5ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2018/2021
Data: 20 de março de 2019
Local: Sede da ABRASCO
Participantes:
Gulnar Azevedo e Silva, Reinaldo Guimarães, Cristiani Vieira Machado Thiago Barreto, Viviane Rosa e Vilma Reis (presencialmente)
Anaclaudia Fassa, Bernadete Perez Coelho, Deivisson Vianna, Edna Araújo, Guilherme Werneck, José Ivo Pedrosa, Luís Eduardo Batista, Luis Eugênio Souza, Luiza
Garnelo, Naomar Almeida-Filho, e Tatiana Gerhardt (por webconferência).
Informes sobre os encaminhamentos do Seminário Estratégico
1. SBPC
No dia 22 de março, haverá a reunião do Fórum de Entidades Científicas, onde a
Abrasco estará representada por Luís Eduardo.
Rosana, Marília e Reinaldo também estão acompanhando a nossa interação com a
SBPC.
2.Grupos Temáticos
Com o objetivo de dar visibilidade e estimular mecanismos de renovação já existentes,
serão encaminhadas para os GT boas práticas de ingresso e permanência. A Diretoria
também dará encaminhamento para a criação dos novos GT (Envelhecimento e Saúde da Criança e do Adolescente).
3. Reunião da Comissão de Política, Planejamento e Gestão da Saúde
Realizada na ENSP em 13 de fevereiro, teve como principal decisão a definição de
local para o 4º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão da Saúde: São Paulo, SP.

Pontos discutidos
1. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE
Foi encaminhada carta de saudação à nova Presidência do CNS. No documento, a
Abrasco se colocou à disposição para colaborar com o Conselho, em especial, na
organização e na relatoria da 16ª Conferência Nacional de Saúde.
Foram indicados como novos representantes da Abrasco no Fentas (Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde) Márcio Florentino, Geraldo
Lucchese e Gulnar Azevedo e Silva.
Gulnar informou que ocorreram algumas reuniões do colegiado das entidades científicas que participam da mesma vaga do pleno do CNS, o qual é composto por
Abrasco, Rede Unida, Cebes e SBB. A Abrasco tem sido representada nessas reuniões por Gulnar, Marília, Márcio e Iola.
Ficou acordado que a primeira versão da Contribuição da Abrasco para a 16ª Conferência será organizada por Luis Eugênio, com a colaboração de Naomar. Este texto
deverá ser publicado para distribuição nas etapas estaduais. Serão solicitadas às Comissões, Comitês e GT contribuições específicas para o documento.
2. 40 ANOS DA ABRASCO
Desde o final de janeiro a Abrasco está utilizando logomarca comemorativa dos 40
anos.
Foi feito um contato inicial com a Direção do Icict/Fiocruz e com a Videosaúde (produtora de vídeos da Fiocruz) tendo em vista a elaboração de material audiovisual,
possivelmente no formato de documentário.
Ficou definido a realização de duas atividades que marquem os 40 anos. A primeira
será na abertura do Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde,
no dia 27 de setembro. A segunda atividade, em local a definir (Brasília ou Rio de
Janeiro), em outubro, será uma mesa-redonda sobre a emergência do campo da saúde coletiva, com Lígia Vieira e outros dois nomes.
Há ainda as propostas de se realizar nesta ocasião homenagens aos ex-presidentes
e à Opas e também um jantar festivo, por adesão.
Como mote da comemoração dos 40 anos foi proposto o desenvolvimento de uma
campanha em defesa do SUS.
Todas essas propostas serão encaminhadas e examinadas pela Comissão formada
por Gulnar, Gastão Wagner, Luis Eugênio e Luiz Facchini.

3. Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
A Diretoria avaliou que a Abrasco não deveria participar da Reunião Ampliada da Instância Ciências Humanas em Saúde, convocada pela Conep para o dia 26 de março,
tendo em vista a necessidade de a Abrasco aprofundar o debate sobre a proposta de
resolução internamente.
Mesmo discordando do processo de elaboração da nova resolução, a Diretoria ampliada não considerou ser adequado subscrever a nota do Fórum de Ciências Humanas
e Sociais e Sociais Aplicadas, Letras e Arte (FCHSSALA), que expressa a recusa em
participar da reunião.
Esta decisão será comunicada à Conep e ao FCHSSALA pela Secretaria Executiva.
Para aprofundar as reflexões sobre o tema, a Diretoria sugere a realização de uma
sessão no 8º Congresso de Ciências Sociais e Humanas em Saúde.

Indicações
1. Representante Jovem no Conselho WFPHA
A World Federation of Public Health Associations receberá até o dia 30 de março indicações para vaga de estudantes e jovens profissionais no seu Conselho. O indicado
deve ter menos de 40 anos, possuir vínculo com instituição de saúde pública e que
tenha interesse em pensar a saúde em âmbito global. A decisão sobre o preenchimento da vaga ocorrerá na próxima Assembleia Geral da WFPHA, que acontecerá
em maio, em Genebra. O mandato é para o período 2019-2022.
A Secretaria Executiva encaminhará para a Diretoria a solicitação de indicação de
nomes de estudantes/jovens profissionais que preencham o perfil descrito na chamada.
2. Renovação de membros para compor Comitê de Assessoramento Saúde Coletiva/Nutrição do CNPq
O CNPq abriu consulta aos bolsistas de produtividade em pesquisa nível 1 e às Sociedades Científicas para a renovação dos seus Comitês de Assessoramento (CA). A
Abrasco foi convidada a indicar, até o dia 26 de abril, três nomes de especialistas para
a vaga de Saúde Coletiva a ser renovada no Comitê de Assessoramento Saúde Coletiva/Nutrição (CA SN). Neste ano, a Associação não poderá fazer indicações para a
vaga de Nutrição, conforme mudanças nas normas estabelecidas pelo CNPq. Contudo, os bolsistas de Saúde Coletiva podem fazer individualmente indicações para as
duas vagas.

Com base nas indicações das sociedades e dos bolsistas, será composta uma lista
tríplice a ser encaminhada ao Conselho Deliberativo do CNPq.
Conforme orientação do CNPq, serão consideradas a diversidade de subáreas do conhecimento, assim como a distribuição institucional e regional. Desta forma, cabe observar o perfil dos membros que deixarão de compor e daqueles que permanecerão
no CA SN.
Deixarão de compor o CA Saúde Coletiva/Nutrição:
Maria Inês Schmidt (Saúde Coletiva) - 1A - UFRGS
Denise Petrucci Gigante (Nutrição) - 1A - UFPEL
Permanecerão no CA:
Celina Maria Turchi Martelli (Saúde Coletiva) - 1C - Fiocruz PE (até 2020)
Kenneth Rochel de Camargo Jr (Saúde Coletiva) - 1B - UERJ (até 2021)
Lilia Blima Schraiber (Saúde Coletiva) - 1A - USP (até 2021)
Jaqueline Isaura Alvarez Leite (Nutrição) - 1C - UFMG (até 2020)
Pedro Israel Cabral de Lira (Nutrição) - 1B - UFPE (até 2021)
Com o objetivo de subsidiar o posicionamento da Abrasco, a Diretoria ampliada decidiu consultar as coordenações dos PPG em Saúde Coletiva. Esta consulta será encaminhada pela Secretaria Executiva. Após a definição dos nomes apoiados pela
Abrasco, a SE providenciará o encaminhamento para o CNPq e divulgará para os
bolsistas nível 1.
5. PRÓXIMA REUNIÃO
A Secretaria Executiva encaminhará formulário consultando o melhor dia para a próxima reunião, prevista para a primeira quinzena de maio.

