
Reunião Fórum de Graduação em Saúde Coletiva da ABRASCO - 25 de maio de 2021 (10 horas). 

A reunião iniciou-se às 10 horas (horário de Brasília), tendo a presença de 28 pessoas (lista abaixo). 

Liliana Santos, coordenadora do fórum de graduação entre 2006 e 2021, abre a reunião passando a 

palavra para Gulnar Azevedo, presidente da ABRASCO, que saudou a todos os presentes e falou que 

por conta da pandemia de covid-19 algumas demandas e compromissos da diretoria não foram 

completamente alcançadas, mas avanços importantes ocorreram e parabenizou a atual coordenação 

pelas articulações e atuação realizadas durante esses últimos anos. Liliana Santos apresenta então a 

pauta da reunião, sendo a primeira o balanço e histórico do fórum de graduação, lembrando 

importantes marcos da formação e constituição do fórum, bem como das coordenações que já 

estiveram a frente do fórum. Pontuou a articulação e todo o movimento na elaboração e apresentação 

da minuta das diretrizes curriculares aprovadas em 2017 pelo CNE/MEC e desde então a pressão junto 

ao MEC para a publicação das diretrizes. Liliana também reforça que desde 2017 o fórum tem 

articulado mesas e encontros nos congressos da ABRASCO e, por último, destaca a articulação do 

fórum para a inclusão da ocupação na CBO e na elaboração da minuta do projeto de lei, que foi 

intensamente discutido com outras entidades e protocolado na Câmara dia 17 de maio de 2021 pelo 

deputado Alexandre Padilha. Liliana então abre para a fala. Indyara Moares parabeniza a todos os 

envolvidos na linha histórica do fórum e em especial a atual coordenação que avançou e concluiu 

importantes ciclos. Vinício Olivira também reforça os avanços do fórum e o percurso apresentado por 

Liliana, parabeniza a atuação da Liliana com todo o diálogo e articulação promovido pelo fórum. Vinício 

lembra os desafios para um curso ainda novo e com seus desafios também devido a esse pouco tempo 

de institucionalização. Por fim, destaca o papel importante da ABRASCO de posicionamento e defesa 

da vida, da saúde como direito e do SUS. Gladys Amelia coloca que a partir da sua experiência na 

avaliação dos cursos de graduação pelo INEP-MEC, percebeu que os cursos conseguiram instituir muito 

bem os cursos, sendo a maioria com excelente avaliação obtendo conceito máximo. Destaca que a boa 

formação se reflete hoje na importante atuação dos egressos inclusive no período de pandemia. 

Gladys destaca a importância do texto das diretrizes aprovados que tem sido um documento essencial 

para a discussão tanto da formação como do perfil do profissional. Após fala da Gladys, Liliana destaca 

a importante articulação com o Conselho Nacional de Saúde para a elaboração e aprovação da minuta 

das diretrizes. Liliana então passa ao próximo ponto de pauta, sobre o documento que estabelece a 

organização do fórum, elaborado com base no Regimento Interno da ABRASCO e abre para o debate. 

Rachel coloca a dúvida sobre a indicação dos estudantes pelo curso, no mesmo sentido a Indyara e 

Jéssica também colocam a dúvida sobre a indicação do egresso. Liliana reforça a proposta de indicação 

realizada pela coordenação do curso, de forma a organizar o fluxo uma vez que a representação se dá 

pelos 22 cursos que compõe hoje o fórum, sendo desta forma um titular e um suplente de cada curso 

nos segmentos de docentes, discentes e egressos. Gulnar reforça o caráter científico da ABRASCO e, 

portanto, da necessidade dessas indicações ocorrerem pelos cursos de graduação, mas claro, 

considerando o caráter democrático dessa indicação no âmbito de cada instituição. Liliana então passa 

a fala para o Vinício que expõe a articulação junto a Lívia de um grupo a ser proposto para o novo 

colegiado gestor composto por ele, Lívia Teixeira e pelos estudantes Nathalia Lobo e Felipe Seiti. 

Reforça o compromisso assumido por esse grupo no diálogo das ações para a próxima gestão. Lívia se 

apresenta, e Vinício destaca que além da sua formação na área, a experiência da Lívia no serviço e o 

fato do curso da UFPE, o qual Livia é atual coordenadora, ter ótima articulação com prática em serviço 

durante a formação dos graduandos. Nathalia e Felipe se apresentam também e é aberta a fala para a 

plenária. Indyara questiona sobre a agenda do grupo para a nova gestão e Vinício esclarece que a 

agenda será construída coletivamente nos próximos encontros. Liliana reforça as agendas que 

continuarão no fórum, como a participação nos eventos da ABRASCO. Gladyz parabeniza o grupo e 

coloca a necessidade de fortalecer as redes para fomentar os avanços necessários na formação e 

atuação. Gulnar reforça a fala da Gladys no sentido da necessidade de lutar em defesa do campo em 

todos os níveis de formação, pois a saúde pública e a educação pública têm sofrido constantes ataques, 

refletindo no enfraquecimento do espaço de trabalho do sanitarista. No chat há manifestações de 

apoio ao novo colegiado gestor e agradecimento a atual coordenadora por todos os avanços e diálogo 

realizado ao longo dos últimos anos. Às 12 horas (horário de Brasília), a reunião na sala virtual foi 

encerrada.   



