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RELATÓRIO DA VII REUNIÃO DO FÓRUM DE GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 
 
 
Local: Salão Azul do Edifício VII - Campus Goiabeiras, Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES). Av. Fernando Ferrari, S/N, Goiabeiras, Vitória/ES.  
 
Data: 06-07 de setembro de 2014, durante as atividades Pré-Congresso do IX Congresso Brasileiro 
de Epidemiologia, da ABRASCO. 
 
Comissão organizadora:  
Guilherme de Sousa Ribeiro (docente, ISC-UFBA)  
Miriam Ventura (docente, IESC-UFRJ)  
Antônio José Cardoso (docente, UnB-Darcy Ribeiro) 
Fausto Soriano (discente, USP) 
Andrey Loiola (discente, UnB-Darcy Ribeiro) 
Patrícia Viana (discente, UFAC) 
 
Lista de participantes em anexo no fim do relatório 
 
Registro da reunião: 
Aos dias 06 e 07 de setembro de 2014, no Salão Azul do Edifício VII da Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES), reuniram-se docentes e discentes de Cursos de Graduação em Saúde 
Coletiva (CGSC), Bacharéis em Saúde Coletiva egressos de CGSC, representante do CONASS, 
representante da CIRH-CNS, bem como outros participantes para realização da VII Reunião do 
Fórum de Graduação em Saúde Coletiva - FGSC (Programação da Reunião em Anexo). A reunião 
iniciou-se às 9:30, com os coordenadores do FGSC dando boas vindas aos presentes e desejando 
que a reunião e as oficinas que seriam realizadas promovessem uma discussão produtiva a cerca 
dos temas que seriam tratados.   
 
Em seguida, o Prof. Guilherme Ribeiro realizou uma exposição sobre as atividades desenvolvidas 
pela coordenação do FGSC no interstício 2012-2014. Foi dado destaque aos seguintes avanços 
alcançados:  

1. Reconhecimento institucional do FGSC perante a diretoria da ABRASCO, perante o Fórum 
Nacional de Educação das Profissões na Área da Saúde (FNEPAS), perante a Secretaria de 
Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde (SGETS) e perante a Comissão Intersetorial de 
Recursos Humanos/ Conselho Nacional de Saúde (CIRH/CNS). Foi ressaltado o convite e a 
participação de representação do FGSC nas reuniões destas entidades e a interlocução que 
tem sido mantida.  

2. Melhoria nas estratégias de comunicação e informação do FGSC, possíveis por meio do 
apoio e colaboração da Assessoria de Comunicação da ABRASCO. Entre estas melhorias 
foram destacados a atualização de lista de e-mails e telefones das coordenações e 
representações dos cursos de saúde coletiva no FGSC, a criação de e-mail institucional para 
a coordenação do FGSC (coordenacao_fgsc@abrasco.org.br) e a criação de páginas 
na internet, no site da ABRASCO (http://www.abrasco.org.br/grupos/g20.php; e 
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http://www.abrasco.org.br/site/sites/graduacaoemsaude/), para veiculação 
de notícias e informações sobre os CGSC. Em seguida, foram apresentados os principais 
assuntos sobre os CGSC noticiados no site da ABRASCO. 

3. Participação da coordenação do FGSC na editoria científica de número especial da Revista 
Tempus Actas de Saúde Coletiva, que conteve o artigo intitulado “Graduação em Saúde 
Coletiva: conquistas e passos para além do sanitarismo”, escrito pelos Profs. Jairnilson 
Paim e Isabela Pinto, como texto-base para fomentar a discussão sobre a GSC por outros 
autores. O conteúdo da revista está aberto na internet. 

4. Solicitação à CIRH/CNS de inclusão da SC na lista de profissões da área de saúde 
reconhecidas pelo CNS. As etapas do processo de manifestação deste pleito junto a 
CIRH/CNS foram brevemente descritos e a palavra foi franqueada ao Prof. Antônio 
Cardoso, ao Prof. Ricardo Ceccim e ao representante do CONASS e conselheiro do CONASS, 
Haroldo Jorge de Carvalho Pontes, que adicionaram detalhes sobre o processo de pleito e 
fizeram uma análise sobre as possibilidades de aprovação desta demanda. Após discussão, 
ficou decidido que os próximos passos no sentido de viabilizar a aprovação do pedido 
seriam discutidos no final da reunião, durante a decisão sobre futuros encaminhamentos a 
serem dados pela coordenação do FGSC. 

