
 

 

 
 

Encontro discute a formação profissional em saúde e o ensino da Saúde Coletiva  

 

Docentes, pesquisadores, estudantes e profissionais de saúde participam em Porto Seguro, BA, de 

6 a 10 de maio, no Centro de Convenções e Eventos Costa do Descobrimento – Campus Sosígenes 

Costa da UFSB, de Encontro Científico sobre A Formação Profissional na Área da Saúde e o Ensino 

da Saúde Coletiva. O evento é uma promoção da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(Abrasco), em parceria com Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia 

(ISC/UFBA) e a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e já conta com a presença 

confirmada do Ministro da Saúde, Arthur Chioro, na sua abertura. 

 

O encontro tem o objetivo de discutir, em profundidade, a formação profissional na área da saúde, 

o ensino da Saúde Coletiva (Graduação e Pós-Graduação) e inovações na área, através de 

Seminários, Colóquios e Oficinas de Trabalho. Além de recomendações para as políticas de 

educação e saúde, o evento deverá definir diretrizes para os projetos político-pedagógicos dos 

cursos de saúde da recém-criada Universidade Federal do Sul da Bahia.   

 

O evento tem a coordenação científica dos Professores Luis Eugenio de Souza (Presidente 

Abrasco), Isabela Cardoso Pinto (Diretora ISC/UFBA) e Naomar de Almeida Filho (Reitor UFSB).  

 

“Em um momento em que o Brasil precisa importar médicos para garantir a assistência à parte 

mais carente da população, a discussão sobre a formação profissional na área da saúde é mais 

que oportuna”, considera o presidente da Abrasco. 

 

O reitor da UFSB, por sua vez, destaca que “o evento vai permitir o delineamento de cursos que 

formem profissionais tecnicamente competentes e socialmente comprometidos com a população 

do sul da Bahia”. 

 

“A Saúde Coletiva, já consolidada como área científica, assumiu novos desafios ao criar seus 

cursos de graduação, motivada pelo seu compromisso com o fortalecimento do Sistema Único de 

Saúde”, acrescenta a diretora do ISC/UFBA.  

 



 

 

Maiores informações através do site do evento: http://www.seminario.pecs.ufba.br/fps/ ou do e-

mail: marianaadeodato@gmail.com 

 

 


