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1. Introdução 

O presente relatório registra o processo de construção local do 8º Congresso Brasileiro 

de Ciências Sociais e Humanas em Saúde (CBCSHS) da Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva (ABRASCO) a partir do trabalho protagonizado por atores e atrizes da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), que foi anfitriã do evento, bem como de outras entidades, 

movimentos sociais e instituições parceiros que compuseram a Comissão Organizadora Local 

do evento, que ocorreu entre os dias 26 e 30 de setembro de 2019, em João Pessoa. 

A UFPB tem uma história de mais de sessenta anos de ações de pesquisa, de ensino e 

de extensão caracterizadas por um processo de construção científica que se desenvolve 

prioritariamente de modo socialmente referenciado. Para tanto, sua rica história tem como 

destaque a Extensão Universitária, área na qual a UFPB apresenta destaque em nível nacional 

e internacional. Nesse contexto, a UFPB é uma das pioneiras na realização de experiências de 

extensão universitária orientadas pelos princípios pedagógicos, éticos, políticos e 

metodológicos da Educação Popular, o que se constituiu em uma profícua e longeva trajetória 

de convivência de seus atores acadêmicos com atores e atrizes comunitários, movimentos 

populares, práticas sociais, experiências educativas solidárias, dentro das quais o diálogo entre 

comunidade e universidade esteve centralmente dedicado ao enfrentamento das 

particularidades do viver em contextos de exclusão e de vulnerabilidade, buscando caminhos 

de superação rumo a emancipação social, humana e política das pessoas.  

Através do esforço de protagonistas diversos, a UFPB consolidou, portanto, um 

caminho de construção científica onde os protagonistas não sejam apenas os acadêmicos, mas 

também os populares e os comunitários. Para isso, enfrentando um desafio não apenas 

científico, mas ético, político e epistemológico, de incluir de forma protagônica o conhecimento 

anterior da população nos processos de pesquisa e de ação social. Esse acúmulo de experiência 

e de conhecimento foi substancial para a condução coletiva dos trabalhos da Comissão 

Organizadora Local do evento. 

Acreditamos que, considerando o histórico da UFPB, uma das dimensões 

especialmente enfocadas para a área de CSHS nesse Congresso consistiu da construção 

compartilhada do conhecimento. Por meio desta, vislumbram-se possibilidades de discutir com 

as pessoas os caminhos e as potências, assim como os desafios e os obstáculos, para se 

empreender processos de estudo, de pesquisa e de ação social que sejam orientados pela 

valorização dos conhecimentos de diferentes atores do campo da saúde – não apenas os 
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pesquisadores, mas também os trabalhadores de saúde, os integrantes de movimentos sociais, 

as pessoas em seus territórios e os estudantes universitários em processo de formação. Com 

isso, mergulhamos em um exigente e potente caminho de construção científica onde os 

protagonistas não são apenas os acadêmicos, mas também os atores sociais, em um processo no 

qual o ponto de partida possa ser a realidade social, suas determinações e suas dinâmicas, e o 

ponto de chegada seja o enfrentamento sistemático das situações de exclusão, de 

vulnerabilidade, de opressão e de desumanização. 

Tal dimensão revelou-se particularmente relevante considerando-se o contexto político 

brasileiro atual, a partir do qual diversos grupos da sociedade, bem como vários setores 

governamentais em diferentes gestões públicas, vêm pautando e implementando uma lógica 

ultraliberal que, vinda da dimensão econômica, tem sérios impactos na vida das pessoas e na 

forma como são tratadas as políticas públicas e os direitos sociais. Já estamos vendo essa faceta 

em diversos campos da vida pública nacional, seja pelos cortes de recursos nas universidades e 

nos institutos federais de ensino superior, seja pelo progressivo desmonte do Sistema Único de 

Saúde – SUS, seja pela redução significativa de políticas para o apoio e a proteção social, seja 

pela extinção de políticas, programas e estratégias direcionadas para a emancipação social, 

humana e política das pessoas.  

 

 

2. Aspectos da programação do Congresso 

O evento contou com diferentes espaços para debate crítico e reflexivo, bem como 

para aprendizado com experiências, ideias e formulações de diferentes atores. O Pré-Congresso 

teve oficinas, mini-cursos, reuniões e outras atividades. Cumpre destacar que essas atividades, 

bem como as mesas redondas, foram inicialmente propostas por toda a comunidade da Saúde 

Coletiva em chamada pública, e depois foram avaliadas pela comissão científica do Congresso, 

a qual primou por incluir o máximo possível de temas, abordagens, linguagens e perspectivas 

que pudessem contribuir para o tema do Congresso e para a área de CSHS, evidentemente desde 

que cumpridos os critérios da chamada, dentre os quais estava valorizada a interregionalidade 

na composição do grupo dos proponentes e a participação de diferentes vozes e lugares: 

integrantes de movimentos sociais, de trabalhadores de saúde, pesquisadores, professores e 

estudantes da área de saúde. 
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Durante o Congresso, a programação tivemos 38 mesas redondas, as quais 

contemplam uma diversidade significativa de temas, enfoques e perspectivas caros à área e 

importantes para o atual contexto brasileiro. Além das mesas, contamos com 2 Debates 

Emergentes, os quais aglutinaram todo o público do Congresso na perspectiva de trazer à tona 

as principais dimensões enfocadas pelo tema com pessoas com trajetória de ações e de 

produções amplamente reconhecida. De modo articulado aos Debates Emergentes, ocorreram 

rodas de conversa para ampliar a possibilidade de diálogos e de reflexões compartilhadas a 

partir das contribuições dos expositores dos Debates. Em cada dia, foram 03 Rodas que 

valorizaram a participação dos diferentes atores do campo da saúde e sua visão acerca dos 

desafios colocados no atual contexto em cada tema apontado. 

Destacou-se de modo muito importante o Ato Público. Desde o 7º Congresso, a 

Comissão de CSHS incluiu na grade de programação essa atividade visando abrir espaço para 

que diferentes atores sociais com protagonismo na saúde pudessem explicitar suas lutas e seus 

posicionamentos políticos diante de problemáticas e situações-limite vivenciadas pelas pessoas 

e pelos movimentos sociais organizados. Tendo sua construção mobilizada por um contexto 

social e político brasileiro cada vez mais permeado por ameaças aos direitos, às políticas sociais 

e à democracia na agenda pública do Estado, o Ato, centralmente, terá como fio condutor a 

defesa do SUS e da Democracia. 
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Acreditamos que o espaço central do Congresso estará nos Grupos Temáticos (GT), 

dentro dos quais foram apresentados os relatos de pesquisas e os relatos de experiências que 

foram submetidos pela comunidade científica e social de todo o país e aprovados pela comissão 

científica. Contudo, uma marca especial dos GTs foi não se pautarem apenas pelas tradicionais 

apresentações de trabalhos. Há uma recomendação que cada GT tenha início com um painel de 

experiências sociais com potência de reflexão e de apontamento de questões no tema do GT, 

sendo tal painel seguido de comunicações orais com debates e finalmente com uma Oficina, na 

qual foram coletivamente elencadas as principais questões que emergiram nos debates dos GTs, 

em especial propostas que, naquela temática, contribuam para o campo da CSHS, para o campo 

do conhecimento no tema do Congresso, bem como para as políticas públicas, o processo dos 

trabalhadores de saúde e a ação dos movimentos sociais. 

Outro destaque especial do evento foi a homenagem feita na abertura do Congresso a 

Dona Palmira Lopes, educadora popular e liderança comunitária que é uma das coordenadoras 

do Movimento Popular de Saúde da Paraíba, sendo referência do Assentamento Novo Salvador, 

no município de Jacaraú, no interior da Paraíba. Desde os anos de 1970 atua em experiências e 

trabalhos sociais de integração entre os conhecimentos populares e os conhecimentos 

científicos na construção de processos de cuidado integral em saúde (em especial pela 

fitoterapia) e em ações de luta por direitos sociais e humanos para os grupos populares. Nos 

últimos anos, têm percorrido o país junto com a Articulação Nacional de Movimentos e Práticas 

de Educação Popular em Saúde (ANEPS) defendendo a implementação da Política Nacional de 

Educação Popular em Saúde no SUS e a integração dos protagonistas das práticas populares e 

comunitárias de cuidado nos serviços de saúde. Além disso, o Auditório principal do evento foi 

batizado com seu nome: Tenda Palmira Lopes. 
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3. Comissões componentes da Comissão Organizadora Local 

 

O trabalho da Comissão Organizadora Local do 8º CBCSHS teve início logo após o 

encerramento do 7º Congresso, em cuja plenária foi unanimemente recomendada a aprovação 

da UFPB como sede do evento subsequente. Desde então, desenvolveram-se inicialmente 

reuniões tanto com o Grupo de Pesquisa Educação Popular em Saúde, como com a coordenação 

do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da UFPB, os quais consistiram nos 

anfitriões do evento em nível local. Foram então articuladas pactuações e providencias 

administrativas e institucionais no sentido de formalizar essa parceria. 
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Em outubro de 2017, deu-se a primeira reunião da Coordenação da Comissão de CSHS 

da Abrasco com o referido Grupo de Pesquisa, a partir do qual as primeiras linhas político-

organizativas foram consensuadas no sentido de se iniciar um amplo processo de mobilização 

na UFPB, em João Pessoa e na Paraíba para composição de uma Comissão Organizadora Local 

que efetivamente fosse a mais diversificada possível. Sendo assim, após uma chamada pública 

compartilhada por mensagens de e-mail e de WhatsApp, promovemos uma primeira grande 

reunião nas dependências do PPGE/CE/UFPB, dentro da qual se priorizou o compartilhamento 

da proposta do Congresso e a integração inicial entre as diferentes pessoas, entidades e 

experiências presentes. 
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Deliberou-se priorizar, inicialmente, a organização de um Seminário Preparatório ao 

