
 

 

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) sediará no período de 26 a 30 

de Setembro de 2019 o 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e 

Humanas em Saúde, evento promovido pela Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva (ABRASCO), cujo tem central será “Igualdade nas Diferenças: 

enfrentamentos na construção compartilhada do bem viver e o SUS”.  

O Congresso que ocorre a cada três anos congrega profissionais de 

saúde, pesquisadores, gestores, docentes, discentes e integrantes de 

movimentos sociais de distintas instituições, que buscam repensar as relações 

sociais, institucionais, políticas e éticas no espaço público, em constante 

transformação e tem por  objetivo analisar  criticamente  as  Ciências  Sociais  e  

Humanas  em  Saúde  na  atual  realidade brasileira e suas mais diversas  

interfaces com o  Sistema Único de Saúde (SUS). 

Na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), a realização do Congresso 

está ancorada institucionalmente no Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGE) do Centro de Educação da UFPB e conta com o apoio institucional da 

Pró-Reitoria  de  Pesquisa,  a  Pró-Reitoria  de  Pós-Graduação  e  a  Pró-Reitoria  

de Administração, tendo a participação do  Centro  de  Ciências Humanas,  

Letras e Artes  (CCHLA),  Centro  de  Ciências  Sociais  Aplicadas  (CCSA),  

Centro  de  Ciências Médicas (CCM) e Centro de Ciências da Saúde (CCS), onde 

serão desenvolvidas as atividades programadas para o Congresso, que já conta 

com cerca de 1900 trabalhos inscritos, e tem uma perspectiva de mais de 3000 

participantes. 



Como estratégica operacional para dar suporte ao processo de 

organização da programação do Congresso, e tendo em vista a dimensão do 

evento, a Comissão Organizadora Local disponibilizou inscrições para 140 

(cento e quarenta) discentes de graduação e de pós-graduação para 

participarem como monitores(as) voluntários(as) na organização das atividades. 

Cabe destacar, que a coordenação das atividades de monitoria é 

realizada por um colegiado de docentes, composto pelos(as) Professores(as), 

André Luis Bonifácio de Carvalho; Gabriella Barreto Soares e Mércia Gomes 

Oliveira de Carvalho.  

A estratégia utilizada para a organização do grupo de monitores foi 

estruturada por meio da criação de formulário eletrônico, disponibilizado no 

seguinte endereço   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuWauv5osigitC1tLyCLKb-

Bl_gD7Br0-r2JU33VeVieTdww/view , disseminado junto aos discentes de 

graduação e pós-graduação, disponibilizado pelas redes sociais e no site do 

Congresso. As inscrições estão abertas desde do dia 06 de junho e se encerram 

em 24 de junho e 2019.  

Ressaltamos que no dia 14 de junho já tínhamos alcançado a marca de 

160 inscrições de discentes da Paraíba e de outros Estados do Brasil, 

comprovando o sucesso da inciativa e o interesse dos discentes de graduação 

e pós-graduação pela temática do Congresso.   

Encerradas as inscrições a comissão colegiada, procederá a seleção dos 

discentes, observando a experiência prévia em atividades de extensão,  

pesquisa e  práticas em projetos na comunidade e a disponibilidade para 

realização dos trabalhos de acordo com o explicitado na ficha de inscrição do 

evento, inclusive com tempo disponível para participar de reuniões preparatórias 

que ocorrerão em João Pessoa/PB para orientação, acompanhamento e apoio 

às atividades organizativas do evento, nos meses de junho e setembro de 2019.  

O resultado desta seleção será publicado no site da Abrasco até o dia 30 de 

Junho de 2019.  

Por decisão da Comissão Organizadora do Congresso os discentes, terão 

isenção da taxa de inscrição e poderão participar dos Grupos Temáticos (GT) e 
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de outras atividades do evento, o que será possível mediante planejamento a 

ser desenvolvido pelo Comissão Colegiada. 

Cabe ressaltar, que a participação dos(as) monitores(as) se dará por meio 

de atividades desenvolvidas antes do congresso junto às diferentes comissões 

(cultural, alimentação, infraestrutura, transporte, mobilização, tenda Paulo Freire, 

entre outras) e atividades a serem realizadas durante o evento (sala de Grupos 

temáticos, apoio logístico, informações, etc), que ocorrerão de 26 a 30 de 

Setembro no Campus da UFPB.  

É importante destacar, que os(as) discentes receberão Certificado como 

membro da Comissão Organizadora Local do evento, podendo contar como 

créditos para atividades complementares (graduação) ou programas (pós-

graduação), conforme normas de cada curso.  

Por fim, enfatizamos que a estruturação do Grupo de Monitores(as) do 

Congresso é mais do que uma ação logística, o grupo se constitui em um 

dispositivo pedagógico potente que propiciará a centenas de discentes e aos 

docentes envolvidos vivenciarem um momento ímpar de formação 

extracurricular, de grande aprendizado e troca de experiências.  

 

 

João Pessoa-PB, 16 de junho de 2019. 

Profº André Bonifácio de Carvalho 

Coordenador da Monitoria no 8º CBCSHS 

Profª Gabriella Barreto Soares 

Coordenadora da Monitoria no 8º CBCSHS 

Drª Mércia Gomes Oliveira de Carvalho  

Coordenadora da Monitoria no 8º CBCSHS 

Prof. Pedro José Santos Carneiro Cruz 

Coordenador da Comissão Organizadora Local do 8º CBCSHS 


