
João Pessoa-PB, 27 de setembro de 2019.

Reunião presencial da CCSHS no 8º CBCSHS

Participantes:  Suely,  Sandra,  Neide,  Eymard,  Renan,  Daniela,  Cristiane,  Silvia,  Tatiana,  Luis  Eduardo,
Regina, Adriana Ilha, Alessandra (UFRGS, ouvinte), Monica, Inara, Marcilane, Marcelo, Malu e Martinho
(19).

Pauta:

- apresentação do relatório de atividades do triênio 2017-2019;

- eleição do próximo núcleo de coordenação da CCSHS;

Desenvolvimento:

Após a apresentação do relatório, Suely pergunta sobre o projeto Perfil, Tatiana responde que o relatório
final está pronto.

Regina  pergunta  sobre  a  elaboração  do  relatório  de  gestão,  Silvia  e  Tatiana  esclarecem  que  será
elaborado pela gestão atual.

Monica fala sobre a possibilidade de aproveitarmos a ocasião para  conversar  sobre nosso papel  na
Comissão, Regina considerando relevante também falar a respeito.

Tatiana explica a dinâmica de trabalho que permite se enxergar dentro da Comissão, começando pela
elaboração de um Plano Diretor e indo além da organização do congresso brasileiro.

Tatiana esclarece que o Plano Diretor anterior foi elaborado a partir de 2 reuniões presenciais, diferente
do  atual  elaborado  exclusivamente  com  base  em  reuniões  virtuais.  Suely  chama  a  atenção  para  a
necessidade de um esforço solidário nesse momento para viabilizar tais reuniões, devido aos cortes no
financiamento da ciência & tecnologia nacional.

Discute-se um dos eixos de atuação, relativo à GSC, mostrando em que medida ainda é um desafio, já
que a conversa a respeito foi apenas iniciada. No que diz respeito aos critérios de avaliação da produção
científica, idem. Sobre este último assunto, diz-se que o novo qualis está sendo contestado, pois não se
trata  de  um  consenso  na  CAPES,  lembrando  que  a  agência  se  encontra  em  uma  linha  muito
conservadora no momento.



Marcilane sugere que as pessoas se apresentem, iniciamos o processo e Marcelo aproveita para informar
que não permanecerá na Comissão, Litza o substituirá, bem como que Monica permanecerá no núcleo
de coordenação da Comissão.

Malu e Tatiana destacam o papel dialógico que o núcleo de coordenação assumiu nessa gestão e o
caráter inovador dessa edição do congresso.

Neide ao ouvir colegas que estão entrando na Comissão afirma que também partilha suas dúvidas, já
que muitas vezes sente a necessidade de uma delimitação maior das tarefas que cabem aos integrantes
da Comissão. Admira a capacidade do núcleo de coordenar interesses e pessoas variadas, ainda mais
virtualmente.

Monica  fala  da  comissão  como  espaço  de  política  e  afetos,  reforçando  uma  fala  no  sentido  da
necessidade de solidariedade nesse momento.

Foi sugerido por Martinho a composição de um colegiado de coordenação da Comissão formado por
Monica  Nunes  e  Suely  Deslandes,  representando  respectivamente  as  regiões  nordeste  e  sudeste,
aguardando  outros  representantes  de  outras  regiões,  levando  em  conta  os  critérios  da  pluri-
regionalidade, interdisciplinaridade e intergeracionalidade. Silvia diz que Luis Leão está disponível para
compor o colegiado pela região centro-oeste.

Inara lembra que há dificuldade das instituições da região norte se tornarem associados institucionais.

Marcelo destaca a relevância do critério da pluri-regionalidade na organização dos eventos também,
apesar das dificuldades de financiamento.

Malu fala da necessidade de uma agenda a ser construída com a graduação em saúde coletiva. Lembra o
congresso de epidemiologia no segundo semestre do ano que vem em Fortaleza (14-18 novembro) e
sugere uma mesa da Comissão sobre epistemologia da epidemiologia,  se colocando disponível  para
mediar essa demanda junto à comissão organizadora do evento.

21-25 junho acontecerá o de Planejamento em São Paulo, lembra Luis Eduardo.

Discute-se o local o próximo evento. Adriana se dispõe a sediar o próximo congresso em Vitória-ES.

Monica sugere que se avalie os valores das inscrições, no sentido de baixa-las.

Marta  Verdi  e  Rui  Narayama  serão  consultados  para  compor  o  colegiado,  respectivamente
representando as regiões sul e norte.

Encaminhamentos:

1 – solicitar à Leny Trad, coordenadora do projeto Perfil, para disponibilizar o projeto Perfil na página da
CCSHS;



2  –  novo  colegiado de  coordenação da  comissão  de  CSHS  será  formado  por  Monica  Nunes,  Suely
Deslandes e Luis Leão;

3 – próximo congresso brasileiro de CSHS pode ser em Vitória-ES.