5. Preparação de proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os Cursos de GSC, 
produzida com base no Referencial de Curso em SC e nas DCN de medicina e enfermagem 
para ser discutida durante oficinas a serem realizadas durante a VII Reunião do FGSC.  

 
Por fim, o Prof. Guilherme Ribeiro discorreu sobre os desafios e perspectivas para os trabalhos do 
próximo Colegiado Gestor do FGSC, a saber: 

1. Necessidade de obtenção de apoio de secretaria para a coordenação do FGSC. 
2. Necessidade de ampliar a interlocução, mobilização e divisão de tarefas com 

representantes docentes e discentes no FGSC. 
3. Dar seguimento nos trabalhos pelo reconhecimento pelo CNS da SC como profissão da área 

de saúde. 
4. Finalizar proposta de DCN para os CGSC a ser apresentada ao MEC. 
5. Manter diálogo com CONASS, CONASEMS, FNEPAS, SGETS, secretarias municipais e 

estaduais de saúde, MS e outras instâncias para acelerar a incorporação dos bacharéis em 
SC ao SUS 

6. Promover seminários para debater a formação graduada em SC e a interface do ensino da 
SC na graduação e na PG 

 
A reunião prosseguiu na coordenação do Prof. Antônio Cardoso com duas apresentações 
proferidas pela Profa. Gladys Benito (intitulada “Instrumentos e bases legais de referência para 
elaboração das Diretrizes Curriculares de Cursos de Graduação na área de Saúde”) e pelo Prof. 
Ricardo Ceccim (intitulada: A saúde coletiva nas diretrizes curriculares nacionais das profissões da 
saúde). Durante sua fala, o Prof. Ricardo fez comentários e sugestões a respeito da proposta de 
DCN para a GSC, uma vez que ele não poderia participar das oficinas de discussão da proposta no 
turno da tarde. A principal sugestão referia-se a necessidade de maior discussão sobre quais 
deveriam ser as competências do Bacharel em Saúde Coletiva. Após discussão pelos participantes 
a respeito das sugestões ofertadas, o primeiro turno da reunião foi encerrado. 
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Às 14h do mesmo dia 06 de setembro, a reunião foi retomada em formato de oficinas de trabalho 
para discussão da proposta de DCN para GSC que fora produzida pelo FGSC. Três grupos foram 
formados e cada grupo foi incumbido de discutir a proposta com especial atenção para um dos 
seguintes aspectos da proposta: 1. Perfil, competências e habilidades do formando 
egresso/profissional; 2. Conteúdos curriculares, estágio e atividades complementares; 3. 
Organização do curso e o seu acompanhamento e avaliação. Cada grupo escolheu um relator para 
descrever as observações do grupo sobre a proposta. Os grupos encerram suas discussões às 17h, 
sendo então encerradas as atividades do dia 06 de setembro.  
 