 

Lista dos presentes: 

1. Gulnar Azevedo – presidente da ABRASCO 

2. Liliana Santos, docente do Curso de Graduação em Saúde Coletiva da UFBA, integrante da 

atual coordenação do FGSC desde 2016.Vinício Oliveira 

3. Aline Cavalcanti, da Coordenação do Curso de Bacharelado em Saúde Coletiva da Unifesspa 

4. Amanda de Moura Souza - Docente (coordenação CGS _IESC_UFRJ). 

5. Ana Paula Muraro, - Docente do Instituto de Saúde Coletiva da UFMT e membro do conselho 

deliberativo da ABRASCO. 

6. Bárbara Gripp Oliveira. Graduanda de Saúde Coletiva pela Universidade de Brasília campus 

Ceilândia (Unb- FCE) 

7. Eline Mendonça - Professora e Coordenadora do Curso de Saúde Coletiva - Asces-Unita - 

Caruaru-PE. 

8. Felipe Seiti, aluno da Faculdade de Saúde Pública USP - São Paulo 

9. Gladys Amelia Velez Benito - da Universidade Federal da Integração Latino americana-UNILA 

10. Isabela Serra, egressa, recém formada, pelo curso de Saúde Pública da USP 

11. Izabela Perissato, estudante de graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU). Representante discente no colegiado do curso de Saúde Coletiva e 

membro do Centro Acadêmico de Saúde Coletiva (CASCUFU). 

12. Indyara de Araujo Morais, Egressa da UnB de 2014, Aluna de Doutorado em SC da UnB. 

Presidente da Associação de Bacharéis em Saúde Coletiva 

13. Jéssica Lopes, bacharel em Saúde Coletiva, Doutoranda em Saúde Coletiva (UNB), Vice 

Presidente da Associação de Bacharéis em Saúde Coletiva (ABASC) 

14. Julia Soeiro, aluna de saúde pública da FSP USP, São Paulo 

15. Livia Teixeira Souza- docente e coordenadora do curso de saude coletiva da UFPE 

16. Luca Moura, discente da graduação em Saúde Coletiva pela Universidade de Pernambuco, 

representante do DASC e membro CONESC. 

17. Luís Roberto, estudante do curso de saúde coletiva da UFPE. 

18. Marcos Vinícius da Silva Pereira. Graduando de Saúde Coletiva pela Universidade de Brasília 

- Campus Ceilândia e Dir. de Políticas do CASCO-FCe. 

19. Matheus Pedreira, estudante da graduação em Saúde Coletiva UFBA/ ISC, Membro do 

Centro Acadêmico de Saúde Coletiva 

20. Nathalia Lobo, estudante da graduação de Saúde Coletiva na Universidade Federal de Mato 

Grosso 

21. Rachel Moura, estudante de graduação em Saúde Coletiva (ISC/UFBA), membro do Centro 

Acadêmico de Saúde Coletiva(Casco/UFBA) e representante do ISC/UFBA na Coordenação 

Nacional dos Estudantes de Saúde Coletiva(CONESC). 

22. Renata Leite, Graduanda em Saúde Coletiva ISC/UFMT, Representante da Coordenação 

Nacional dos Estudantes em Saúde Coletiva - CONESC. 

23. Tatiana Toporcov- docente da Faculdade de Saúde Pública da USP 

24. Thainá Affonso, estudante da graduação em Saúde Coletiva da UFBA. 

25. Thais F. Lobo, graduanda em Saúde, representante do centro acadêmico do curso de Saúde 

Coletiva da Unifesspa  

26. Vinício Oliveira, Bacharel em Saúde Coletiva, Professor e Coordenador do curso de 

graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Paraná. 

27. Victor Arruda, graduando em Saúde Coletiva CAV/UFPE. Membro do Núcleo de Apoio ao 

D.A. de Saúde Coletiva, representante discente no Diretório Central dos Estudantes (DCE-

UFPE) e na CONESC. 

28. Vivianne Peixoto, docente da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Curso de graduação 

em Saúde Coletiva, Cidade de Uberlândia/MG. 


