
 

 

7ª Reunião da Diretoria da Abrasco - triênio 2018/2021  
 

Data: 18 de julho de 2019  
Local: Sede da Abrasco  
Participantes: 
Gulnar Azevedo e Silva, Reinaldo Guimarães, Regina Flauzino, Thiago Barreto, Viviane 

Rosa e Vilma Reis (presencialmente) 

 

Anaclaudia Fassa, Ana Paula Muraro, Antonio Boing, Marcio Florentino, Marília 

Louvison e Tatiana Gerhardt (por webconferência) 

 

Justificaram ausência: Bernadete Perez, Cristiani Machado, Deivisson Viana, Edna 

Araújo, Eli Iola, Guilherme Werneck, Luis Eduardo Batista, Luis Eugenio Souza, Luiza 

Garnelo, Naomar Almeida-Filho, Rosana Onocko. 

 
 
1) INFORMES 
 

1.1 Infraestrutura e captação de recursos Abrasco 
Conforme encaminhado no Seminário de Planejamento da Diretoria, realizado em 

dezembro de 2018, a Secretaria Executiva tem buscado identificar oportunidades de 

captação de recursos que possam financiar atividades institucionais da Associação, 

apoiar a realização de eventos ou viabilizar a realização de projetos a serem realizados 

por Grupos Temáticos. Até o momento, foram contatados o Instituto Ibirapitanga e a 

Fundação Heinrich Böll. Por conta dessa aproximação, outras instituições foram 

indicadas como a Fundação Rosa Luxemburgo e o Instituto Clima e Sociedade.  

 

Por conta da resposta positiva da parceria com o Ibirapitanga, a  SE iniciará uma 

consultoria com objetivo de avaliação de processos internos e de recursos humanos 

(incluindo perfil dos profissionais, dimensionamento de pessoal e plano de cargos e 

salários), além de ações focadas em estruturação e fortalecimento institucional da 

Abrasco.  

 

1.2 Congressos 
8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde  

A Comissão Científica está avaliando as propostas de atividades que foram 

encaminhadas para o congresso. Os Grupos Temáticos estão concluindo a avaliação 

dos trabalhos. Foram submetidos 1910 resumos para o congresso. O resultado da 

avaliação será divulgado até 31 de julho. 

 

Gulnar Azevedo, Thiago Barreto (Secretaria Executiva), Martinho Silva, Tatiana 

Gerhardt e Roseni Pinheiro (Comissão Organizadora Nacional) estarão em João 

Pessoa nos dias 30 e 31 de julho, quando se encontraram com Pedro Cruz e Eymard 

Vasconcelos, também da Comissão Organizadora Nacional, e outros membros da 



 

 

Comissão Local. A agenda prevê audiências com a reitora da Universidade Federal da 

Paraíba e com os secretários de Saúde da Paraíba e de João Pessoa. 

 

O CNPq e a Capes aprovaram apoio para o congresso nos valores de R$130 mil e 

R$108 mil, respectivamente. Até o momento, o evento possui cerca de 1200 inscrições 

pagas e 1500 registrados sem pagamento realizado.  

 

Foi sugerida a realização de uma reunião do Comitê de Ciência e Tecnologia da Abrasco 

durante o congresso. No entanto, deve constar no convite que não será financiada a 

participação na reunião.  

 

8º Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária  

Thiago Barreto e Viviane Rosa, da Secretaria Executiva, estiveram em Belo Horizonte 

em visita técnica no Centro de Convenções Expominas e em hotéis. Para o Congresso, 

há apoio financeiro da Secretaria de Vigilância em Saúde/MS, da Anvisa, das 

Secretarias de Saúde de Minas Gerais e de Belo Horizonte. O Simpósio recebeu 1295 

trabalhos, superando as últimas edições doe evento.  

 

11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia  

A Comissão de Epidemiologia, em conjunto com a Comissão Local, está em processo 

de definição do tema do evento. Em breve, será aberta uma chamada pública para 

mesas, debates e palestras. Também está prevista uma visita técnica da Secretaria 

Executiva em Fortaleza para conhecer os espaços e iniciar os acordos de 

financiamento. A Comissão de Epidemiologia sugeriu que a Presidência da Abrasco 

convide a OPAS e a SVS a indicarem representantes para compor a Comissão 

Científica do EPI 2020, o que será realizado por Gulnar. 

 
4º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão da Saúde 

A Comissão de Política, Planejamento e Gestão da Saúde iniciou o processo de 

organização do congresso em conjunto comum grupo de professores da USP, incluindo 

Oswaldo Tanaka, diretor da Faculdade de Saúde Pública/USP. Alguns membros da 

Diretoria também estão participando desses encaminhamentos. A Comissão Local está 

levantando custos e espaços para a realização do evento. No dia 2 de agosto, será 

realizada reunião presencial em Brasília para tratar de aspectos relativos à organização 

do congresso. 