Às 9:30 do dia 07 de setembro, o Prof. Guilherme Ribeiro deu início às atividades programadas 
para o segundo dia da VII Reunião do FGSC. Antes das apresentações dos relatores dos grupos das 
oficinas realizadas no dia anterior, foi definido que formariam o grupo responsável por aprimorar 
a proposta de DCN os Profs. Antônio Cardos, Gladys Benites, Joselma, Alcindo e Liliane e os 
discentes Fausto Soriano e Andrei Loiola. Na sequência, o discente Fausto Soriano proferiu o relato 
da discussão do seu grupo sobre conteúdos curriculares, estágio e atividades complementares. Ele 
foi seguido da profa. Joselma, que relatou as sugestões do grupo que discutiu a organização dos 
CGSC e o seu acompanhamento e avaliação. Por fim, o discente Andrey Loiola relatou as sugestões 
do seu grupo sobre o perfil, competências e habilidades do formando egresso/profissional. Após 
os relatos, o Prof. Guilherme sumarizou algumas das sugestões que deveriam ser incorporados na 
revisão da proposta de DCN, a saber: incluir aspectos sobre controle social e seguridade social na 
proposta, incluir referência às bases legais que fundamentaram a construção das DCN. Também 
sinalizou a necessidade de indicar a obrigatoriedade ou não de realização de Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC). Também apontou três pontos cujas sugestões dos relatores apontavam 
para divergência de opinião entre os grupos (1. Sobre as competências do Bacharel em SC; 2. 
Sobre os conteúdos curriculares; e 3. Sobre a indicação ou não da obrigatoriedade de que uma 
carga horária específica do estágio fosse destinada a atividades de atenção básica) e abriu para 
discussão. Houve então um profícuo debate sobre as competências, que incluíram a possibilidade 
de adoção das onze funções essenciais da saúde pública (documento da OPAS e CONASS) e a 
adoção de três competências (1. Atenção em Saúde; 2. Planejamento e Gestão em Saúde; e 3. 
Compreensão da determinação social e multifatorial do processo saúde-doença). Esta segunda 
proposta foi mais bem aceita, sendo ressaltada que a competência Atenção em Saúde inclui 
atividades de análise de situação de saúde, vigilância em saúde e promoção de saúde. Em relação 
à indicação de uma carga horária mínima para do estágio na área de atenção básica, não houve 
consenso, mas houve uma compreensão de que atenção básica não deveria ser entendida apenas 
como unidade de saúde e de que atividades realizadas em nível central, como planejamento e 
gestão, e análise e monitoramento de situação de saúde também são atividades relevantes para 
melhoria da atenção básica no Brasil. Durante as discussões houve entendimento de que as DCN 
deveriam ser direcionadas para os CGSC e não para cursos na área de SC, com os argumentos de 
que uma proposta de DCN genérica não seria aprovada pelo MEC. 
 
Às 14h, as atividades foram retomadas sob a condução do discente Andrey Loiola que fez uma 
apresentação sobre os avanços na de inclusão dos bacharéis em saúde coletiva nos concursos 
públicos, discorrendo sobre os concursos ocorridos ou em andamento com vagas disponíveis para 
sanitaristas egressos da GSC. Houve uma discussão sobre os desafios sendo sinalizado que era 
importante batalhar pelas oportunidades de ingresso dos Bacharéis em SC de uma forma não 
excludente aos sanitaristas formados por outras vias. 
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Às 15h, o Prof. Guilherme Ribeiro deu início ao processo de escolha da nova Coordenação 
Colegiada do FGSC. Ele agradeceu pela confiança e apoio de todos durante os últimos dois anos 
em que estiveram na coordenação do FGSC e em seguida nominou alguns colegas haviam 
manifestado interesse em participar da nova gestão do FGSC: a Profa. Muna Odeh, da UnB Darcy 
Ribeiro, o Prof. Luiz Oscar Cardoso Ferreira, da UPE, e a Profa. Gladys Amelia Velez Benito, da 
UNILA. A palavra foi passada a estes colegas que reafirmaram seu interesse em contribuir na 
coordenação do Fórum. O espaço foi então aberto para que outros professores que também 
tivessem interesse em participar da gestão do FGSC se apresentassem, mas não houve 
manifestações adicionais. O Prof. Guilherme discorreu sobre a importância estratégica de termos 
um dos Coordenadores do FGSC em Brasília e sobre a contribuição que os Profs. Luiz Oscar e 
Gladys Benites vêm dando ao FGSC. Os demais docentes presentes apresentaram apoio aos 
candidatos que foram eleitos por unanimidade como membros da nova Coordenação do FGSC. Em 
seguida, a palavra foi passada aos coordenadores discente do FGSC e Andrey informou que os 
estudantes de GSC já haviam se reunido e eleito os discentes Flávia Cavalcante, do ISC-UFBA, 
Esdras Pinheiro, da UFRJ, e Rosane Machado Rollo, da UFRGS para compor a nova Coordenação do 
FGSC. A nova coordenação eleita para o interstício 2014-2016 foi aplaudida por todos. 
 
