
 
 
 

10ª REUNIÃO DA DIRETORIA DA ABRASCO (GESTÃO 2015 – 2018) 
Rio de Janeiro, 3 e 4 de abril de 2017. 

 
Participantes: 

Diretoria ampliada: Gastão Wagner, Alcides Miranda, Anaclaudia Fassa, Cipriano Maia, Eduardo 

Faerstein, Eli Iola, Guilherme Franco Netto, José Ivo Pedrosa, Leny Trad, Leonor Pacheco, Maria da 

Glória Teixeira, Marília Louvison, Mário Scheffer, Nilton Pereira Jr, Paulo Amarante, Paulo Goes e 

Ronir Raggio. 

Secretaria Executiva: Carlos Silva, Thiago Barreto, Marco Aurélio Ferreira Pinto, Cátia Pinheiro, Inez 

Saurin, Inês Genoese e Vilma Reis. 

 

PARTE I 

1. Boas vindas 

O presidente Gastão Wagner saudou o início da reunião e explicou que a maior parte da reunião 

estaria dedicada a assuntos da própria Associação. O debate sobre a conjuntura da política de saúde 

seria no segundo dia.  

Ele parabenizou os expressivos números de trabalhos dos congressos de Política, Planejamento e 

Gestão em Saúde e de Epidemiologia, pois indica a vitalidade da Abrasco e da Saúde Coletiva. 

Gastão aproveitou o momento para antecipar o contato que ele teve com Nísia Trindade Lima, 

presidente da Fiocruz, e que propôs a ela a realização do próximo Congresso Brasileiro de Saúde 

Coletiva no campus da Fiocruz. 

2. Informes 

Cipriano Maia esteve na UFPB em uma atividade sobre o tema do Congresso de Política, 

Planejamento e Gestão em Saúde. Na avaliação de Cipriano, há um clamor para que a Abrasco 

assuma a coordenação de uma série de movimentos, como os de residência multiprofissional. 

Guilherme Franco Netto informou que a Abrasco integra a Comissão de Formulação (do documento 

orientador) e de relatoria da 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, representada por ele, 

que foi indicado para coordenar a elaboração do documento. Em breve, Guilherme disponibilizará 

esse material para a Diretoria. A Abrasco, conjuntamente com a Fiocruz, Cebes e a ABrES realizarão 



 
 
 
uma Conferência Livre da CNVS entre os dias 20 e 22 de junho. O objetivo da conferência é 

aprofundar o debate com base no documento orientador. Juntamente com a Fiocruz e o CNS, a 

Abrasco produzirá um número da revista Ciência & Saúde Coletiva voltada à temática da 1ª CNVS. O 

edital de submissão de artigos será publicado brevemente. Guilherme destacou a importância 

incentivar a participação dos abrasquianos na organização e realização da 1ª CNVS.  

De acordo com Leny Trad, no dia 7 de abril, será realizada audiência pública sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da graduação em Saúde Coletiva. 

Maria da Glória Teixeira destacou a organização do debate “Febre Amarela: Situação Atual e 

Dificuldades de Controle”, promovido pelo ISC/UFBA e pela Abrasco. O evento também acontecerá 

no dia 7 de abril e será transmitido pela internet. 

Eduardo Faerstein informou que o evento “Desafios além da Carne Fraca: comida, saúde e 

ambiente”, com o apoio da Abrasco, será realizado em 18 de abril, na Uerj, e fez o convite para que a 

Associação esteja representada na abertura do evento. Esse seminário contará com transmissão 

online. 

Eli Iola relatou que um grupo de estudantes da UFMG pretende realizar, em junho, um encontro de 

Saúde Coletiva em Minas Gerais, no formato do “Abrasquinho regional”. 

Gastão informou que esteve em reunião convocada pela SBPC com o novo presidente do CNPq, 

Mário Neto. De acordo com as informações passadas durante a reunião, não haverá corte de bolsas, 

mas redução nos auxílios à pesquisa. A diretriz enfatizada pelo presidente do CNPq foi que a 

comunidade científica deve estar mais próxima das empresas. 

PARTE II 

3. Apresentação da Secretaria Executiva  

Após percorrer o histórico da preparação da apresentação da Secretaria Executiva e o próprio 

processo de profissionalização e qualificação da gestão da SE, José Carlos Silva passou para o 

Secretário Executivo, Carlos Silva, que conduziu a apresentação, com complementos de Thiago 

Barreto, Marco Aurélio Pinto e Inez Saurin. Foram abordados os seguintes pontos: Colegiado de 

Gestão; Abrasco Livros; associados; revistas da Abrasco; sustentabilidade da Associação; quadro geral 



 
 
 
de receitas e despesas de 2016 e projeção para 2017; e quadro comparativo dos congressos da 

Abrasco. 

