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Rio de Janeiro, 05 de junho de 2018.  

 
 
 

CONVITE 
 
 
 

O Fórum de Graduação em Saúde Coletiva (FGSC) da Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva (ABRASCO) convida toda a comunidade acadêmica para participar nas atividades 

propostas durante o 12º. Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, que acontecerá no Rio de Janeiro 

de 24 a 29 de julho de 2018 na UERJ (período pré-congresso) e Fiocruz Manguinhos (congresso).  

Uma intensa programação foi organizada para que possamos favorecer os encontros, 

fortalecer as redes e o envolvimento com o bacharelado em Saúde Coletiva, cuja proposta celebra 

dez anos.  

 

 

Agenda de atividades durante o pré-congresso – 24 e 25/07/2018 
Local: Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) 
 

Terça-feira 24/7 – das 13h às 17h e Quarta-feira 25/7 das 8h às 12h – (sala a confirmar) 
Reunião do grupo de estudos dos Bacharéis em Saúde Coletiva: Tipos de organizações 
profissionais  
Convidados(as): egressos(as) do bacharelado em Saúde Coletiva 
 
Quarta-feira – 25/7 – 8h às 12h – (sala a confirmar) 
Reunião de trabalho do FGSC junto ao GT Racismo e Saúde da ABRASCO  
Tema: Educação e saúde no campo das relações raciais  
Convidados(as): coordenadores(as) dos cursos de graduação em Saúde Coletiva, professores(as), 
estudantes e demais interessados(as). 
* Solicita-se aos(as) coordenadores(as) e estudantes participantes das universidades que mapeiem 
a abordagem da diversidade étnico-racial nos currículos (projeto pedagógico, atividades de ensino, 
pesquisa e extensão) e que tragam suas anotações e materiais prévios para subsidiar o debate.  
 
Quarta-feira 25/7 – 14h às 17h – (sala a confirmar) 
Reunião presencial do FGSC  
Pauta organizada previamente ao encontro durante as reuniões virtuais 
Convidados(as): coordenadores(as) dos cursos de graduação em Saúde Coletiva, professores(as), 
estudantes e demais interessados(as). 
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Agenda de atividades durante o congresso – de 26/07/2018 a 29/07/2018 
Local: FIOCRUZ Manguinhos 
 
Sexta-feira – 27/07/2018 – 15h às 16h30min na sala EPSJV - Sala 116 - D50  
 
Mesa Redonda: Formação em Saúde Coletiva: integração curricular e articulação entre a 
graduação e a pós-graduação 
 
Coordenador: Prof. Daniel Canavese - UFRGS (RS) 
Expositora: Profa. Leonor Pacheco (Brasil) – Fórum de Coordenadores(as) da Pós-graduação em 
Saúde Coletiva 
Expositor: Prof. Vinício Oliveira - ISC/UFBA (BA) 
Expositora: Jéssica de Souza Lopes - UnB (DF) 
Expositora: Andrea Villas Bôas Mello - UFRGS (RS) 
 
Sábado – 28/07/2018 – 10h20min às 11h50min na sala EPSJV – Espaço Pátio Circular  
 
Mesa Redonda: Formação graduada e exercício profissional na Saúde Coletiva: conquistas e 
desafios 
 
Coordenadora: Profa. Liliana Santos - ISC/UFBA (BA) 
Expositor: Prof. Guilherme Werneck - UERJ/UFRJ (RJ) 
Expositor: Prof. Gastão Wagner de Sousa Campos - ABRASCO (SP) 
Expositora: Jussara Lisboa Viana - FSP/USP (RN) 
Expositora: Giselle de Oliveira Figueiredo - UFRJ (RJ) 
Expositora: Maria Cristina Ferreira Lemos - Secretaria Municipal de Saúde do RJ (RJ) 
 
Stand da Saúde Coletiva: durante todo o congresso o stand será um ponto de encontro e de 
divulgação das diferentes ações a atividades desenvolvidas pelo bacharelado em Saúde Coletiva 
nas diferentes universidades do país. 

 
 
 
 

Esperamos encontra-los(as) em breve.  
Até lá!  

 

 

Liliana Santos 

Daniel Canavese  

Fórum de Graduação em Saúde Coletiva da ABRASCO 