12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (Abrascão) como exercício de aquecimento 

também para os atores locais. Construído de modo compartilhado com a Comissão de CSHS 

da Abrasco, o Seminário ocorreu em Março de 2018 e teve como temática “O SUS diante das 

violências: vivências, resistências e propostas”. Sua organização envolveu um leque 

significativo de parceiros internos a UFPB e de entidades, movimentos sociais e grupos da 

sociedade civil e de setores governamentais como a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria 

Municipal de Saúde. Os caminhos trilhados para sua consecução foram de um rico aprendizado 

para todos os envolvidos, já apontando aspectos importantes a serem aprimorados, reforçados, 

corrigidos e adequados para a organização do 8º CBCSHS. Mas o sucesso pleno do Seminário, 

com mais de 200 participantes e com uma metodologia marcadamente inovadora por sua ênfase 

inclusiva e participativa, reforçou a confiança dos atores locais de que não apenas era possível 

sediar o 8º CBCSHS, mas que era possível promove-lo com qualidade e excelentes perspectivas 

para constituir um espaço profundo e rico de debates que pudesse contribuir com o 

fortalecimento da área das CSHS e com o campo da Saúde Coletiva. 

 

Assim, especialmente a partir de maio de 2018 intensificaram-se as reuniões da 

Comissão Organizadora Local, com frentes de ação sendo coletivamente compartilhadas.  
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Em setembro de 2018 ocorreu a primeira visita técnica da Secretaria Executiva da 

Abrasco e das empresas colaboradoras (Método Eventos, XR2), sendo a segunda visita técnica 

promovida em fevereiro de 2019. A partir dessa última visita, levando-se em consideração a 

crescente demanda de frentes de ação que foram surgindo na Comissão, dividiu-se o coletivo 

em diferentes comissões para a mobilização e a dinamização de várias ações. 

Assim foi dividido o conjunto de trabalhos da Comissão, com a seguinte composição. 

Comissão de 

Alimentação: 

 

Ana Claudia Cavalcanti 

Peixoto de Vasconcelos 

Bruno Oliveira de Botelho 

Luziana Marques da 

Fonseca Silva 

Natasha Seleidy Ramos de 

Medeiros 

Paula Gabriela Elias 

Chianca 

 

Comissão de Monitoria: 

 

Mércia Gomes Oliveira de 

Carvalho 

Aísha Sthéfany Silva de 

Meneses 

Andre Luis Bonifacio de 

Carvalho 

Gabriella Barreto Soares 

Comissão do Ato Público: 

 

Aldenildo Araújo de 

Moraes Fernandes Costeira 

Heloisa Cardoso Wanick 

Loureiro de Sousa 

Janine Azevedo 

Nascimento 

Juliana Sampaio 

Marcos Castro Carvalho 

Gabriella Barreto Soares 

Danilo Costa 

Comissão da Tenda 

Paulo Freire: 

 

Amanda Amaiy Pessoa 

Salerno 

Erick Bernard Pereira de 

Lima 

Marcilane da Silva Santos 

Gildeci Alves de Lira 

Maria Do Socorro 

Trindade Morais 

Comissão de Atenção a 

Saúde: 

 

Amanda Soares 

Gisele Almeida Soares de 

Gois 

Comissão de Frente e de 

Apoio: 

 

Cândida Isabel de 

Figueiredo 

Daniella de Souza Barbosa 

Elaine Valdna Oliveira dos 

Santos 

Rosália Ribeiro Estrela 

Marinho 

Danilo Fernandes Costa 



13 
 

Marísia Oliveira da Silva 

Patricia Serpa de Souza 

Batista 

Jocineide Maria Cajueiro 

Juan Pedro Pereira Alves e 

Silva  

Francisca Maurilia de 

Santana Guimarães 

Fernanda Prudêncio da 

Silva 

Julia Daltin Regginato 

Andressa de Oliveira Pêgo 

Ivison Luan Ferreira 

Araújo 

 

 

Comissão do Espaço de 

Cuidados: 

 

Dailton Alencar Lucas de 

Lacerda 

Maria Betânia da Silva 

Leila Bezerra de Araújo 

Olívia Teixeira Jubert 

Rosangela Xavier da Costa 

Apoio a Coordenação 

Local: 

 

Elina Alice Alves de Lima 

Pereira 

Renan Soares de Araújo 

 

Comissão de Cultura: 

 

Katia Suely Queiroz da 

Silva Ribeiro 

Larissa Duarte de Britto 

Lira 

Eymard Mourão 

Vasconcelos 

Aldenildo Araújo de 

Moraes Fernandes Costeira 

Janine Azevedo 

Nascimento 

 

Comissão de Mobilização 

dos Movimentos Sociais: 

 

Mônica Franch 

Volmir José Brutscher 

Lia Giraldo da Silva 

Augusto 

Marcos Castro Carvalho 

Comissão de Mobilização 

dos Trabalhadores de 

Saúde: 

 

Ernande Valentin Prado 

Islany Costa Alencar 

Heloisa Cardoso Wanick 

Loureiro de Sousa 

Comissão Científica-

Comissão Local: 

 

Franklin Delano Soares 

Forte 

Ana Claudia Cavalcanti 

Peixoto de Vasconcelos 

Eymard Mourão 

Vasconcelos 

Pedro José Santos Carneiro 

Cruz 

 

3.1. Espaço de cuidados 

 

Dentre os diversos espaços que compuseram esse Congresso, tivemos o ESPAÇO DO 

CUIDADO. Este espaço tem origem nos processos históricos da Tenda Paulo Freire, oriundos 
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da inquietação dos coletivos nacionais envolvidos com a Educação Popular em Saúde: 

Movimento Popular de Saúde-MOPS, Articulação Nacional de Práticas e Movimentos da 

Educação Popular em Saúde- ANEPS, Articulação de Extensão Popular-ANEPOP, dentre 

outros. Nesse contexto, surge concomitantemente um espaço de cuidado, capitaneado por 

grupos de sujeitos identificados e militantes das práticas integrativas e complementares de 

saúde-PICS, que acontece há mais de 10 anos nos congressos da ABRASCO.  

Em João Pessoa, durante o 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em 

Saúde, foi proposto pela Comissão Local que o espaço do cuidado fosse realizado pelo Projeto 

CUIDAR-SE. Este projeto de extensão nasceu na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), no 

ano de 2016, a partir da intenção de ofertar uma atenção em saúde com PICS, às pessoas da 

comunidade acadêmica e do público em geral, visando promoção integral da saúde, de acordo 

com os princípios fundamentais do SUS.  Essa experiência é desenvolvida por professores, 

técnicos administrativos e estudantes da UFPB, além de, terapeutas voluntários de várias 

vertentes que atendem com terapias holísticas, a esse público. Dentre elas destacamos: Reiki, 

Thethaheling, Yoga, Massagem relaxante, Dança terapêutica, Constelação Familiar, 

Acupuntura, Terapia Floral, Tai Chi Chuan.  
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Objetivos: O objetivo do Espaço do Cuidado foi atender com as PICS o público do 8º 

CBCSHS, a partir da experiência do Projeto Cuidar-se.  

 

Formas de Organização: O Espaço do Cuidado organizou-se a partir da formação de 

uma Subcomissão, constituída por representantes do Projeto Cuidar-se, a convite da Comissão 

Local do 8º CBCSHS. Enquanto espaço físico, o Espaço do Cuidado ficou centrado nas 

atividades funcionando na Capela da UFPB, local fixo dos atendimentos do CUIDAR-SE, além 

de ter funcionando também nas quatro tendas grandes que estavam disponíveis para os 

atendimentos, com macas, mesas, cadeiras e todo o material necessário para atender com 

satisfação o público que ali compareceu. 
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Ações desenvolvidas: As ações desenvolvidas no Espaço do Cuidado foram durante o 

8º CBCSHS foram os atendimentos com as terapias: Reiki, Thetahealing, Massagens, 

Auriculoterapia, Reflexologia Podal, Atendimento com Floral, entre outras, além das Rodas de 

Conversas. 

Rodas de Conversas foram elaboradas para incentivar o diálogo entre os participantes, 

no foco do pensar as PICS como uma experiência coletiva de transformação e melhoria na saúde 

integral. Essas rodas aconteceram em quatro dias antes do atendimento com as PICS e estavam 

intituladas de acordo com os seguintes temas:  

 

1ª Roda de Conversa  

SAÚDE E DEMOCRACIA: AS PICS AMEAÇADAS?  

