
 
 
 
 
Ofício nº 022/2020 
 

 
Rio de Janeiro,  06 de abril de 2020 

 
 

A V. S.ª Benedito Guimarães Aguiar Neto 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

Ministério da Educação 

 

C/c V. S.ª Sonia Nair Bao 

Diretoria de Avaliação (DAV/ CAPES) 

 

  

Senhores, 

A Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, vem, por meio deste,           

encaminhar à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior uma           

carta produzida pelo Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação em Saúde Coletiva,           

na qual solicita-se a suspensão do prazo estabelecido para envio dos dados da             

Plataforma Sucupira. Pelos motivos sustentados a seguir, é sugerida a elaboração de            

novo calendário para o mesmo.  

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nosso compromisso no        

fortalecimento do Sistema Único de Saúde e para o desenvolvimento científico e            

tecnológico do país. 

 Cordialmente, 

 

 
 

Gulnar Azevedo e Silva 
Presidente da Abrasco 

  
 

☎ (55) (21) 2560-8699 - 2560-8403  
E-mail: abrasco@abrasco.org.br Home page: www.abrasco.org.br 

Av. Brasil, 4365. Prédio CEPI-DSS, Campus da Fiocruz. Manguinhos. CEP 21040-900. Rio de Janeiro, RJ. 
 

mailto:abrasco@abrasco.org.br
http://www.abrasco.org.br/


 
 
 
 

Carta pela suspensão do prazo estabelecido para envio dos dados da Plataforma 
Sucupira e elaboração de novo calendário  

 

A área de Saúde Coletiva reúne 98 programas de pós-graduação stricto sensu, os quais              

envolvem 137 cursos entre mestrados e doutorados acadêmicos e profissionais          

distribuídos em todas as regiões do país, se constituindo como um campo científico             

interdisciplinar, sustentado por suas três áreas de conhecimento: Epidemiologia, Ciências          

Sociais e Humanas em Saúde e Política, Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de               

Saúde. 

Considerando a constituição da área, os docentes e discentes vinculados aos programas            

de pós-graduação têm atuado de forma direta nas diversas frentes de enfrentamento da             

atual pandemia da COVID-19, produzida pelo SARS-COV-2. Coerente com sua natureza,           

esses atores têm direcionado todos os esforços para garantir o direito de acesso universal              

à saúde, uma assistência de qualidade e colaborado na definição e condução de políticas              

públicas voltadas a essa questão emergencial. Essa situação é compartilhada por           

praticamente todos os programas de pós-graduação que têm como docentes e discentes            

profissionais de saúde que estão fazendo seus melhores esforços no sentido de minimizar             

o impacto dessa pandemia, quer pelo desenvolvimento de pesquisas, quer pela           

assistência propriamente dita. 

Essas iniciativas são essenciais para que possamos dar nossa melhor contribuição naquilo            

que a expertise de nossas pós-graduações tem para dar, qual seja, a construção de              

conhecimento científico. Tal reconhecimento é compartilhado pela própria CAPES ao          

estimular os programas de pós-graduação no apoio ao desenvolvimento de projetos de            

pesquisa de formação de recursos humanos altamente qualificados para prevenção e           

combate a surtos, endemias, epidemias e pandemias por meio do Edital 9/2020. Hoje já              

se observa a articulação dos diversos programas procurando dar resposta significativa a            

essa demanda que desafia o mundo todo. 

Concordando com o encaminhamento proposto pela CAPES, o qual será objeto de            

investimento de tempo e conhecimento científico dos atores dos programas de           

pós-graduação e reconhecendo essa estratégia como prioritária no enfrentamento da          
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pandemia do COVID-19 entendemos que não existem condições mínimas que possam           

garantir o preenchimento da Plataforma Sucupira com o padrão de qualidade desejável. 

Frente à essa situação, e sabendo da importância da CAPES para o desenvolvimento             

científico e tecnológico do país, vimos solicitar a suspensão do prazo estabelecido para             

envio dos dados da Plataforma Sucupira enquanto essa situação de emergência em saúde             

pública permanecer no país. Entendemos que direcionar todos os esforços para o            

combate à pandemia nesse momento será fundamental para alcançarmos sucesso nessa           

luta, sendo essa uma ação de apoio da CAPES e dos programas de pós-graduação da área                

da Saúde ao enfrentamento da pandemia da COVID-19. 

Tão logo o país tenha controle da situação, um novo calendário poderia ser divulgado,              

permitindo novo planejamento por parte dos programas e garantindo a qualidade dos            

dados, que entendemos ser de extrema importância nesse momento de mudanças no            

sistema de avaliação. 

Certos de poder contar com o reconhecimento da importância da atuação da            

pós-graduação nesse contexto de emergência em saúde pública no qual vivemos,           

reiteramos o compromisso da área para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde e              

para o desenvolvimento científico e tecnológico da nação. 

  

Atenciosamente, 

 

Fórum de Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO 
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