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Diretriz Curricular 
• Conjunto de definições doutrinárias com

princípios, procedimentos da educação que visa
articular, organizar, desenvolver e avaliar as
propostas pedagógicas;

• Originam-se na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação LDB;

• Assegura uma formação, currículo e conteúdo
comuns;

• Sua construção parte de uma ampla participação
da sociedade e esferas governamentais e
entidades de ensino.



Fortalezas

• As DCN’s direcionam a implementação dos
projetos políticos-pedagógicos nas Instituições de
Ensino Superior (IES);

• Auxiliam na elaboração do currículo comum;
• Define a carga horária mínima de formação e evita

cursos com baixa carga;
• Define o perfil do profissional formado;
• Define componentes essenciais para formação;
• Define a área de atuação;
• Fortalece o curso e seu reconhecimento.



• Estabelece o perfil, competências do Bacharel em
Saúde Coletiva;

• Define os componentes curriculares fundamentais
para a formação;

• Núcleos de Conhecimento: Gestão em saúde,
Atenção à saúde e Educação em Saúde;

• Princípios e Pressupostos (Protagonismo,
construção...)
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• Infraestrutura mínima (recomendada e
complementar);

• Conteúdo Curricular: Ciências básicas, políticas
públicas, economia da saúde, epidemiologia,
educação, comunicação e promoção da saúde e
outros.

• Carga horária: 3.200 horas em no mínimo 4 anos
para sua integralização.

• Leva em consideração as características locais



Oportunidades

• Auxilia no fortalecimento do Curso;
• Aumenta o seu reconhecimento;
• Possibilidade de pautar os próximos passos.



Fragilidades

• Apesar das políticas de austeridade, garantir que o
SUS seja cuidado e mantido, seguindo seus
princípios e diretrizes;

• Garantir um diálogo com as outras profissões da
saúde para tê-los como parceiros;

• Como será a implementação?;
• A unificação dos cursos visto as diferentes

realidades é pertinente. Considerando essas
singularidades, como adequar a unificação dos
mesmos?



Próximos passos
• Lutar pela publicação da Diretriz;
• Alinhamento do nome do curso;
• Implementação das DCN’s;
• Luta por espaços possíveis ainda não alcançados;
• Pensar em uma Organização Profissional.
• Garantir que todos os Cursos do Brasil tenham um

departamento e espaços.



Militância
•Organização Social e Política do Estudantes;
•Mobilização para pressionar os tomadores de
decisão para entendimento sobre a
necessidade do curso em Saúde Coletiva;
•Dos vários setores do SUS;
•Convite à todos os estudantes, docentes,
parceiros a se juntarem à luta.
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