 

Facilitadores provocadores:  

 Nacional - Simone Maria Leite Batista (SE)  

 Local - Dailton Alencar Lucas de Lacerda (PB) 

Coordenação da Roda: 

 Maria Betânia da Silva (PB) 

 

2ª Roda de Conversa  

PRÁTICAS INDIVIDUAIS DE PICS E SUAS 

EXPERIENCIAS 

Facilitadores provocadores: 

 Nacional – Marilene Nascimento (RJ) 

 Local - Maria Betânia da Silva (PB) 

Coordenação da Roda: 

 Marilene Nascimento (RJ)  



17 
 

3ª Roda de Conversa  

TEMA: ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DOS 

TRABALHADORES EM PICS: REALIDADE NACIONAL E 

LOCAL  

Facilitadores do tema: 

 Nacional – Suely Leite (MG) 

 Local – Monica Maria da Silva (PB) 

Coordenação da Roda: 

 Rosangela Xavier da Costa (PB)  

4ª Roda de Conversa  

PRÁTICAS COLETIVAS EM PICS E SUAS 

EXPERIÊNCIAS 

Facilitadores do tema: 

 Nacional – Rosiane Dantas (SP) 

 Local – Rosangela Xavier da Costa (UFPB) 

Coordenação da Roda: 

 Monica Maria da Silva (UFPB)  

 

 

Resultados percebidos: Em 04 dias de evento, estima-se 1400 atendimentos, realizados 

por cerca de 70 terapeutas, nos três turnos diários. 

 

Nas rodas de diálogos, que antecediam os atendimentos e que contribuíram para 

problematizar e refletir a Politica Nacional de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde 

(PNPICS). 
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A percepção dos terapeutas é que, as pessoas atendidas saiam com sensações de: bem-

estar, tranquilidade, relaxamento profundo, calma, mais consciência, alívio de algumas dores, 

liberações de estresse, melhoria na saúde física e mental. As sensações relatadas, é resultado de 

um bem-estar profundo com demonstrações de felicidade e alegria.  

Destacamos, que as PICS como forma de cuidar torna-se uma ação positiva na categoria 

de humanização do indivíduo, pois engloba sentimentos e emoções positivas para com o 

próximo. Um indivíduo submetido a um cuidado integral, é alguém que pode desenvolver suas 

atividades cotidianas com equilíbrio, harmonia e paz. 

 

 

O 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais Humanas em Saúde foi um momento de 

rica troca de experiências com o Espaço de Cuidados, permitindo amplificar a importância da 

PICS como política para potencialização do cuidado integral em saúde no SUS. Fica a sugestão 

da continuidade dessa experiência nos próximos CBCSHS, reforçando a importância de ser 

também um espaço de debate sobre saúde, democracia e defesa radical dessa política no Sistema 

Único de Saúde  

 

3.2. Comissão Cultural 

 

A comissão cultural foi composta por docentes e discentes de pós-graduação, os quais, 

orientaram o trabalho da Comissão pela concepção freirena de ação cultural. 
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Nesse sentido, as atividades culturais programadas buscaram, além do entretenimento 

dos congressistas, trazer a afetividade para dar mais sentido às experiências vividas durante o 

evento e apoiar as manifestações políticas que desde o início eram esperadas, pela presença dos 

movimentos sociais. Um exemplo disso foi a realização no ato público que aconteceu no dia 

28/09 e que contou com a presença de grupos culturais e artistas individuais. Assim, a 

programação cultural pretendeu, através da expressão popular, dos ritmos, e movimentos 

fomentar a construção do bem viver e fortalecer a resistência. 
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As atividades culturais contaram com a participação de artistas e grupos da Paraíba, 

mas também de Pernambuco e do Ceará, trazendo, assim a cultura nordestina para o evento. 

Buscou-se mostrar aos participantes do Congresso elementos da cultura popular nordestina que, 

ao mesmo tempo em que trazem a alegria desse povo, com seus ritmos e figuras representativas, 

têm um posicionamento político muito claro, defendendo a democracia e os direitos humanos.  

Vários desses artistas são engajados com a educação popular e atuam com os 

movimentos sociais. 

 

Aconteceram apresentações para o público em geral presente ao evento, a exemplo do 

grupo de forró Os Fulanos. 
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Também destacou-se o artista popular Jessier Quirino, com a finalidade de celebrar o 

encontro entre os congressistas.  

 

Também foram realizadas atividades artísticas de forma mais pontual e com objetivo 

de alimentar o diálogo entre arte e conhecimento científico, por meio da participação dos artistas 

nas atividades da programação científica. Foram realizadas atividades em diversos espaços e 

momentos da programação, principalmente nos grupos temáticos, fazendo 
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apresentações antecedendo e alimentando debates, por meio da música, da encenação e da 

cenopoesia.  

 

A participação dos artistas nestes grupos, contribuiu, inclusive para a produção de 

sínteses sobre os temas discutidos no grupo. 

 

3.3. Comissão de Alimentação e de artesanato 

 

Objetivos 

- Ampliar os espaços de oferta de alimentação para os congressistas, buscando 

contemplar a diversidade de opções, o custo acessível e a qualidade das refeições, além de 

minimizar a necessidade de deslocamento dos congressistas para estabelecimentos fora do 

espaço do Campus; 
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- Difundir o trabalho de artesãs e artesãos vinculados à Economia Solidária, buscando 

fortalecer a identidade da UFPB e da Paraíba, bem como despontar a ecosol como ferramenta 

para o bem viver; 

- Promover uma acolhida com respeito, solidariedade, afeto e hospitalidade aos 

congressistas. 

 

 

Formas de Organização: Visando otimizar a realização das suas atividades, decidimos 

que essa sub-comissão seria sub-dividida em 3 frentes de ação: uma com 2 integrantes ficou 

responsável pelas questões ligadas aos FoodTrucks ; outra também contou com 2 pessoas e se 

responsabilizou pelos aspectos relacionados aos estabelecimentos (quiosques e restaurantes)  

situados no Campus I e no seu entorno e a terceira frente que contou apenas com uma pessoa a 
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qual direcionou seus esforços para as atividades ligadas ao espaço do artesanato e Economia 

Solidária. 

 

Buscando facilitar a comunicação da equipe foi criado um grupo virtual no WhatsApp, 

além disso realizamos algumas reuniões presenciais. 

 

Ações desenvolvidas 

- Mapeamento dos estabelecimentos (quiosques e restaurantes)  situados no Campus I 

e no seu entorno; 

- Visitas aos estabelecimentos (quiosques e restaurantes) do Campus I e do seu 

entorno, visando divulgar as informações do evento, convidá-los para ofertarem refeições e/ou 

lanches e obtenção das informações dos estabelecimentos para divulgação no site do congresso; 

- Para facilitar o deslocamento e prestar melhor assistência aos congressistas, 

disponibilizamos no site do congresso um mapeamento com algumas opções de alimentação no 

entorno da UFPB; 
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- Elaboração de uma relação com opções de locais para refeições mais próximos do 

Campus I com algumas informações pertinentes; 

- Divulgação do mapa do evento nos estabelecimentos  do Campus I para facilitar o 

acesso e informação aos congressistas; 

- Reunião com técnicos e superintendente da Prefeitura da UFPB, no sentido de 

compartilhar informações sobre a dinâmica da oferta de alimentação no evento; 

-  Realização de reunião com empreendedores de FoodTrucks , no sentido de planejar 

uma “Praça da Comida”, formada com esses equipamentos; 

-Realização de visitas com empreendedores de FoodTrucks e técnicos da prefeitura da 

UFPB aos espaços do Pré-Congresso e do Congresso, no sentido de escolher os locais mais 

adequados para a estruturação da Praça da Comida e identificar as necessidades de 

infraestrutura (cabeamento para eletricidade, pontos de água, dentre outros); 

- Acompanhamento da instalação dos FoodTrucks na ocasião do evento; 
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- Acompanhamento da oferta da alimentação na ocasião do evento, seja pelos 

quiosques e espaços já existentes na UFPB, seja pelos FoodTrucks. 

-Mapeamento de produtos e artesão do Fórum Paraibano de Economia Solidária e   

identificação da disponibilidade para participação nos dias do congresso; 

 

-Visita ao local na UFPB, a priori disponibilizado pela organização para a Feira de 

artesanato; 

-Solicitação e reserva de uma sala próxima ao local da Feira de artesanato para que os 

produtos pudessem ser guardados ao final de cada dia; 
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-Realização de Reunião com o Fórum de economia solidária. 

 

Resultados percebidos: A estratégia planejada para agregar FoodTrucks aos espaços que 

já comercializavam alimentação na UFPB possibilitou a ampliação das alternativas para  a 

realização de refeições pelos congressistas, qualificando a infraestrutura disponibilizada pela 

UFPB ao evento e consequentemente contribuindo para a satisfação dos participantes. 

 

Em relação à feira de artesanato, decidiu-se em conjunto mudar de local já com o 

congresso em andamento, pois o mesmo não estava sendo visitado pelos participantes e assim 

a feira estava esvaziada. Após a mudança, a feira foi bem visitada, e tivemos boas respostas 

tanto por parte dos artesãos quanto dos participantes. Percebemos também  a partilha de saberes 

entre eles, onde os artesãos falavam da dinâmica da economia solidária com muita propriedade 

para pessoas que não conheciam a proposta e estas também conseguiam perceber a importância 

do movimento. Para nós da equipe foi uma experiência muito rica de estreitamento de laços, 

bem como a oportunidade para  vivenciar na prática o trabalho em ‘equipes’ com muita 

autonomia, afeto e organização.  

 

3.4. Tenda Paulo Freire 
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Apresentação: A Tenda Paulo Freire no 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e 

Humanas em Saúde, foi construída de maneira coletiva, por meio de uma sub-comissão 

organizadora que contou com a participação de membros de âmbito local e nacional. 

