
Rio de Janeiro, 27 de junho de 2017. 

 

Memória da Segunda Reunião Virtual com os Integrantes da CCSHS-ABRASCO 

 

Participantes: Andrea Caprara (UECE), Camila Melo (Centro de Pesquisa Aggeu 

Magalhães/FIOCRUZ), Claudia Mora (UERJ), Daniela Knauth (UFRGS), Delaine Costa 

(ENSP/FIOCRUZ), Eymard Vasconcelos (UFPB), Inês Genovese (ABRASCO), Marcelo 

Castellanos (UFBA), Maria Salete Jorge (UFCE), Martha Moreira (IFF/FIOCRUZ), Martinho 

Silva (UERJ), Nilson do Rosário (ENSP/FIOCRUZ), Neide Emy (UFRJ) e Silvia Gugelmin 

(UFMT). 

 

Pauta Única: Plano Diretor da CCSHS para o triênio 2017-2919. 

 

Informes: 

1- Mesa-redonda sobre as CSHS na graduação em saúde coletiva acontecerá no congresso 

de epidemiologia, no dia 11 de outubro, com a presença de dois integrantes da CCSHS, o 

Prof. Marcelo Castellanos como palestrante e a Profa. Marta Verdi como moderadora1; 
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2- Faltam integrantes da CCSHS para compor a comissão científica do ABRASCÃO (12º 

Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, previsto para acontecer em junho de 2018 no 

Rio de Janeiro-RJ); 

3- Foi publicado um texto da CCSHS em um número temático da revista Ensaios & 

Diálogos em Saúde Coletiva, sobre os GTs, Comitês e Comissões da ABRASCO 2. 

 

Desenvolvimento: 

1 – No que diz respeito aos informes, o Prof. Marcelo Castellanos sugeriu que sua fala na mesa-

redonda circulasse entre os integrantes da CCSHS antes da mesa-redonda, no sentido de 

estimular a produção coletiva e democrática de conhecimento por parte dos integrantes da 

mesma, contando com a concordância dos presentes na reunião; também contou com a 

concordância dos presentes a candidatura da Profa. Marta Guimarães e do Prof. Eymard 

Vasconcelos para integrar a comissão científica do ABRASCÃO, juntando-se à Profa. Cláudia 

Mora, que já tinha se candidatado anteriormente, sendo que a Profa. Camila Melo ficou de 

consultar a Profa. Idê Gurgel (Aggeu Magalhães/FIOCRUZ) sobre o assunto e a Profa. Silvia 

Gugelmin indicou a participação da Profa. Luiza Garnelo (FIOCRUZ Manaus) para aumentar a 

representatividade regional na referida comissão; o Prof. Martinho Silvia informou que o texto 
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http://epi.org.br/programacao/index.php#2017-10-11 
2 https://www.abrasco.org.br/site/wp-content/uploads/2017/06/Revista-ENSAIOS_Jun7_Capa-a-Pag3_PDF1-1.pdf 



sobre a CCSHS na revista Ensaios & Diálogos foi encomendado com um prazo muito curto, de 

maneira que foi escrito exclusivamente pelo núcleo de coordenação da CCSHS, aproveitando 

para sugerir que futuramente a produção da CCSHS venha a ser mais coletiva e democrática 

através da elaboração de escritos com base nas próprias memórias de reunião e simpósios, esta 

proposta também contando com a concordância dos demais; 

2 – No que diz respeito à pauta, foi sugerido pelo Prof. Eymard usar o termo “eixos prioritários” 

ao invés de “eixos”, de maneira que estes não fossem considerados aspectos exclusivos da 

atuação da CCSHS; 

3 – o Prof. Nilson acrescentou que a graduação em saúde pública deve ser também objeto de 

reflexão da CCSHS, pelo impacto nas profissões de saúde que atuam no nosso campo; ou seja, 

não só o ensino das CSHS na graduação em saúde coletiva poderia ser um eixo prioritário de 

atuação da CCSHS, como também em outras graduações e cursos de um modo geral, de modo 

que este eixo não venha a configurar uma demanda corporativa; 

4 – a Profa. Salete sugere que as revistas das CSH que tem o qualis baixo deveriam ser colocadas 

em discussão também, no eixo prioritário sobre a participação das CSHS na elaboração dos 

critérios de avaliação da produção científica em saúde coletiva, para que se elaborem outros 

critérios e assim se encontrem revistas com qualis mais alto para quem publica nessa área; 

5 – a Prof. Marcelo sugere que o texto do Plano Diretor deveria começar pelos propósitos da 

