Salvador, 18 de junho de 2013
Prezados colegas,
Em maio de 2013, completaram-se seis meses da V Reunião do Fórum de Graduação em Saúde
Coletiva (FGSC), realizada durante o 10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, em Porto Alegre.
Nesta reunião, foi eleito um novo colegiado gestor para a coordenação do fórum que desde então
vem trabalhando com objetivos de avançar no reconhecimento e regulamentação dos cursos de
graduação em saúde coletiva (CGSC) e de contribuir para a inserção dos egressos dos CGSC no
mercado de trabalho. Além disso, ações foram tomadas para melhorar a interlocução entre o
colegiado gestor do FGSC e os cursos de GSC. Esta carta tem três objetivos: 1) convidá-los a
analisar uma proposta de termo de referência para os cursos de GSC; 2) convidá-los a submeter
artigos para o próximo número da Revista Tempus Acta, da UnB, que será uma edição temática
sobre as experiências dos cursos de GSC; e 3) apresentar um sumário das atividades realizadas pelo
colegiado gestor do FGSC nestes primeiros seis meses de trabalho.
Termo de referência para os cursos de GSC: A proposta de termo de referência para os CGSC (em
anexo) foi preparada com base nos documentos que os colegiados dos CGSC enviaram à
coordenação do FGSC ainda no ano de 2012. O termo foi redigido em quatro seções para seguir o
mesmo formato que os termos de referências dos demais cursos da área da saúde. O termo tem
como propósito demarcar os temas abordados durante os cursos de GSC, bem como o ambiente de
atuação e o perfil do egresso das graduações em saúde coletiva. A adoção de um termo de
referência para os CGSC é importante para ajudar na construção de uma identidade entre os cursos
e entre os seus egressos. Além disso, poderá ajudar a balizar os projetos pedagógicos dos cursos já
existentes quanto de novos cursos de forma a criar um percurso semelhante para todos os
graduandos em saúde coletiva do país, mas mantendo um respeito às especificidades e diferenças
entre os diversos cursos espalhados pelo Brasil. Por isso, gostaríamos de convidá-los a analisar e
discutir em sua instituição a proposta de termo de referência ora apresentada (inserir link para
download
aqui)
e
que
nos
retornem
suas
impressões
para
o
e-mail
coordenação_fgsc@abrasco.org.br. Pedimos que utilizem a ferramenta de revisão de textos do Word
para identificarmos mais facilmente qualquer contribuição pertinente. Comentários devem se
acrescentados usando a ferramenta de revisão que cria uma caixa de texto ao lado do corpo do
documento ou se julgarem necessário em uma página a parte. Gostaríamos de ter um retorno de
vocês até 15 de julho.
Submissão de artigos para a Revista Tempus Actas: A Revista Tempus Actas em Saúde Coletiva
abriu uma chamada pública para submissão de artigos para o número especial sobre Graduação em
Saúde Coletiva. O número pretende publicar textos de convidados com renomada experiência em
educação na área de saúde coletiva e textos originais que relatem a experiência dos CGSC em uma
das seguintes linhas temáticas: identidade da Graduação em Saúde Coletiva; mercado de trabalho;
regulamentação da profissão; e campo de estágio. Esta é uma excelente oportunidade para os CGSC
registrem suas experiências e por isso queremos convidar todos a submeterem manuscritos. A data
limite para submissões é 30 de junho e a edição será lançada em agosto.
Sumário das atividades realizadas pelo colegiado gestor do FGSC nos primeiros seis meses de
gestão: O colegiado gestor realizou quatro reuniões por teleconferência, sendo elas nos meses de
janeiro, fevereiro, março e maio (atas das reuniões serão disponibilizadas na página do FGSC no site
da ABRASCO). Na primeira destas reuniões foram traçados objetivos e metas para as atividades que

seriam realizadas nos meses seguintes. Nas reuniões seguintes, foram analisados os avanços nos
três eixos de trabalho: reconhecimento dos cursos, mercado de trabalho e organização e
coordenação do FGSC. Nestas reuniões subsequentes, também foram redefinidos prazos e metas de
acordo com a necessidade.
Em março, membros do colegiado gestor reuniram-se com o Prof. Luis Eugênio, presidente da
ABRASCO, para discutir formas de ampliar a participação do FGSC na ABRASCO. Na ocasião,
também foram analisadas formas da ABRASCO apoiar as tarefas de secretariado do colegiado gestor
do FGSC. Além disso, membros da coordenação do fórum representaram o FGSC no Acolhimento
Nacional dos Secretários e Secretárias Municipais de Saúde, ocorrido em Brasília em janeiro, e na
reunião do FNEPAS (Fórum Nacional de Educação das Profissões na Área de Saúde), ocorrida em
Brasília, no mês de abril. A participação nestas reuniões ajudou a divulgar os cursos de GSC, a
fomentar a contratação de egressos dos CGSC pelas Secretarias Municipais de Saúde e a ampliar a
discussão sobre o reconhecimento dos CGSC. Membros do colegiado gestor do FGSC também
estiveram presentes nas duas reuniões realizadas pela diretoria da ABRASCO, ocorridas no Rio de
Janeiro em fevereiro, e em Brasília em abril.
Conseguimos o apoio da assessoria de comunicação da ABRASCO para criação de um link no site
da ABRASCO (http://www.abrasco.org.br/grupos/g20.php) para divulgarmos notícias e
disponibilizarmos documentos de interesse. Conseguimos também a criação de um endereço de email institucional para o colegiado gestor do FGSC e de um grupo de e-mail para os colegiados e
coordenadores de colegiados dos cursos de graduação em saúde coletiva. Além disso, iniciamos
uma atualização das informações de contato dos CGSC que participam do FGSC.
Entre os avanços alcançados neste período, o colegiado gestor do FGSC consolidou o termo de
referência para os CGSC (anteriormente citado) e colocou-o em consulta aos colegiados dos CGSC.
Por fim, gostaríamos de informar que a VI Reunião do FGSC deverá ser realizada nos dias 13 e 14
de Novembro, como atividade pré-congresso do VI Congresso Brasileiro de Ciências Sociais em
Saúde. Assim que confirmarmos a data, informaremos a todos para que possam programar sua
participação.

Atenciosamente,
Guilherme de Sousa Ribeiro (representante docente ISC-UFBA)
Miriam Ventura (representante docente UFRJ)
Antônio José Costa Cardoso (representante docente UnB-Darcy Ribeiro)
Karina Cordeiro (representante discente ISC-UFBA)
Fausto Soriano (representante discente USP)