Em relação aos Associados, foram aprovados os seguintes encaminhamentos: 

- Considerar a questão do pertencimento como um problema a ser superado para captar novos 

associados e resgatar antigos; 

- Desenvolver espaço nas mídias da Associação que provoque maior proximidade e da Abrasco com 

os profissionais do SUS. Um espaço que permita identificação deste público com a Associação, que 

permita a publicação de cartas e opiniões de associados; 

- Desenvolver uma pesquisa do perfil dos associados; 

- Estudar a introdução de uma terceira categoria de associados, ficando: graduandos, pós-

graduandos, profissionais e anuidades solidárias. 

- Verificar como disponibilizar opção de pagamento antecipado de mais de uma anuidade; 

- A partir da sistematização desses encaminhamentos, a Diretoria ampliada (representada por 

Anaclaudia Fassa e Guilherme Franco Netto) e a Secretaria Executiva desenvolverão a agenda de 

Associados; 

- Será redigida uma Carta aos Associados Institucionais, assinada por Gastão Wagner. Nela, 

lembraremos a participação dos associados institucionais nas comissões e apresentaremos uma 

proposta de isenção da anuidade institucional, se 75% do corpo docente ou 50% do corpo discente 

for associado adimplente; 

- Também será redigida uma carta para os associados, abordando a participação nos Grupos 

Temáticos; 

- Agendar reunião com coordenadores de Comissões, Comitês e GT no Congresso de Política, no dia 4 

de maio, entre 8h e 11h; 

- Propor aos GT a realização de webconferências entre diretores designados e os membros de cada 

Grupo Temático; 



 
 
 
- Realizar novo minicongresso de Comissões, Comitês, Grupos Temáticos e Fóruns da Abrasco. A 

estruturação (roteiro e agenda) desse processo deve ser iniciada no Congresso Brasileiro de Política, 

Planejamento e Gestão em Saúde (Política 2017); sendo a primeira parte no Congresso Brasileiro de 

Epidemiologia (EPI 2017); e culminando no Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (Abrascão 2018); 

- Os diretores e conselheiros que estiverem em sessões de congressos, como no de Natal, devem 

destacar a importância de se associar à Abrasco. 

Em relação às Revistas, aprovou-se o seguinte encaminhamento: 

- A Secretaria Executiva agendará reunião entre a Presidência da Abrasco, editores dos dois 

periódicos da Abrasco (Ciência & Saúde Coletiva e Revista Brasileira de Epidemiologia) e Secretaria 

Executiva. Na sequência, pautar o assunto das revistas em uma próxima reunião da Diretoria 

ampliada e convocar o Fórum de Editores. 

Em relação à Gestão de Projetos, aprovou-se os seguintes encaminhamentos: 

- Dimensionar nas atividades da Secretaria Executiva o tempo e os recursos empregados na 

articulação institucional da Associação, na organização de eventos e na gestão de projetos (se 

possível, com a diferenciação de projetos próprios da Associação e de projetos de pesquisadores ou 

grupos de pesquisa). 

- Deve-se observar se essa atividade está em consonância com a missão da Abrasco como entidade 

científica. 

- Mário Scheffer solicitou o registro da sua oposição à gestão de projetos de terceiros (pesquisadores 

ou grupos de pesquisa) pela Abrasco, pois avalia que esta atividade não faz parte dos objetivos da 

Associação e, além disso, contínuo desenvolvimento desta atividade m. Além disso, ele enfatizou a 

dificuldade de desenvolver uma discussão com base em princípios diante da ameaça da 

sustentabilidade da Associação. 

- Gastão Wagner conduziu processo de votação se a Abrasco deve suspender a gestão de projetos 

(Proposta 1) ou se a Diretoria deve regulamentar essa atividade, mantendo-a como atividade 

complementar (Proposta 2). A proposta 1 recebeu um voto; a proposta 2, 12 votos; houve, ainda, 

uma abstenção. 

Na sequência, foram aprovados encaminhamentos complementares:  



 
 
 
(1) deve-se dar publicidade a essa atividade; (2) só pode solicitar gestão de projeto associado 

adimplente; (3) recebida a solicitação, a Secretaria Executiva deve encaminhar para análise jurídica e 

para a Presidência; (4) Diretoria deve acompanhar o volume de projetos; (5) ter parâmetros para 

definição da taxa administrativa. 