Participaram desta comissão estudantes, membros de movimentos sociais1, docentes, 

profissionais de saúde, lideranças comunitárias, artistas e residentes em saúde. Suas atividades 

aconteceram de 27 a 30 de setembro de 2019.  

 

 

Objetivos: Teve como objetivo ser um espaço dialógico e político capaz de reunir 

diferentes sujeitos sociais na articulação entre saberes técnicos, científicos e populares 

vivenciados mais próximos da cultura e realidade das comunidades, dialogando também com 

os demais espaços do evento. Além disso, objetivou a aproximação de diálogos sobre temas 

importantes para a sociedade, a partir dos princípios da amorosidade, problematização, 

construção compartilhada de saberes, com vistas a lutar pela emancipação dos sujeitos sociais 

e coletivos, por uma sociedade justa, ética, equânime e democrática.  

 

Forma de organização: Para a organização das atividades da Tenda, definição de temas 

a serem trabalhados, escolha de convidadas/os, dentre outras questões, a comissão organizadora 

da Tenda Paulo Freire se reuniu periodicamente tanto presencial (nas reuniões locais) quanto 

virtualmente (quando se tratava de reuniões com a comissão nacional); assim, as pessoas que 

                                                           
1 Movimentos sociais como o Levante Popular da Juventude (PB), o Movimento Popular de Saúde da Paraíba 

(MOPS-PB), a Articulação Nacional de Extensão Popular (ANEPOP), a Rede de Educação Popular em Saúde 

(RedePop) e a Articulação Nacional de Educação Popular (ANEPS). 
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compunham a referida comissão, se dispuseram a ficar à frente de determinadas demandas. A 

metodologia escolhida para a realização das atividades na Tenda Paulo Freire foi a roda de 

conversa, tendo em vista que busca promover o diálogo horizontal, onde são valorizadas a fala 

e a participação de todas as pessoas presentes na roda, sejam elas provocadoras do debate, 

coordenadoras ou participantes.  

 

 

Foram elencadas 9 rodas de conversa, além de uma roda de avaliação e uma plenária 

final. As rodas de conversa foram norteadas por temas específicos provocados e coordenados 

por convidados/as que tinham respectiva aproximação com os estes, a saber: Resistência em 

tempos de ameaça à democracia; Movimento Sanitário – por onde andas e o que tens feito?; O 

Bem-viver e a reforma da previdência, é possível?; Terra nossa casa: o que estamos fazendo?; 

A arte e a espiritualidade nas práticas integrativas e complementares em Saúde; Respeite a 

existência ou espere resistência: estratégias de enfrentamento à discriminação das diversidades 

sexuais; Não soltemos as mãos: em defesa da garantia dos direitos humanos; Retomando o 

caminho: a extensão em educação popular na defesa do SUS e do bem viver; Saúde Mental: 

resistência e enfrentamentos.  

A Tenda Paulo Freire também contou com apresentações culturais realizadas por 

artistas locais e regionais, e também com intervenções artísticas espontâneas. 
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Ações desenvolvidas: Foram desenvolvidas rodas de conversa, atividades culturais nos 

intervalos e durante a realização das rodas. Outra atividade ligada também à Tenda Paulo Freire 

foi a elaboração de cartazes para o Ato Público: “Primavera de luta pela paz: ato político, 

científico e cultural”, que aconteceu no dia 28 de setembro. A Tenda Paulo Freire também 

contribuiu na mobilização para o Ato.  
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Resultados percebidos: Os debates realizados na Tenda Paulo Freire geraram 47 

propostas para o âmbito local e nacional e 14 moções que compuseram uma carta direcionada 

à Sociedade Civil e ao Governo Federal, lida na Plenária do evento e disponível no site da 

ABRASCO2. Na Tenda reafirmou-se a necessidade de lutarmos em defesa do Estado 

Democrático de Direito e do Bem-viver para o fortalecimento da saúde universal, integral, 

equânime e estatal. Destacou-se ainda a importância de resistirmos aos retrocessos de 

financiamento, reiterando a defesa da extensão, da pesquisa e da educação na perspectiva 

emancipatória, libertadora e transformadora inspirada nos ensinamentos de Paulo Freire. 

 

 

                                                           
2 https://www.abrasco.org.br/site/eventos/congresso-brasileiro-de-ciencias-sociais-e-humanas-em-saude/carta-da-

tenda-paulo-freire-no-8o-congresso-brasileiro-de-ciencias-sociais-e-humanas-em-saude/43119/ 

https://www.abrasco.org.br/site/eventos/congresso-brasileiro-de-ciencias-sociais-e-humanas-em-saude/carta-da-tenda-paulo-freire-no-8o-congresso-brasileiro-de-ciencias-sociais-e-humanas-em-saude/43119/
https://www.abrasco.org.br/site/eventos/congresso-brasileiro-de-ciencias-sociais-e-humanas-em-saude/carta-da-tenda-paulo-freire-no-8o-congresso-brasileiro-de-ciencias-sociais-e-humanas-em-saude/43119/


32 
 

3.5. Comissão de Frente e de Apoio 

 

Nossa comissão teve como missão dar apoio as atividades do congresso com relação 

a alguns aspectos, como limpeza predial, segurança do evento, pagamento dos funcionários, 

listagem e distribuição do material de limpeza e estear as equipes MÉTODO E XR2 em assuntos 

afins de localização de salas e apoio de informática. Outra atividade foi amparar a comissão de 

monitoria no desígnio de colocar os monitores à par dos locais dos eventos do congresso no 

campus I da UFPB. 

 

Sobre a primeira tarefa, os componentes de nossa comissão foram a cada Centro da 

UFPB (CCS, CCM, CCEN, CA, CCSA, CE e CCHLA) e na própria Reitoria na intenção de 

conversar com os chefes administrativos para que eles listassem profissionais de serviços gerais 

tanto da UFPB quanto da empresa terceirizada JML para executar, na data do evento, a limpeza 

predial e do entorno dos locais aonde o congresso seria realizado. Após a listagem dos 24 

funcionários para tais afazeres, foi definido o valor da diária para os chefes dos centros e dos 

trabalhadores de serviços gerais.  

Houve alguns transtornos como a não oferta de almoço para tais trabalhadores e o 

serviço prestado por eles teve algumas falhas devido à falta de material de limpeza em alguns 

dias. Essa dificuldade ora em parte foi devido a poucos carros que a comissão local tinha 
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disponível (só havia duas participantes com carro, Elaine e Daniella) e ora devido à comissão 

nacional não ter comprado o material de acordo com a listagem enviada por nós. 

Sobre a atividade de segurança do evento, nossa comissão de apoio foi à 

Superintendência de Segurança Institucional da UFPB e seus componentes conversaram com o 

senhor Joezel Gomes da Silva que destacou 04 seguranças para reforçar o bem-estar dos 

congressistas da ABRASCO, principalmente no turno noturno, ou seja, das 19h às 07h, entre 

os dias 25/09 e 01/10/2019.  

Não houve problemas com relação à prestação de serviços dos seguranças da UFPB 

durante o evento e nem relatos de qualquer sinistro durante a atividade deles em qualquer um 

dos turnos do evento, dentro ou fora do Campus I da UFPB. 

 

O pagamento dos 28 funcionários foi organizado pela ABRASCO através de 

codificação dos CPFs e feito no penútlimo dia do evento. Nesse dia houve um pequeno 

contratempo, pois como era domingo e a comissão nacional não teve acesso a uma agência 

bancária, faltou dinheiro para pagar todos os funcionários no mesmo dia. Porém ambas as 

comissões explicaram o fato aos servidores e no dia seguinte o pagamento foi normalizado e 

encerrado no último dia do congresso. 

Outra atividade de nossa comissão foi fazer a listagem do material de limpeza de 

acordo com a realidade de cada Centro/Reitoria. Cada chefe de setor fez um levantamento das 
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necessidades para a limpeza dos banheiros, salas de aula, auditório e ambientes comuns dos 

centros.  

Houve nessa tarefa um revés que foi a não submissão, com relação a quantidade, por 

parte da comissão nacional, de alguns itens da listagem, o que comprometeu a limpeza dos 

espaços. Outro contratempo, dessa vez da comissão local, foi a não pactuação com os 

funcionários dos serviços gerais sobre a limpeza do entorno das tendas e do food truck. Porém 

devido a reclamação geral dos congressistas, refizemos a pactuação e tais espaços foram limpos, 

aumentando o problema da falta de material de limpeza nos dias seguintes ao pré-congresso. 

Entretanto a comissão nacional fez a reposição do citado material em tempo hábil. 

Sobre o apoio de nossa comissão as equipes MÉTODO E XR2 em assuntos afins de 

localização de salas e apoio de informática, participamos de uma reunião antes do congresso 

com representantes de cada empresa e os funcionários da limpeza e chefes dos centros, além de 

servidores técnico-administrativos do STI/UFPB, para discutir tanto a listagem dos espaços de 

uso, por Centro/Reitoria, em cada dia do evento (Apêndice 01) e como se daria o acesso da 

XR2 aos pontos de wi-fi da UFPB, respectivamente. 

