
 
 

 

P R O G R A M A  

V I I I  R e u n i ã o  d o  F ó r u m  d e  G r a d u a ç ã o  e m  S a ú d e  

C o l e t i v a  

 

O Fórum de Graduação em Saúde Coletiva (FGSC) da ABRASCO foi criado em 

2010 com   finalidade de promover a discussão de questões relativas ao 

reconhecimento e regulamentação dos cursos no campo de saúde coletiva, bem 

como debates e reflexões sobre carreira, profissão e mercado de trabalho para o 

profissional sanitarista. Desde então, foram realizadas sete reuniões nacionais 

com a participação dos representantes docentes e discentes dos cursos de Saúde 

Coletiva e outros interessados nas discussões promovidas pelo fórum. Assim, nós 

apresentamos uma proposta para a realização da VIII Reunião do FGSC como 

uma atividade Pré-Congresso do 11º Congresso Brasileiro de Saúde, da 

ABRASCO. 

 

Objetivo Geral:  

Promover a integração entre os cursos de graduação em Saúde Coletiva mediante 

a discussão da regulamentação e reconhecimento dos cursos e a inserção do 

graduado no mercado de trabalho. 

 

Objetivos específicos: 

 Apresentar as atividades desenvolvidas pelo Colegiado Gestor do FGSC no 

interstício 2014-2015; 

 Apreciar a minuta de Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação em Saúde Coletiva; 

 Discutir o processo de reconhecimento dos CGSC; 

 Discutir os campos de práticas e estágios nos CGSC; 

 Discutir os avanços e desafios relacionados à inserção do egresso do curso 

de saúde coletiva no mercado de trabalho. 

 Identificar objetivos e metas para guiar as atividades do Colegiado Gestor 

do FGSC no interstício 2015-2016. 



 
 

 

Participantes: Representantes docentes e discentes dos Cursos de Graduação 

em Saúde Coletiva no FGSC e docentes, discentes e egressos interessados na 

temática. 

 

 

 

Data: 27-28 de julho de 2015, durante as atividades Pré-Congresso do 11º 

Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, da ABRASCO. 

 

Local: Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia, Avenida Esperança, 

s/n - Setor Itatiaia, em Goiânia – GO.  

 

Comissão organizadora:  

Gladys Amelia Velez Benito (UNILA) 

Luiz Oscar Cardoso (UPE) 

Muna Muhammad Odeh (UNB) 

Flávia Manuella Cavalcante (ISC-UFBA) 

Rosane Rollo (UFRGS) 

Esdras Pinheiro (UFRJ)



 
 

PROGRAMAÇÃO  

 

 

27 de julho de 2015 

 

 

8h30 – 9h00 Música e Acolhimento  

 

9h00-9h30 Abertura  

Coordenadores do Colegiado Gestor do FGSC  

 

9h30-10h00  

 

Exposição: Atividades desenvolvidas pelo Colegiado Gestor do 

FGSC no interstício 2014-2015  

Apresentação: Profa. Gladys Amelia Velez Benito – UNILA (20 min) 

Coordenação: Flávia Manuella Cavalcante – UFBA  

 

10h00-13h00 

1ª Momento 

 

13h00-14h30  

Intevalo 

 

14h30 – 16h30 

2ª Momento 

 

16h30 -17h00 

Encaminhamentos 

Exposição seguida de colóquio  

 

Minuta das Diretrizes Curriculares Nacionais do CGSC. 

 

Comissão de Trabalho FGSC-ABRASCO (30 min). 

 

Expositores: Gladys Amelia Velez Benito e Flávia Manuella 

Cavalcante (Colegiado Gestor FGSC), Alcindo Antônio Ferla (Rede 

Unida), Liliana Santos (GT Trabalho e Educação – Abrasco).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

28 de julho de 2015 

 

 

8h30 – 9h00 Música e Acolhimento  

 

9h00-12h00 Exposição seguida de colóquio  

Avanços e desafios para o reconhecimento e regulamentação 

dos cursos na Saúde Coletiva 

Expositor: UnB Ceilândia, UFRGS e UFRN. 

Coordenação: Gladys Amelia Velez Benito 

Relatoria: um discente do colegiado gestor 

 

12h00 – 13h30 Intervalo  

 

13h30 – 16h00 

 

 

Exposição seguida de colóquio  

Campos de práticas e estágio curricular nos cursos de 

graduação em Saúde Coletiva 

Perguntas norteadoras: Quais são os campos de práticas? Como 

está integrado no projeto pedagógico? Qual a sua carga horária 

em relação a integralização do curso? Quais são os espaços de 

estágio curricular? Qual a carga horária de estágio? Como se dá a 

preceptoria?  

Convidados: UFPE, USP, UFRJ e UFBA. 

Coordenação: Luiz Oscar Cardoso (UPE) 

Relatoria: um discente do colegiado gestor 

Síntese (30 min) 

 

16h00 - 16h30 Encaminhamentos e encerramento – Colegiado Gestor FGSC 

 

 