4. 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva - Abrascão 2018 

Gastão Wagner retomou o informe apresentado no início da reunião, ressaltando a recepção positiva 

da presidente da Fiocruz. Conforme mencionado, a proposta é a realização do 12º Abrascão no 

campus da Fiocruz, em Manguinhos, na última semana de julho de 2018. 

A Diretoria Ampliada aprovou dois encaminhamentos: 

- Definir um grupo para conduzir os estudos iniciais dessa proposta, composto por Gastão Wagner, 

Ronir Raggio, Guilherme Franco Netto, Paulo Amarante e a Secretaria Executiva. 

- A Presidência e a Secretaria Executiva da Abrasco solicitarão o agendamento de audiência com Nísia 

Trindade Lima para o quanto antes. 

5. Comunicação da Abrasco 

Em sua apresentação, a Comunicação atualizou para a as informações de acesso nas mídias da 

Abrasco e falou ainda sobre nossa interação com a imprensa. Nos últimos três meses, o Site obteve 

uma média de 10.331 visitas/mês, sendo 90.672 em janeiro, 78.586 em fevereiro e 134.736 em 

março. Na página da Abrasco no Facebook, o crescimento foi de 15.555 seguidores, em abril de 2015, 

para 26.597, em abril de 2016, e 37.866, em abril deste ano. Estamos com mais de 35 mil contatos 

cadastrados para o recebimento de newsletter. No Twitter, são cerca de 11 mil seguidores e, no 

Canal TV Abrasco no YouTube, temos 734 seguidores. 

A próxima edição da revista Ensaios & Diálogos priorizará os 16 Grupos Temáticos, as três Comissões, 

os dois Comitês e os três Fóruns da Abrasco. O Editorial será assinado pela Diretoria, aproveitando o 

espaço para um texto direcionado a todos os membros destes espaços.  

Também haverá uma edição da Ensaios & Diálogos sobre o 3º Congresso de Política, Planejamento e 

Gestão em Saúde. Para isso, durante o evento serão captados o áudio dos Debates e Painéis para 

posterior transcrição. Dessa maneira, o conteúdo de cinco atividades e a Declaração Final do 



 
 
 
congresso serão publicados na revista. Além disso, é possível receber outro material indicado pela 

Comissão Científica.  

A Diretoria também orientou a Comunicação acerca da importância da formação de uma rede de 

contatos dos veículos/mídias das instituições associadas à Abrasco. Além disso, a Diretoria também 

sublinhou que o perfil do futuro elemento da equipe de Comunicação (estagiário ou profissional) seja 

definido para potencializar ações que atualmente são deficientes, como o estabelecimento de uma 

identidade à nossa comunicação nas mídias sociais. 

PARTE III 

6. Criação de Grupos Temáticos da Abrasco 

Recebemos propostas para a criação de três Grupos Temáticos, a saber: Deficiência e Acessibilidade, 

encaminhada por Everton Luis Pereira (UnB); Racismo e Saúde ou Saúde da População Negra, por 

Luis Eduardo Batista (Instituto de Saúde/SES-SP); e Violência e Homicídio, por José Ferdinando Ramos 

Ferreira (Unicamp) 

A Diretoria Ampliada aprovou os seguintes encaminhamentos: 

- Solicitar aos proponentes do GT Racismo e Saúde ou Saúde da População Negra e do GT Violência e 

Homicídio que encaminhem um projeto para análise da Diretoria; 

- Aprovar a proposta de criação do GT Deficiência e Acessibilidade. No entanto, serão verificadas as 

situações de associação e de adimplência dos membros da composição provisória. Esta aprovação 

será divulgada no site da Abrasco e disponibilizaremos o contato da sua coordenação para possíveis 

novos interessados. 

O GT Deficiência e Acessibilidade e os dois GT em formação, serão convidados para a reunião da 

Diretoria com os GT durante o Congresso de Política. A Secretaria Executiva encaminhará o convite 

para as coordenações. Na formação destes novos GT, assim como em possíveis outros, deve-se 

cuidar para que os novos GT já surjam afinados com as regras do Regimento Interno. 

7. Análise de Conjuntura e Contexto Político 

Não houve tempo para discussão e o ponto foi retirado da pauta. 

 



 
 
 
Data da próxima reunião: 1º de maio, das 16h às 19h, em Natal/RN. 