Por fim, outra atividade da comissão de apoio foi amparar a comissão de monitoria 

com o intento de colocar os monitores à par dos locais dos eventos do congresso no campus I 

da UFPB. Para tanto nossos componentes participaram das oficinas de formação dos monitores 

tirando dúvidas sobre os locais e espaços do evento na UFPB e propalando o mapa do Campus 

I da UFPB (Anexo 01) que serviu como fonte para divulgação em material do nosso evento. 
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No geral nossa comissão de apoio fez uma reunião virtual, via grupo de whastApp, 

para avaliar nossa participação no congresso e chegamos a conclusão de que nossos esforços 

valeram a pena pois o evento atingiu seu objetivo de defender a Saúde Coletiva em nosso país 

em um momento de crise política tão danosa ao nosso povo brasileiro. 

 

3.6. Comissão de Monitoria 

“Encontro de gerações marca celebração dos 40 anos da Abrasco”. 

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) sediou no período de 26 a 30 de Setembro 

de 2019 o 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, o evento foi 
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promovido pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), cujo tem central será 

“Igualdade nas Diferenças: enfrentamentos na construção compartilhada do bem viver e o 

SUS”.  

Este evento ocorre a cada três anos e congrega profissionais de saúde, pesquisadores, 

gestores, docentes, acadêmicos e integrantes de movimentos sociais de distintas instituições, 

que buscam repensar as relações sociais, institucionais, políticas e éticas no espaço público, em 

constante transformação.  

O 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, teve por  

objetivo analisar  criticamente  as  Ciências  Sociais  e  Humanas  em  Saúde  na  atual  realidade 

brasileira e suas mais diversas  interfaces com o  Sistema Único de Saúde (SUS), seus espaços,  

protagonistas  e  experiências,  explicitando  propostas  de  fortalecimento  das vivências e das 

resistências das pessoas nesse contexto.  

A realização do Congresso em nível local, esteve ancorada institucionalmente no 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) do Centro de Educação da UFPB e sua 

promoção  foi articulada junto  a  Reitoria  da  UFPB,  a  Pró-Reitoria  de  Pesquisa,  a  Pró-

Reitoria  de  Pós-Graduação  e  a  Pró-Reitoria  de Administração, tendo também participação 

do  Centro  de  Ciências Humanas,  Letras e Artes  (CCHLA),  Centro  de  Ciências  Sociais  

Aplicadas  (CCSA),  Centro  de  Ciências Médicas (CCM) e Centro de Ciências da Saúde 

(CCS), por meio de uma forte parceria.  

Tendo em vista a dimensão do evento, a Comissão Organizadora Local abriu inscrições 

para 140 (cento e quarenta) discentes de graduação e de pós-graduação para participarem como 

monitores(as) voluntários(as) na organização deste evento. Tendo sido esse momento 

classificado como de grande aprendizado e troca de experiências, ímpar para a formação 

extracurricular. 

Os discentes interessados se inscreveram por meio do preenchimento de um formulário 

eletrônico3, com o período de inscrição tendo ocorrido de de 06 a 20 de junho de 2019. 

A participação dos discentes ocorreu por meio da vinculação a atividades desenvolvidas 

antes do congresso junto às diferentes comissões (cultural, alimentação, infra-estrutura, 

                                                           
3 Ficha de inscrição em aneco. 
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transporte, mobilização, Tenda Paulo Freire, entre outras) e atividades realizadas durante o 

evento (sala de Grupos temáticos, apoio logístico, informações, dentre outros).  

Os(as) monitores selecionados informaram a disponibilidade de dedicação de horas 

semanais para reuniões de orientação, acompanhamento e apoio as atividades organizativas do 

evento, nos meses de junho e setembro de 2019, e no período do evento, entre 26 e 30 de 

setembro de 2019, foram organizados em equipes distintas, vinculadas ao conjunto de 

atividades programadas. 

 

Ao termino das inscrições, tivemos 235 inscritos, sendo a maioria alunos de graduação 

(83%), mostrando que a iniciativa de incentivar os esses alunos a participarem surtiu efeito, 

tendo em vista 77% terem ingressado na universidade entre os anos de 2016 e 2019. Outro 

aspecto a ser destacado foi a intrínseca vinculação dos inscritos com a área da saúde (82%). A 

forte participação das universidades públicas (9%) foi outro componente que  merece destaque. 

Por fim predominaram as inscrições oriundas da Paraíba, Estado sede do evento (80%), dos 

20% restantes destacaram-se as inscrições vindas dos Estados de Pernambuco, Pará, Amazonas, 

Tocantins, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Bahia, 

Alagoas, Mato Grosso e Sergipe. 
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Sendo assim observado o perfil dos inscritos,  e tendo em vista a dimensão do 

congresso ( previsão de mais de 2000 inscritos) , o nível de experiência, engajamento e 

disposição dos inscritos expresso na disponibilidade para realização dos trabalhos de acordo 

com o explicitado na ficha de inscrição, a comissão decidiu manter todos os inscritos instituindo 

a fase de inscrição como a fase I da seleção, destacando que a manutenção dos mesmos no 

grupo estaria condicionada a participação nos cinco encontros obrigatórios, preparatórias ao 

evento que aconteceram de forma presencial aos sábados, conforme listado abaixo:  

  

Quaro I: Agenda de Atividades pré-Congresso. 

Mês Dia Agenda 

Agosto  03/08/2019 Apresentação da agenda do Congresso e 

desenho da Logística  

17/08/2019 Panorama das atividades de grupo e 

plenárias e orientações para lidar com as delegações  
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31/08/2019 Estruturação dos grupos por área/setor e 

núcleos de intervenção (atividade de 

reconhecimento dos espaços fase I)  

Setembro  14/09/2019 Organização das agendas dos monitores 

tomando como base a programação final do 

Congresso 

21/09/2019 Apresentação da listagem final dos 

monitores, vinculando-os  as agendas do Congresso. 

 

No que tange aos selecionados de outros estados, foram realizadas atividades a distância 

utilizando plataforma web, estando os mesmos submetidos às mesmas regras dos que 

participaram das atividades presenciais. 

Sendo assim, a organização da equipe de monitores, constituiu-se numa estratégica 

operacional para dar suporte ao processo de organização da programação do Congresso. Dos 

223 inscritos 1644 (73,5%), permaneceram    até o final das atividade, mostrando engajamento 

e disposição, expresso na forma e como atuaram em cada uma das agendas para as quais foram 

designadaso. 

  

É importante destacar que os(as) discentes foram Certificados pela Abrasco e pela 

UFPB, por meio do desenvolvimento do um projeto de extensão reistrado junto a PRAC 

sob a denominação e código : Organização do Grupo de Monitores(as) para atuarem no Oitavo 

Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde; EV199-2019, podendo contar 

                                                           
4 Lista de participante em anexo. 
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como créditos para atividades complementares (graduação) ou programadas (pós-graduação), 

conforme normas de cada curso.  

Ressalta-se que a participação na monitoria não impediu  o(a) discente de participar dos 

Grupos Temáticos (GT) e de outras atividades do evento, o que foi possível mediante 

planejamento coletivo. 

Concluímos, reiterando que a estruturação do Grupo de Monitores(as) do Congresso se 

constitui numa estratégia pedagógica potente que propiciou a centenas de discentes e aos 

docentes envolvidos vivenciarem um momento ímpar de formação extracurricular, de grande 

aprendizado e troca de experiências.  

 

3.7. Comissão de Atenção a Saúde 

 

A comissão local de saúde teve como objetivo ofertar assistência à saúde em situações 

de urgência e conduzir o congressista para o fluxo assistencial da rede de saúde do município 

de João Pessoa, caso fosse necessário.  

A equipe foi composta por 15 profissionais, sendo estes, 8 enfermeiros, 5 médicos e 2 

fisioterapeutas. Esses foram distribuídos em uma escala de 5 dias nos turnos manhã e tarde. O 

local de atendimento foi uma sala de aula adaptada e localizada próximo ao espaço que ocorria 

o evento. Os materiais para auxiliar no atendimento foram disponibilizados pela secretaria 

municipal de saúde de João Pessoa, sendo esses, estetoscópio, tensiômetro, termômetro, 

glicosimetro, material para hidratação oral e venosa, EPI´s e medicamentos de urgência.  

As ações desenvolvidas durante o congresso pautaram-se em realizar orientações 

direcionadas a congressistas que procuravam atendimento, estes foram cefaleia e manchas no 

corpo relacionadas ao calor. Não foi registrado nenhuma ocorrência grave, o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência não foi acionado nenhuma vez.  

Diante da dimensão do evento realizado foi necessário ofertar suporte assistencial para 

os congressistas mediante a interferência do clima, alimentar e hídrico da região e quantidade 

de pessoas provenientes de outras áreas do país. Percebeu-se que mesmo com todos os fatores 

citados os atendimentos foram mínimos.  

Destaca-se, nesse processo, a importante parceria com a Residência de Medicina de 

Família e Comunidade do Departamento de Promoção da Saúde da UFPB. 

 



41 
 

3.8. Comissão do Ato Público 

 

No fim do mês de julho tivemos no Centro de Ciências Médicas da UFPB uma reunião 

da coordenação geral do congresso em que estiveram vários membros e membros da comissão 

local. Dentre várias pautas tivemos a pauta para tratar  do Ato Público. Por ocasião foram feitas 

avaliações do último congresso e como tinha sido o Ato Público deste. Apesar de uma avaliação 

positiva do evento, foi reconhecido que o  ato do sétimo congresso que ocorreu dentro do 

próprio campus da universidade que sediou o evento ficou restrito ao público dos participantes 

do congresso. 