Por fim, o Prof. Guilherme Ribeiro registrou as seguintes decisões tomadas durante a VII Reunião 
do FGSC, agradeceu a todos pelos dois dias de intenso trabalho e encerrou a reunião:  

1. Em relação ao pleito de reconhecimento da SC como uma profissão da área de saúde pelo 
CNS, definiu-se que o Prof. Antônio Cardoso agendaria reunião com as Coordenadoras da 
CIRH e do CNS para tentar garantir a inclusão deste ponto na reunião do CNS de outubro. 
Adicionalmente, um esforço será feito para obtenção de uma posição de apoio da CIRH 
para o pleito. Um sanitarista que tenha expressão nacional na militância da SC será 
convidado para fazer a defesa de nosso pleito junto ao CNS na reunião de outubro. Será 
importante a presença de estudantes e docentes durante a reunião. 

2. Em relação às DCN, o grupo previamente indicado fará o aperfeiçoamento da proposta 
com base nas discussões que tivemos e apresentará uma nova versão para apreciação de 
todos até o fim de outubro. Sugestões a esta segunda versão deverão ser enviadas ao 
grupo para últimos ajustes. A Coordenação do FGSC então organizará uma nova reunião a 
ser realizada no início de 2015 para aprovação da proposta a ser apresentada ao MEC. 
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ANEXO. Lista de participantes 
 

NOME INSTITUIÇÃO 
1. Alcindo Antonio Ferla UFRGS 
2. Ana Cláudia Pinheiro Garcia UFES 
3. Ana Cristina Souto ISC / UFB 
4. Anderson Rodrigues Vaz UFBA 
5. Andreia Pereira dos Santos  UNILA 
6. Andrey Almeida Loiola UNB – Darcy Ribeiro 
7. Antonio José Costa Cardoso DSC /FS /UNB 
8. Bruno Cesar D. Dias Comunicação ABRASCO 
9. Camila Gomes de Souza Andrade ISC / UFBA 
10. Carmen Justina Gamarra UNILA 
11. Daniel Canavese de Oliveira UFPR – Setor Litoral 
12. David Willian dos Santos Costa UFPE 
13. Esdras dos Santos Pinheiro Pereira UFRJ 
14. Estanislau Paulo Klein UFAC Federal do Acre 
15. Fausto Soriano Estrela Neto USP 
16. Flávia Manuella Cavalcante UFBA 
17. Francis Sodré UFES 
18. Francisco A. S. Santos FACULDADE ASCES 
19. Gabriela Braga Bordon USP 
20. Gisela Brunken Universidade Federal de Mato Grosso 
21. Gladys Amelia Vélez Benito UNILA – Docente 
22. Guilherme Cayres USP 
23. Guilherme de Sousa Ribeiro UFBA 
24. Haroldo Pontes CONASS / CNS / CIRH 
25. Helen Ingrid V. Barreto UFBA 
26. Jacqueline de Almeida Gonçalves Sachett UEA 
27. Joselma Cavalcanti Cordeiro UPE / NISC 
28. Laís de Almeida Relvas Brandi  UERJ  
29. Liliana Santos UFBA 
30. Loren Salazar Cardoza UNILA 
31. Lorena R. Nery UFBA 
32. Luciana S. Bernardes Conselho Nacional de Saúde/OBM 
33. Luiz Eugenio ABRASCO 
34. Luiz Oscar Cardoso Ferreira UPE 
35. Marcelo Schenk de Azambuja UFCSPA 
36. Maria José Moraes França UEA 
37. Maria Paula do A. Zartune UNB 
38. Marilia C P Louvison FSP / USP 
39. Monaíse Madalena O Silva UFBA 
40. Muna Muhammaid Odeh UNB 
41. Patrícia Maria Fonseca Escalda UNB 
42. Paulo Santana UFPE Vitória de Santo Antão PE 
43. Raphael Dantas UFPE 
44. Ricardo Buig Ceccin UFRGS 
45. Rita de Cássia Duarte Lima UFES 
46. Rosane Machado Rollo UFRGS 
47. Vinicio Oliveira da Silva UFBA 

 