CCSHS, a agenda desta, ou seja, seus eixos de atuação, mais do que pelas restrições 

orçamentárias; sugere também que o Plano venha a ser dividido em 2 partes: a primeira com os 

eixos de atuação, a segunda com as estratégias de atuação, mais do que intervenção; acrescenta 

que as ideias podem ser desenvolvidas de modo mais extenso no texto, até para o documento ser 

lido para mais pessoas além daquelas estreitamente ligadas às CSHS, sendo que o papel das 

graduações em saúde coletiva na expansão da presença das CSHS no campo da saúde coletiva é 

uma delas, bem como a sugestão da Profa. Monica Nunes sobre a produção democrática de 

conhecimento e ainda o papel da CCSHS na proposição de alternativas de critérios de avaliação 

da produção científica em saúde coletiva; sugere também que a CCSHS deveria ter um papel de 

avaliação, monitoramento e indução de práticas de ensino em CSHS, assim como que 

desigualdade social é uma palavra-chave que deveria ser incluída no documento, contemplando a 



contribuição das CSHS no entendimento da determinação do processo saúde-doença, lembrando 

que tais sugestões foram enviadas em documento por email; 

6 – a Profa. Neide coloca como questão se os eixos de atuação não corresponderiam ao ensino, 

pesquisa extensão, sugerindo que precisaríamos levar mais em conta a indissociabilidade dos 

mesmos; 

7 – a Profa. Martha menciona que um dos eixos de atuação propostos, sobre os critérios de 

avaliação da produção científica, tem sido discutido regularmente do Fórum de Pós-graduação 

em Saúde Coletiva e lá tem sido recomendado que se coloque uma barreira nessa forma de 

pontuação que só coloca como prioridade a publicação em periódicos, bem como retoma 

proposta da Profa. Salete sobre as revistas de CSH, apontando que no mesmo Fórum – da qual as 

duas participam – a proposta é equalizar o qualis das revistas, evitando discrepâncias, como entre 

revistas que são consideradas A em uma dada área das ciências humanas e B em saúde coletiva; 

8 – ainda sobre o debate acerca do produtivismo no campo da saúde coletiva, o Prof. Nilson 

considera relevante insistir no regime de qualificação da área de ciência política, pois o mesmo 

não utiliza impacto bibliométrico, bem como propor uma composição mista que preserve a nossa 

– da saúde coletiva – singularidade; 

9 – o Prof. Eymard explica que a proposta de chamar de eixo prioritário de atuação é para dar 

relevo ao fato de que se trata de um contexto no qual é importante ressaltá-lo, ou seja, de que é 

contextual a escolha do eixo; o Prof. Marcelo complementa sugerindo diferenciar eixo (ensino) 

de foco (graduação em saúde coletiva); o prof. Eymard concorda com a sugestão: eixos ensino, 

pesquisa e extensão, com focos atuais no ensino em cursos de saúde coletiva, entre outros. 

11 – o Prof. Nilson justifica sua proposta de enfatizar também a graduação em saúde pública 

lembrando-se das queixas de seus alunos sobre as graduações em saúde coletiva e do risco destas 

virarem um nicho, algo com um teor corporativo acentuado; 

12 – ainda no eixo sobre os critérios de avaliação da produção científica, a Profa. Salete propõe 

realizar uma discussão a respeito do uso da base teórica e sua articulação com o momento da 

análise, já que ela percebe que existe viés em jogo e até mesmo certo distanciamento; 



12 – a Prof. Neide considerou importante o eixo de atuação sobre a CSHS no espaço público e 

enfatizou a importância de trabalhar na direção da indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, 

convidando-nos a trabalhar de um modo diferente das “caixinhas”, pois para ela mesmo elegendo 

focos trabalhemos no sentido da articulação; a Profa. Silvia lembra que no triênio anterior 

ensino, pesquisa e extensão foram discutidos, que seria necessário resgatar o que já foi feito; 

13 – a Profa. Cláudia lembra que há um Fórum de editores em saúde coletiva e que lá a discussão 

sobre os critérios de avaliação da produção científica encontra-se em curso, de modo que seria 

relevante se perguntar sobre a pertinência de mantê-los como eixo de atuação da CCSHS ou pelo 

menos articular-se com tal fórum; no que diz respeito ao eixo sobre a graduação em saúde 

coletiva, coloca questões sobre as formas de estágio dos estudantes, bem como sobre o currículo; 

sobre o eixo acerca do espaço público, indica a internet como um destes espaços nos quais a 

CSHS poderia atuar, nas redes sociais inclusive; 

14 – a Profa. Delaine relata a experiência com alunos de graduações em saúde coletiva na 

especialização em saúde pública da FIOCRUZ, colocando questões sobre o currículo também; 

lembra que as diretrizes curriculares são responsabilidade do MEC e não do MS, de maneira que 

se pergunta sobre as nossas possibilidades de intervenção efetiva sobre tal currículo, destacando 

a importância de intervir sobre os cursos de saúde pública de um modo mais geral; também 

considera o eixo de atuação sobre o espaço público relevante, lembrando-se da precarização das 

relações de trabalho na saúde e da diversidade de possibilidade de atuação no espaço e em 

público quando este é o assunto; a Profa. Neide acrescenta que o momento é muito propício a 

essa discussão sobre o currículo, pois os cursos de graduação em saúde coletiva estão em fase de 

adaptação às diretrizes; a Profa. Delaine lembra que o debate sobre a presença das CSHS nos 

comitês de ética em pesquisa também poderia ser incorporado ao Plano Diretor; 