A partir dessa avaliação foi levantada a proposta de que para o oitavo congresso se 

realizasse o ato público em um espaço externo a UFPB. Tendo em vista a proximidade da Praça 

da Paz do Bairro Bancários e que esse espaço já tinha sido palco de algumas manifestações nos 

últimos meses e por entender a conjuntura política de ameaças  dos avanços sociais, cortes 

financeiros para a educação e ciência e tantas outras situações, que seria importante que o 

congresso saísse dos muros da UFPB e fosse para rua.  

 

 

Essa discussão de mudança da lógica do ato público foi bem calorosa, pois havia certa 

insegurança de que tal evento dentro do congresso de tamanha magnitude pudesse ser realizado 
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e se os próprios congressistas participariam do mesmo considerando que seria no termino de 

um dia de atividade do congresso. Por ampla maioria os participantes dessa reunião decidiram 

pela realização do ato na Praça da Paz. De imediato foi retirado uma comissão e criado um 

grupo operacional no whatsapp para estabelecer uma agenda de trabalho, divisão de tarefas, e 

mobilização de diversos atores que seriam necessários para o sucesso do evento. Outra decisão 

importante para a viabilização do ato com essas características foi  a mudança do dia, que 

incialmente seria no domingo à tarde e passou para o sábado. 

Partimos da ideia que o objetivo do ato era criar uma comunicação direta do congresso 

com a cidade de João Pessoa, indo para um espaço público importante de circulação de pessoas 

nos fins de semana, e pudesse comunicar que o evento cuja característica principal é cientifica, 

mas que por se tratar da produção das ciências humanas e sociais esse tem um compromisso 

com as transformações e resistência voltada para uma sociedade e realidade mais justa para 

maioria do povo brasileiro. Em um momento de grande ataque aos avanços e apontando para o 

retrocesso das conquistas, ir às ruas mobilizando as pessoas locais e os congressistas para o 

retorno de suas cidades, se configurou com um objetivo primordial para o ato.  

A comissão do ato se dividiu em duas ações, uma voltada a construção da programação 

articulando entidades, pessoas de representação dos movimentos sociais e da parte da 

infraestrutura, que tinha como objetivo viabilizar desde a reserva do local, passando pela 

segurança do dia da marcha, até as condições de organização do palco, com som e iluminação.  

 

E assim foi a partir de reuniões semanais desde o início de agosto até o dia do ato e de 

muita articulações, que no dia 28 de setembro ao fim da tarde os participantes foram pouco a 



43 
 

pouco se aglutinando na frente do portão do CCHLA –UFPB e depois saiu em marcha com a 

participação do Grupo de Maracatu – Maracastelo, com centenas de participantes ocupando 2/3 

da pista e na principal dos Bancários ocupando toda a via de entrada.  

 

 

 

Ao chegar à Praça da Paz o Cortejo tomou conta da Praça se juntando com as pessoas 

frequentadoras do espaço, bem como pessoas que a partir da ampla divulgação realizada antes 

do congresso se fizeram presentes para prestigiar e participar do ato. 

 

 

 

O Ato que foi denominado científico, com estandes com alguns materiais e serviços 

da produção científica, cultural com a presença de vários grupos culturais, que através do 

PalhaSUS e Marcos Freitas teve a responsabilidade com o cerimonial, tendo tido a participação  

do teatro espontâneo (Escultura Viva)  do PalhaSUS, do ator de teatro Edilson Dias,  dos poetas 
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Ray Lima (CE), Elias José (CE), Edson Oliveira (CE), Edvan Florêncio (CE), Oris  Day (PE), 

Dona Palmira, e Grupos de Hip Hop locais que nos sábados comandam batalhas, no dia do ato 

o encerramento se deu com a essa atividade.  

 

Além de todas as manifestações ao longo da marcha com falas e palavras de ordens, 

tivemos intercalando as apresentações culturais as falas de representações de sindicatos e 

associações docentes, como a ADUFPB e SINTESP, e representações estudantis, como DCE-

UFPB, UNE, UEE, Fórum de Mulheres e Movimento Levante. 
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Avaliação interna, bem como de várias pessoas que procuraram os membros da 

comissão do ato, e que reverberou nos corredores do congresso nos dias seguintes foi que o ato 

público foi um clímax do oitavo congresso, energizando não só a cidade de João Pessoa que 

sediou o congresso, mas todos os participantes que ao voltarem para suas cidades e espaços de 

ação pudessem estar fortes na continuidade da luta.  
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4. Parceiros institucionais 

 

A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES), por meio do Centro Formador de 

Recursos Humanos (CEFOR-RH), e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de João Pessoa 

contribuíram com a qualificação do evento através da participação de diversos trabalhadores 

componentes dos serviços da rede de atenção a saúde estadual e municipal. Representantes da 

SES-PB e da SMS-JP participaram ativamente do processo de organização do evento e da 

Comissão Organizadora Local desde o início das atividades organizativas. Ainda, a SES-PB e 

a SMS-JP proporcionaram importante apoio de recursos para tornar possível a viabilização 

infraestrutural e logística do evento. 

Cabe destacar que a SES-PB, juntamente com a Agência de Vigilância Sanitária do 

Estado (AGEVISA-PB) ofereceram no evento uma mostra de ações, de serviços e de 

experiências exitosas promovidas no âmbito da rede estadual.  

 

Como contrapartida, o evento garantiu a participação integral de trabalhadores da rede 

nos espaços formativos, de debate e discussão proporcionados pelo evento, o que visou 

contribuir com a qualificação da educação permanente desses trabalhadores do SUS no Estado 

da Paraíba. 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba (COSEMS-PB) também 

contribuiu para a promoção do evento, cedendo passagens para apoio ao deslocamento de 
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convidados. Juntamente, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(CONASEMS) contribuiu significativamente garantindo apoio de recursos financeiros para 

viabilização de questões de ordem infraestrutural para promoção do evento. Como 

contrapartida, o CONASEMS promoveu no âmbito do evento uma Oficina e também uma 

Mostra de Experiências exitosas no âmbito de gestões municipais do SUS no Brasil. 

Constituiu também parceiro fundamental o Laboratório de Inovação Tecnológica em 

Saúde (LAIS) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o qual viabilizou 

apoio de recursos para promoção do evento e também desenvolveu atividades importantes no 

âmbito do Projeto Sífilis Não!, através de práticas educativas realizadas ao longo do evento no 

sentido da prevenção e da vigilância em saúde, além de contribuir com registros de imagens do 

evento. 

 

O Projeto de Pesquisa e Extensão VEPOP-SUS – Vivências de Extensão em Educação 

Popular e Saúde no SUS distribuiu gratuitamente diversas obras na área de Educação Popular, 

de Educação Popular em Saúde, de Extensão Universitária e de Pesquisa Social para todos os 

congressistas do evento. 
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Localmente, cabe destacar ainda a parceria institucional e o apoio no que tange a 

articulação das atividades que foi garantido pela Associação de Docentes da Universidade 

Federal da Paraíba (ADUFPB), em especial sendo fundamental sua contribuição na promoção 

do Ato Público. 

 

5. Considerações finais 

Com a organização do 8º CBCSHS, esperamos contribuir com a criação de contextos 

propícios ao diálogo de conhecimentos e ao compartilhamento de estudos, de pesquisas e de 

experiências dedicadas, em várias interfaces e temáticas, para a promoção do bem viver e para 

a defesa do direito a saúde e o aprimoramento do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Além disso, na medida em que os encontros humanos são potentes mobilizadores, 

espera-se também que a promoção do Congresso tenha fortalecido a dedicação e o compromisso 

dos vários atores sociais para continuarem empenhando esforços de estudos, de pesquisas e de 

trabalhos sociais em Ciências Sociais e Humanas em Saúde nos vários contextos – seja nos 

serviços de saúde, seja nos movimentos sociais, seja nas universidades e centros de ensino. Com 

isso, produzindo, compartilhando e visibilizando conhecimentos, reflexões críticas e 

apontamentos que contribuam com o debate público e não apenas questionem, mas apontem 

possibilidades e propostas para a constituição de espaços onde a construção da saúde se dê pela 

busca incessante e compartilhada do bem viver. 

Nessa direção, um dos grandes destaques do evento, em nosso ver, esteve nas 

homenagens prestadas a Eymard Vasconcelos e a Palmira Lopes, os quais respectivamente no 
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âmbito acadêmico e no âmbito social-popular, dedicaram esforços de toda uma vida para o 

desenvolvimento, aprofundamento e aprimoramento de caminhos participativos, democráticos, 

humanizados e inclusivos de construção dos processos de cuidado e de promoção da saúde, 

formando gerações de pesquisadores, militantes, extensionistas, ativistas sociais dedicados a 

defesa do SUS e a uma construção social, profissional e científica pautada pelo enfrentamento 

a barbárie social e pela valorização dos saberes comunitários. Essa homenagem, portanto, 

constitui uma síntese da principal contribuição da Paraíba para a Saúde Coletiva brasileira, a 

qual está em uma construção dialogada entre academia e sociedade, pautada em princípios 

éticos como o respeito, o protagonismo popular e, sobretudo, a clareza de que a realidade social 

e o enfrentamento a suas determinações é o ponto de partida da ação em saúde e da produção 

do conhecimento científico, o qual necessariamente precisa ter utilidade para a promoção do 

bem viver nos vários territórios da vida. 

