11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva
ATIVIDADE Pré-congresso
Data: 27 e 28 de julho de 2015, das 09h às 18h00
Local: Campus Samambaia. UFG - Universidade Federal de Goiás. Avenida

Esperança, s/n - Setor Itatiaia – Goiânia/GO
Sala: aguardando definição

II Simpósio de CSHS
A Extensão e as Ciências Sociais e Humanas:
práxis cientifica, social e política na Saúde Coletiva
O Ciclo de Simpósios sobre Ensino, Extensão, Pesquisa e Política
Institucional integra e dá continuidade aos debates que tematizam “O lugar das
ciências sociais e humanas na saúde coletiva”, (V Congresso de CSHS, São
Paulo, abril 2011), realçando, entre outros aspectos, a pluralidade de sujeitos
e práticas circulantes no campo (VI Congresso de CSHS, Rio de Janeiro,
novembro 2013). Trata-se de uma proposta da Comissão de Ciências Sociais e
Humanas em Saúde da ABRASCO que pretende promover a reflexão mais
aprofundada de caráter epistemológico e favorecer a troca de experiências e a
difusão do conhecimento produzido sobre o perfil dos su jeitos, práticas,
abordagens e produtos que expressam a atuação e contribuição da área no
campo saúde coletiva. Pautada pelo seu Plano Diretor, a Comissão
estabeleceu que os Simpósio temáticos, articulados entre si, são preparatórias
ao VII Congresso específico da área, em 2016 em Cuiabá/MT, visando
atualizar a compreensão dos seus eixos de trabalho a partir da análise das
dimensões de sua inserção institucional, no ensino, na pesquisa e na
extensão.
O simpósio que ora se apresenta é parte desse ciclo e tem a intenção de
colocar em relevo a extensão (e suas interfaces com pesquisa e ensino) e a
especificidade da atuação de docentes e pesquisadores da área, suas
contribuições

para

o

avanço

da

Saúde

Coletiva

e

a

compreensão/transformação da realidade sócio-sanitária brasileira, bem como
os limites e desafios epistemológicos, políticos, institucionais e práticos.
Pretende-se problematizar a articulação e imbricamento entre pesquisa, ensino
e extensão, contrapondo-se a visões hierarquizantes ou fragmentadoras em
relação a estes três componentes da práxis universitária.
É possível identificar diferentes funções de cientistas sociais dentro e
fora dos limites acadêmicos. Inserem-se aqui participação em processos de
formação de quadros, atividades de consultorias com os serviços de saúde,
atuação direta dentro agências da administração pública; trabalho de advocacy
junto a instituições não governamentais, movimentos sociais, etc.; transmissão
do conhecimento ao público geral. O papel relevante das CSHS se expressa
também na agenda contemporânea das políticas do Sistema Único de Saúde:
integralidade,

humanização,

programas

com

enfoque

familiar,

práticas

integrativas de saúde, políticas de drogas, entre outros. Pretende-se também
identificar e analisar projetos e/ou ações extensionistas presentes nos
programas de graduação e pós-graduação em Saúde Coletiva que contemplem
contribuições das Ciências Sociais e Humanas em Saúde (docentes/enfoques)
em sua estruturação e desenvolvimento.
Desta forma, serão debatidos os temas e questões a seguir:
1. Aplicação, implicação, engajamento em Saúde Coletiva: Contribuições das
Ciências Sociais e Humanas
- Conceitos e Abordagens das Ciências Humanas e Sociais - aplicações em
atividades de extensão
- Agir social e militância
- Relação entre Universidade, Sociedade e Políticas Públicas em Saúde
2. Incentivos e limitações para a construção das interfaces ensino, pesquisa
extensão: fomento, formação, avaliação e publicação
- A Política Nacional de Extensão Universitária
- Política de Fomento
- Política Editorial
- Indicadores da produção acadêmica
3. Perspectivas e Agenda Propositiva
- Promoção da reflexão crítica sobre a extensão, seus conceitos e interfaces
- Promoção de estratégias de reconhecimento da extensão e suas interfaces
- Construção coletiva de uma agenda para enfrentamento dos problemas e
desafios detectados

PROGRAMAÇÃO
Dia

27/7/2015 (segunda-feira)
MANHÃ

8:30-9:00

Abertura do II Simpósio: Tatiana Engel Gerhardt (UFRGS),
Coordenadora da CCSHS-ABRASCO

Mesa redonda: Aplicação, implicação, engajamento em Saúde Coletiva:
contribuições das Ciências Sociais e Humanas
Coordenação: Luis Eduardo Batista – SES/SP
9-11h

Expositores:
- Pedro José Santos Carneiro Cruz - UFPB
- Roseni Pinheiro - UERJ
- Monica Nunes - UFBA
- Elza Melo - UFMG

11-12h

- Debate
- Encerramento
Relatora: Maria Helena Mendonça (ENSP/FIOCRUZ)

12-13:30h

ALMOÇO
TARDE

Mesa redonda: Incentivos e limitações para a construção das interfaces ensino,
pesquisa, extensão: fomento, formação, avaliação e publicação
Coordenação: Reni Barsaglini – UFMT
13:30-15h

Expositores:
- Rosana Onocko - Unicamp
- Inez Montagner – UnB
- Leny Trad - UFBA

15:15:30h

- Debate
- Encerramento
Relatora: Elza Melo (UFMG)

15:30-15:45

INTERVALO

15:45-17:30

Debate ampliado: Perspectivas e Agenda propositiva
Coordenação: Tatiana Engel Gerhardt (UFRGS)

17:30-18h

Encerramento: Tatiana Engel Gerhardt (UFRGS)

Dia

28/7/2015

(terça-feira)

MANHÃ E TARDE
Reunião da Comissão CSHS: Organização do VII Congresso de CSHS/2016