15 – o Prof. Nilson acrescenta que existe um viés claro nas revistas do campo da saúde coletiva 

para um enquadramento de periódico biomédico, pela forma “Introdução, Material e Métodos, 

Resultados e Discussão”, considerado por ele importante para muitos trabalhos deste campo, mas 

não necessariamente para as ciências sociais, avaliando ser necessário conversar mais a respeito; 

sugere um GT de pré-congresso durante o evento da Epidemiologia sobre o ensino das CSHS nas 

graduações em saúde de um modo geral; 



16 – a Profa. Camila lembra que em outra reunião já havia manifestado a necessidade de debater 

o descompasso entre as avaliações na área das ciências sociais e a saúde coletiva; pensando sobre 

as pós-graduações em saúde pública, considera que as CSH deveriam sempre se constituir como 

uma linha de pesquisa, assim como as seleções também deveriam ser pensadas com base nessa 

inclusão das CSH; 

17 - Sobre o eixo Espaço Público, o Prof. Eymard lembra a necessidade de conversar mais sobre 

o “como” desse debate. Afirma ainda que o próximo congresso de CSHS deverá enfatizar essa 

dimensão; o Prof. Marcelo menciona que é importante incorporar o diálogo para além do espaço 

acadêmico, lembrando do próprio Fórum Social Mundial, sendo que o próximo acontecerá em 

Salvador-BA; finalmente, ressalta as novas formas de realizar pesquisa não apenas sobre mas 

com participantes; 

18 – a Profa. Silvia sugere que no pré-congresso de epidemiologia poderíamos discutir o tema 

proposto pelo prof. Eymard, este acrescentando que a própria CCSHS precisa pensar sobre a 

atuação no espaço público, na própria linguagem acadêmica que prevalece nas discussões e em 

como repensar sua pertinência para todos os públicos e espaços, enfatizando a necessidade de 

uma discussão propriamente metodológica sobre o modo de fazer esse debate e preocupando-se 

com os saberes e iniciativas da sociedade civil; 

18 – Sobre a graduação em saúde coletiva / GSC, o Prof. Marcelo apresenta alguns temas pra 

discussão: GSC e profissões de saúde: paradigmas, conflitos e articulações; Currículo GSC e o 

campo da SC: focos, unidade e dispersão no contexto da formação em saúde; Inserção dos 

bacharéis em SC no mercado de trabalho e no SUS. 

19 – o Prof. Marcelo lembra que o próprio congresso de epidemiologia será uma boa 

oportunidade de discutir o eixo sobre os critérios de avaliação da produção científica, já que o 

Fórum de editores se reunirá lá. 

Encaminhamentos: 

A – reunião da CCSHS no pré-congresso de epidemiologia pode ser uma boa ocasião para 

conversar sobre 2 eixos de atuação, espaço público & critérios de avaliação da produção 

científica, dependendo de quórum para tanto, sendo que serão enviados convites para os 



integrantes da CCSHS, nos mesmos moldes dos anteriores, solicitando financiamento das 

instituições que os indicaram; a reunião pré-congresso poderá acontecer presencial e 

virtualmente ao mesmo tempo, esta última possibilidade para aqueles que não puderem se fazer 

presentes; 

B – conversar mais na própria reunião sobre dois pontos de discórdia:  A – o ensino das CSHS 

na graduação em saúde coletiva seria mesmo um eixo, ainda que prioritário, de atuação, ou 

melhor seria discutir esse ensino em todas as graduações da área da saúde, ou incluindo também 

os cursos de saúde pública, de maneira que não corrêssemos o risco de revertê-lo em uma 

demanda corporativa? A separação entre eixo e foco contornaria esse problema?; B – a 

semelhança entre os 3 eixos de atuação da CCSHS propostos no Plano Diretor e a tríade ensino-

pesquisa-extensão não contribuiria ainda mais para mantê-los como “caixinhas” separadas, ao 

invés de sustentar sua indissociabilidade? Há propostas de eixo de atuação que articulem ensino, 

pesquisa e extensão? 

C – a próxima reunião acontecerá no dia 19 de setembro de 2017, novamente terça-feira pela 

manhã, sendo que ela terá como pauta o Plano Diretor novamente, sendo que até lá circulará uma 

nova versão deste (até julho será enviada a memória da reunião e a nova versão do Plano Diretor; 

até 10 de setembro serão enviadas as propostas de reformulação do Plano Diretor por parte dos 

integrantes da CCSHS). 

 