 

Finalmente, destacamos a gratidão a Abrasco e a sua Comissão de Ciências Sociais e 

Humanas em Saúde pela confiança depositada na UFPB no sentido de acolher o Congresso. 

Não há dúvidas quanto a dedicação e a implicação da Associação, da Comissão e de seus 

protagonistas em uma construção científica e profissional integrada aos exigentes desafios 

impostos pela realidade e que se dá de modo dialogado com os demais atores sociais que fazem, 

concretamente, a saúde e suas dinâmicas.  
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Foi uma grande oportunidade para a UFPB, seus protagonistas e seus parceiros, 

conviver dialogicamente em um processo árduo, mas profícuo, de trabalho compartilhado com 

a Abrasco, toda sua equipe executiva e seus associados. No que tange a Comissão de Ciências 

Sociais e Humanas em Saúde, a convivência com seus muitos atores foi central na perspectiva 

de ampliar nossos olhares e redimensionar nossas experiências, a partir do momento em que 

constantemente enxergamos existir, para muito além da UFPB, esforços de pesquisa, de ensino 

e de extensão profundamente dedicados a constituição de um agir crítico, participativo e 

democrático em saúde. Foi renovador estreitar laços com a Comissão e seus atores nesse 

sentido.  
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ANEXO 01: MAPA CAMPUS I DA UFPB 

 

 
Fonte: http://www.ccs.ufpb.br/cfisio/contents/imagens/mapa-do-campus-i-ufpb.jpg/view 

 

 

 

 

 

  

http://www.ccs.ufpb.br/cfisio/contents/imagens/mapa-do-campus-i-ufpb.jpg/view
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APÊNDICE 01: LISTAGEM DOS ESPAÇOS DE USO DO CONGRESSO DA 

ABRASCO POR CENTRO\REITORIA NO CAMPUS I DA UFPB 

 

 

Dia/Hora 

Quin 26.09.2019 

Setor Local Capacidade 

 0
8
:3

0
h
 -

 1
7
:0

0
h

 

CCM P4A - 2º Andar 30 

CCM P1 - 2º Andar 60 

CCM P4B - 2º Andar 30 

CCM AUD - Térreo 150 

CCM Lab de Inform. 1º Andar 30 

CCM P5B - 2º Andar 30 

CCM P2 - 2º Andar 60 

CCM P6B - 2º Andar 30 

CCM P7A - 2º Andar 30 

CCM P3 - 2º Andar 60 

CCM Geral 1 - 2º Andar 60 

CCM P7B - 2º Andar 30 

CCM P8A - 2º Andar 30 

CCM P8B - 2º Andar 30 

CCM Salão Principal Terreo 50 

CCM Apoio 1 - 3º Andar 30 

CCS 610 - Doralice 60 

CCS 609 - Doralice 60 

CCS 509 - BLC Doralice 60 

CCS 510 - BLC Doralice 50 

CCS 601 - BLC Doralice 40 

CCS 508 - BLC Doralice 60 

 

 1
3
:3

0
h
 -

 1
7
:0

0
h

 

CA 105 - Bloco A 60 

CCM Apoio 2 - 3º Andar 30 

CCM Apoio 3 - 3º Andar 30 

CCM P7B - 2º Andar 30 

CCS 602 - BLC Doralice 40 

CCS 605 - BLC Doralice 50 

CCS 604 - BLC Doralice 50 

CCS 606 - BLC Doralice 40 

CCS 604 - BLC Doralice 50 
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Dia/Hora 

Sex 27.09.2019 

Setor Local Capacidade 

 8
:3

0
h
 -

 1
2
:0

0
h

 

CCM Apoio 1 - 3º Andar 30 

CCM Apoio 2 - 3º Andar 30 

CCM Auditorio térreo 150 

CCM Geral 1 - 2º Andar 60 

CCM P1 - 2º Andar 60 

CCM P2 - 2º Andar 60 

CCM P3 - 2º Andar 60 

CCM P4A - 2º Andar 30 

CCM P4B - 2º Andar 30 

CCM P5B - 2º Andar 30 

CCM P6A - 2º Andar 30 

CCM P6B - 2º Andar 30 

CCM P7A - 2º Andar 30 

CCM P7B - 2º Andar 30 

CCM P8A - 2º Andar 30 

CCM P8B - 2º Andar 30 

CCM Salão Principal - Terreo 50 

CCS 508 - Doralice 60 

CCS 509 - Doralice 60 

CCS 601 - Doralice 40 

CCS 602 - Doralice 40 

CCS 603 - Doralice 40 

CCS 605 - Doralice 50 

CCS 606 - Doralice 50 

CCS 609 - Doralice 60 

CCS Auditorio TO-fono 200 

 

 1
3
:3

0
h
 -

 1
7
:0

0
h

 

 

 

 

 

TENDA PALMIRA LOPES 
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Dia/Hora 

Sab 28.09.2019 

Setor Local Capacida

de 

08:30 - 

10:30 

TENDA PALMIRA LOPES 
  1
0
:3

0
h
 -

 1
2
:0

0
 

CA AUD 1 - Térreo 100 

CA Auditório 2 - terreo 100 

CCEN DBM - Térreo 80 

CE Auditorio - Terreo 180 

CCSA Auditorio 211 - Terreo 180 

CCHL

A 

Aud 411 - Bloco IV 200 

CCHL

A 

AUD 412 - Bloco IV 200 

Reitori

a 

Auditório 350 

TENDA PALMIRA LOPES 

 

  1
3
:3

0
h
 -

 1
5
:0

0
h

 

CA Auditorio 2 - Térreo 100 

CA Auditorio 1 - Terreo 100 

CA 103 - Bloco A 60 

CCEN BDM - Térreo 80 

CCEN Fisica - Térreo 110 

CCHL

A 

511- Bloco V 30 

CCHL

A 

AUD 411 - Bloco IV 200 

CCHL

A 

512 - Bloco V 30 

CCHL

A 

505 - Bloco V 30 

CCHL

A 

510 - Bloco V 30 

CCHL

A 

504 - Bloco V 30 

CCHL

A 

401 - Bloco IV 40 

CCHL

A 

408 - Bloco IV 40 

CCHL

A 

513 - Bloco V 30 

CCHL

A 

514 - Bloco V 30 

CCHL

A 

AUD 412 - Bloco IV 200 

CCHL

A 

515 - Bloco V 30 

CCHL 407 - Bloco IV 40 
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A 

CCHL

A 

403 - Bloco IV 40 

CCHL

A 

405 - Bloco IV 40 

CCHL

A 

406 - Bloco IV 40 

CCHL

A 

516 - Bloco V 30 

CCSA 233 - Térreo 40 

CCSA 230 - Térreo 40 

CCSA 231 - Térreo 40 

CCSA 229 - Térreo 40 

CCSA 232 - Térreo 40 

CCSA Auditorio Azul - Térreo 50 

CCSA Auditorio 211 - Térreo 180 

CE 303 - Térreo 40 

CE 304 - Térreo 40 

CE 306 - Térreo 40 

CE 309 - Térreo 30 

CE 308 - Térreo 30 

CE 324 - BLC RENI - Térreo 30 

CE 321 - BLC REUNI - 1º Andar 30 
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 CE 322 - BLC REUNI - 1º Andar 30 

CE 310 - Térreo 30 

CE Auditorio Terreo 180 

CE 302 - Térreo 40 

CE 307 - Térreo 30 

CE 301 - Térreo 40 

CE 305 - Térreo 40 

CE 323 - BLC REUNI - Térreo 30 

CE Auditório PPGE - 1º Andar 80 

TENDA PALMIRA LOPES 

 

  1
5
:0

0
h
 -

 1
6
:3

0
h

 

CA Auditorio 1 - Térreo 100 

CA Auditorio Térreo 100 

CCEN Física - Térreo 110 

CCEN DBM - Térreo 80 

CCHL

A 

AUD 411 - Bloco IV 200 

CCHL

A 

AUD 412 - Bloco IV 200 

CCHL

A 

401 - Bloco IV 40 

CCHL

A 

403 - Bloco IV 40 

CCHL

A 

405 - Bloco IV 40 

CCHL

A 

407 - Bloco IV 40 

CCHL

A 

408 - Bloco IV 40 

CCHL

A 

504 -Bloco V 30 

CCHL

A 

505 - Bloco V 30 

CCHL

A 

511 - Bloco V 30 

CCHL

A 

512 -Bloco V 30 

CCHL

A 

513 - Bloco V 30 

CCHL

A 

514 - Bloco V 30 

CCHL

A 

515 - Bloco V 30 

CCHL

A 

516 - Bloco V 30 

CCSA Auditorio 211 - Térreo 180 

CCSA Auditorio azul - Térreo 50 
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CCSA 229 - Térreo 40 

CCSA 230 - Térreo 40 

CCSA 231 - Térreo 40 

CCSA 232 - Térreo 40 

CCSA 233 - Térreo 40 

CE 301 - Térreo 40 

CE 302 - Térreo 40 

CE 303 - Térreo 40 

CE 305 - Térreo 40 

CE 306 - Térreo 40 

CE 308 - Térreo 30 

CE 310 - Térreo 30 

CE 321 - Bloco REUNI - 1º Andar 30 

CE 324 - Bloco REUNI - Térreo 30 

TENDA PALMIRA LOPES 
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Dia/Hora 