1.3 Fórum de Editores - Questão da Ciência Aberta 
A editora chefe da Ciência & Saúde Coletiva, Cecília Minayo, solicitou uma reunião com 

Gulnar Azevedo e Thiago Barreto para abordar algumas propostas que estão 

provocando mudanças no meio da publicação científica e, no Brasil, têm sido 

fomentadas pelo projeto SciELO. Essas propostas são identificadas com o movimento 

Ciência Aberta e, caso implantadas em Ciência & Saúde Coletiva, alterarão 

substancialmente o funcionamento da revista, especificamente em três pontos: 

avaliação aberta, publicação de dados relativos aos artigos e pré-print. 

 



 

 

Como encaminhamento, ficou combinada a convocação de uma reunião do Fórum de 

Editores para analisar esses pontos e definir um posicionamento dos periódicos de 

Saúde Coletiva. Além disso, ficou indicado que esse tema será tratado em editoriais da 

revista. A Diretoria acompanhará o assunto, mas respeitará a autonomia dos conselhos 

editoriais.  

 
1.4 Eleição das Comissões do CNS 
Gulnar Azevedo esteve em Brasília representando a Abrasco em reunião do Fórum de 

Entidades dos Trabalhadores da Saúde (Fentas). Seguindo as normas estabelecidas 

pelo CNS, a Associação manifestou interesse em participar de nove comissões, apesar 

do limite para cada entidade estar fixado em seis comissões. Atendendo solicitação do 

Fentas, o pleito foi reiterado no dia 16 de julho. Na oportunidade, indicou-se quatro 

comissões prioritárias para a titularidade e três que a Abrasco poderia ser titular ou 

suplente. As indicações foram na seguinte ordem de prioridade: 

 

Para Titularidade: 

Comissão Intersetorial de Orçamento e Financiamento (COFIN) 

Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho (CIRHRT) 

Comissão Intersetorial de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica (CICTAF) 

Comissão Intersetorial de Vigilância em Saúde (CIVS) 

 

Para titularidade ou suplência: 

Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição 

Comissão Intersetorial de Saúde Indígena 

Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar  

 

Gulnar participará de outra reunião do Fentas em agosto, quando a eleição dos 

membros das comissões será concluída.  

 

1.5 Programação da celebração dos 40 anos da Abrasco 
No dia 27 de setembro, durante a abertura do 8º Congresso Brasileiro de Ciências 

Sociais e Humanas em Saúde, haverá uma cerimônia de 40 anos com mesa de debate 

composta por Ligia Maria Vieira da Silva, estudantes e movimento social. A atividade 

será conduzida por Arlindo Fábio Gomes, ex-presidente da Abrasco. A programação 

contará ainda com a participação dos ex-presidentes e ex-secretários executivos da 

Associação, além dos membros da diretoria atual. As atividades serão gravadas para 

que possam compor o documentário sobre os 40 anos da Abrasco. A Secretaria 

Executiva está em tratativas com a Vídeo Saúde.  

 

1.6 Financiamento da RBE 
Conforme acordado em reunião entre Gulnar Azevedo e Wanderson de Oliveira, 

secretário de Vigilância em Saúde, está em tramitação a concessão de apoio financeiro 

para a Revista Brasileira de Epidemiologia. 

 

 

 



 

 

1.7 Documento de Boas Práticas de ingresso e permanência nos GT 
Foi encaminhado para as Coordenações dos Grupos Temáticos o documento de boas 

práticas sobre ingresso e permanência nos GT. 

 

2) LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA ABRASCO À 16ª CONFERÊNCIA 
NACIONAL DE SAÚDE 
Foi confirmado o lançamento do documento “Pela garantia do direito universal à saúde 

no Brasil - Contribuição da Abrasco para o fortalecimento da 16ª CNS”. O evento 

acontecerá no dia 2 de agosto, sendo uma promoção da Abrasco que conta com o apoio 

da OPAS-BR. Para a ocasião, foram convidados todos os diretores, representantes de 

entidades científicas e de saúde, parlamentares e outros parceiros da Abrasco.  

 

A programação prevê o início das atividades às 9h, com as saudações de abertura de 

Socorro Gross, representante da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização 

Mundial da Saúde no Brasil, e Gulnar Azevedo e Silva, presidente da Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva.  