Dom 29.09.2019 

Setor Local Capacida

de 

  0
8
:3

0
 -

 1
0
:3

0
 

CA 103 - Bloco A 60 

CA 106 - Bloco A 60 

CA 105 - Bloco A 60 

CA Auditorio 1 - Térreo 100 

CCSA Auditorio 211 - Térreo 180 

CE Auditório - Térreo 180 

CCHLA 412 - Bloco IV 200 

CCHLA AUD 411 - Bloco IV 200 

Reitoria Auditório 350 

 

  1
0
:3

0
 -

 1
2
:0

0
 

CA Auditório2 - Térreo 100 

CA Auditorio 2 - Térreo 100 

CA Auditório 1 - Térreo 100 

CCHLA AUD 411 - Bloco IV 200 

CCHLA AUD 412 - Bloco IV 200 

CE Auditório - Térreo 180 

Reitoria Auditório 350 

TENDA PALMIRA LOPES 

 

  1
3
:3

0
h
 -

 1
5
:0

0
 

CA Auditório2 - Térreo 100 

CA Auditório1 - Térreo 100 

CCEN DBM - Térreo 80 

CCEN Física - Térreo 110 

CCHLA 512 - Bloco V 30 

CCHLA 510 - Bloco V 30 

CCHLA 505 - Bloco V 30 

CCHLA 504 - Bloco V 30 

CCHLA 403 - Bloco IV 40 

CCHLA 406 - Bloco IV 40 

CCHLA 407 - Bloco IV 40 

CCHLA 405 - Bloco IV 40 

CCHLA 401 - Bloco IV 40 

CCHLA 408 - Bloco IV 40 

CCHLA 514 - Bloco V 30 

CCHLA 511 - Bloco V 30 

CCHLA 513 - Bloco V 30 

CCHLA AUD 412 - Bloco IV 200 

CCHLA AUD 411 - Bloco IV 200 

CCHLA 516 - Bloco V 30 

CCSA 230 - Térreo 40 

CCSA 231 - Térreo 40 
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CCSA 229 - Térreo 40 

CCSA Auditório 211 - Térreo 180 

CCSA 232 - Térreo 40 

CCSA 233 - Térreo 40 

CCSA Auditório Azul - Térreo 50 

CE 304 - Térreo 40 
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 CE 303 - Térreo 40 

CE 307 - Térreo 30 

CE 309 - Térreo 30 

CE 308 - Térreo 30 

CE 301 - Térreo 40 

CE 306 - Térreo 40 

CE 324 - BLC REUNI - Térreo 30 

CE 321 - BLC REUNI - 1º 

Andar 

30 

CE 322 - BLC REUNI - 1º 

Andar 

30 

CE 302 - Térreo 40 

CE 310 - Térreo 30 

CE 323 - BLC REUNI - Térreo 30 

CE Auditório - Térreo 180 

CE AUD PPGE - 1º Andar 80 

CE 305 - Térreo 40 

Reitoria Auditório 350 

TENDA 

PALMIRA LOPES 

  

 

  1
5
:0

0
h
 -

 1
6
:3

0
h

 

CA Auditório2 - Térreo 100 

CA Auditorio1 - Térreo 100 

CCEN DBM - Térreo 80 

CCEN Física - Térreo 110 

CCHLA 512 - Bloco V 30 

CCHLA 504 - Bloco V 30 

CCHLA 505 - Bloco V 30 

CCHLA 406 - Bloco IV 40 

CCHLA 407 - Bloco IV 40 

CCHLA 403 - Bloco IV 40 

CCHLA 405 - Bloco IV 40 

CCHLA 401 - Bloco IV 40 

CCHLA 408 - Bloco IV 40 

CCHLA 516 - Bloco V 30 

CCHLA 513 - Bloco V 30 

CCHLA 511 - Bloco V 30 

CCHLA 514 - Bloco V 30 

CCHLA Auditório 412 - Bloco IV 200 

CCHLA Auditório 411 - Bloco IV 200 

CCHLA 515 - Bloco V 30 

CCHLA 510 - Bloco V 30 

CCSA 230 - Térreo 40 

CCSA 229 - Térreo 40 

CCSA 231 - Térreo 40 
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CCSA 233 - Térreo 40 

CCSA Auditório 211 - Térreo 180 

CCSA 232 - Térreo 40 

CCSA Auditório Azul - Térreo 50 

CE 304 - Térreo 40 

CE 323 - Bloco REUNI - Térreo 30 

CE 303 - Térreo 40 
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 CE 307 - Térreo 30 

CE 308 - Térreo 30 

CE 309 - Térreo 30 

CE 306 - Térreo 40 

CE 324 - BLC REUNI - Térreo 30 

CE 321 - BLC REUNI - 1º 

Andar 

30 

CE 302 - Térreo 40 

CE 310 - Térreo 30 

CE Auditório - Térreo 180 

CE AUD PPGE - 1º Andar 80 

CE 301 - Térreo 40 

CE 305 - Térreo 40 

Reitoria Auditório 350 

TENDA PALMIRA LOPES 

 

16:30 - 

19:00 

TENDA PALMIRA LOPES 
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Dia/Hora 

Seg 30.09.2019 

Setor Local Capacida

de 

  0
8
:3

0
 -

 1
0
:3

0
 

CA 106 - Bloco A 60 

CA 105 - Bloco A 60 

CA 103 - Bloco A 60 

CA Auditório1 - Térreo 100 

CCH

LA 

AUD 411 - Bloco IV 200 

CCH

LA 

AUD 412 - Bloco IV 200 

CCS

A 

Auditório 211- Térreo 180 

CE Auditório 211- Térreo 180 

 

  1
0
:3

0
 -

 1
2
:0

0
 

CA Auditório1 - Térreo 100 

CA Auditório2 - Térreo 100 

CCH

LA 

AUD 412 - Bloco IV 200 

CCH

LA 

AUD 411 - Bloco IV 200 

CCS

A 

Auditório 211- Térreo 180 

CE Auditório 211 - Térreo 100 

Reitor

ia 

Auditório 180 

TENDA PALMIRA LOPES 

 

  1
3
:3

0
 -

 1
5
:0

0
 

CCH

LA 

510 - Bloco V 30 

CCH

LA 

516 - Bloco V 30 

CCH

LA 

514 - Bloco V 30 

CCH

LA 

512 - Bloco V 30 

CCH

LA 

505 - Bloco V 30 

CCH

LA 

504 - Bloco V 30 

CCH

LA 

403 - Bloco IV 40 

CCH

LA 

401 - Bloco IV 40 

CCH

LA 

408 - Bloco IV 40 

CCH

LA 

AUD 411 - Bloco IV 200 
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CCH

LA 

AUD 412 - Bloco IV 200 

CCH

LA 

515 - Bloco V 30 

CCH

LA 

407 - Bloco IV 40 

CCH

LA 

405 - Bloco IV 40 

CCH

LA 

511 - Bloco V 30 

CCH

LA 

406 - Bloco IV 40 

CCH

LA 

513 - Bloco V 30 

CCS

A 

229 - Térreo 40 

CCS

A 

230 - Térreo 40 

CCS

A 

232 - Térreo 40 

CCS

A 

231 - Térreo 40 

CCS

A 

Sala multimídia - Térreo 50 

CCS

A 

Auditório 211- Térreo 180 

CE Auditório 211- Térreo 180 

CE 301 – Térreo 40 

CE 304 – Térreo 40 

CE 303 – Térreo 40 

CE 309 – Térreo 30 

CE 308 – Térreo 30 
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 CE 306 – Térreo 40 

CE 322 - BLC REUNI - 1º 

Andar 

30 

CE 321 - BLC REUNI - 1º 

Andar 

30 

CE 324 - BLC REUNI - 

Térreo 

30 

CE 302 – Térreo 40 

CE 323 - BLC REUNI - 

Térreo 

30 

CE 305 – Térreo 40 

CE 310 – Térreo 30 

CE 307 – Térreo 30 

TENDA PALMIRA LOPES 

 

  1
5
:0

0
 -

 1
6
:3

0
 

CCH

LA 

516 - Bloco V 30 

CCH

LA 

504 - Bloco V 30 

CCH

LA 

505 - Bloco V 30 

CCH

LA 

401 - Bloco IV 40 

CCH

LA 

408 - Bloco IV 40 

CCH

LA 

AUD 411 - Bloco IV 200 

CCH

LA 

406 - Bloco IV 40 

CCH

LA 

515 - Bloco V 30 

CCH

LA 

407 - Bloco IV 40 

CCH

LA 

AUD 412 - Bloco IV 200 

CCH

LA 

403 - Bloco IV 40 

CCH

LA 

513 - Bloco V 30 

CCH

LA 

405 - Bloco IV 40 

CCS

A 

229 – Térreo 40 

CCS

A 

230 – Térreo 40 

CCS

A 

232 – Térreo 40 

CCS

A 

231 – Térreo 40 
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CE Auditório Térreo 180 

CE 304 – Térreo 40 

CE 303 – Térreo 40 

CE 307 – Térreo 30 

CE 308 – Térreo 30 

CE 306 – Térreo 40 

CE 324 - BLC REUNI - 

Térreo 

30 

CE 302 – Térreo 40 

CE 305 – Térreo 40 

 

16:30 - 

19:00 

TENDA PALMIRA LOPES 

 

 

 

 

 

 