 

Em seguida, ocorrerá uma mesa-redonda sobre a Contribuição da Abrasco para o 

fortalecimento da 16ª Conferência Nacional de Saúde. A sessão será coordenada por 

Fernando Pigatto, presidente do Conselho Nacional de Saúde. O documento será 

apresentado por Luis Eugenio Souza, professor do ISC/UFBA e conselheiro da Abrasco. 

A mesa também será composta por Luiz Augusto Facchini, coordenador da Rede de 

Pesquisas em Atenção Primária à Saúde - Rede APS, que abordará “Os desafios atuais 

da Atenção Primária à Saúde”; por José da Rocha Carvalheiro, pesquisador do Centro 

de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde - CDTS/Fiocruz, que tratará do tema “A 

importância das Conferências Nacionais de Saúde”; e por Renato Tasca, coordenador 

de Sistemas e Serviços de Saúde da Representação da OPAS/OMS no Brasil, que será 

o debatedor. 

 
3) PARTICIPAÇÃO NA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 
Gulnar Azevedo e Marcio Florentino serão delegados na 16ª Conferência e os diretores 

Luis Eugenio Souza, Eli Iola, Bernadete Perez e Marilia Louvison participarão como 

convidados. No mês de abril, a Abrasco indicou palestrantes para as mesas que 

compõem a programação da Conferência. Entretanto, nenhuma sugestão foi acolhida 

pela organização.  

 
4) SOLICITAÇÃO DE DEMANDAS PARA A COMUNICAÇÃO DA ABRASCO 
A Comunicação da Abrasco recebe uma quantidade expressiva de demandas de 

atendimento à imprensa. Para que este atendimento continue a ser efetivo e, dessa 

maneira, a Associação continuar a ser uma fonte para jornalistas e veículos, a 

Comunicação da Abrasco necessita de retornos ágeis. Foi incentivado que os diretores 

atendam a estas demandas e, quando isto não for possível, para dinamizar o 

relacionamento com a imprensa, a comunicação da ABRASCO deve procurar membros 

dos GTs ou mesmo abrasquianos que entendam do tema e possam colaborar. 

 



 

 

A Comunicação recebeu duas demandas de fóruns da Associação. O Fórum de 

Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação em Saúde Coletiva procurou a 

comunicação para fazer um especial que aborde a situação dos programas de pós-

graduação. A Comunicação também foi contatada pelo Fórum de Graduação em Saúde 

Coletiva, que solicitou a elaboração de um novo número da revista Ensaios & Diálogos. 

A proposta é que o número tenha como tema os 10 anos da graduação em Saúde 

Coletiva. 

 

Como rotina, a Comunicação compartilha todas as solicitações de cunho político com a 

Presidência. No entanto, haverá uma atenção maior neste sentido para demandas que 

tratem de temas politicamente sensíveis e/ ou que contem com a participação de 

personagens políticos controversos. 

 

5) FÓRUM DE GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 
Com o objetivo de avaliar possibilidades de fortalecimento do FGSC, será agendada 

uma webconferência entre os coordenadores do fórum (Liliana e Daniel) e  

representantes da Diretoria (Gulnar, Marilia e Ana Paula), no início de agosto.  

 

6) FÓRUM DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO EM 
SAÚDE COLETIVA 
Por e-mail, Guilherme Werneck enviou relato sobre a última reunião do Fórum, realizada 

no Rio de Janeiro, nos dias 22 e 23 de maio, o qual foi lido na reunião. 

 

As discussões no Fórum se dividiram entre questões gerais de conjuntura (crise no 

financiamento da pesquisa e PG) e assuntos específicos (p. ex. nova ficha de 

avaliação). Em relação ao financiamento foi enfatizada a situação na CAPES, que 

naquele momento havia anunciado cortes profundos em bolsas dos PPG 3 e 4 que não 

tinham melhorado sua avaliação. Quanto à avaliação, foi visto que há pouca clareza 

sobre o impacto dessas mudanças e foi discutido o impacto das mudanças para os 

programas em Saúde Coletiva. No final de agosto acontecerá o seminário de avaliação 

de "meio-termo", e é possível que essas questões devam estar mais bem esclarecidas. 

 

Todas as discussões se deram tendo em conta a atual conjuntura crítica e a 

necessidade de maior organicidade na atuação do Fórum, o que ficou expresso nas 

diversas notas e moções aprovadas no Fórum.  

 

As notas e as apresentações desta reunião estão disponíveis na página do Fórum no 

site da Abrasco. 

 

O próximo fórum deve acontecer em Recife. Como Guilherme não poderá participar, 

deve ser verificada a possibilidade de Rosana representar a diretoria da ABRASCO. 

 

PRÓXIMA REUNIÃO DA DIRETORIA 
A próxima reunião de diretoria será marcada pela Secretaria Executiva em data a ser 

definida posteriormente. 

 


