8ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2018/2021
Data: 04 de setembro de 2019
Local: Sede da ABRASCO

Participantes:
Cecilia Minayo, Gulnar Azevedo, Reinaldo Guimarães, Thiago Barreto, Viviane Rosa
e Vilma Reis (presencialmente)
Ana Paula Muraro, Anaclaudia Fassa, Antonio Boing, Tatiana Gerhardt, Bernadete
Perez, Marcio Florentino, José Ivo, Luis Eduardo, Luis Eugênio, Naomar Almeida,
Guilherme Werneck (por webconferência)
Rosa Onocko, Cristiani Machado, Maria Luiza Garnelo, Marilia Louvison, Eli Iola,
Regina Flauzino e Edna Araujo (Justificaram ausência)
1) Informes:
1.1) Congresso de CSHS e Simbravisa
Durante o CSHS haverá um momento de homenagens para Palmira Lopes e Eymard
Vasconcelos. Esta última fará parte da programação dos 40 anos da Abrasco e será
entregue por José Ivo.
1.2) CNS
Os nomes indicados pela Abrasco foram:
Titularidade
Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição (CIAN): Andhressa Fagundes
Comissão Intersetorial de Orçamento e Financiamento (COFIN): Érika Aragão
Suplência
Comissão Intersetorial de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica (CICTAF):
Reinaldo Guimarães
Comissão Intersetorial de Recurso Humanos e Relações de Trabalho (CIRHRT):
Márcio Florentino
Comissão Intersetorial de Saúde Indígena: Ana Lucia Pontes
Comissão Intersetorial de Saúde e Saúde Suplementar: José Sestelo

A substituição do nome do conselheiro de Márcio Florentino para Geraldo Lucchese
foi encaminhada à secretaria do CNS em 3 de setembro.
Reinaldo manifestou preocupação quanto ao fato de que as questões relativas à
ciência tecnologia fiquem subordinadas à assistência farmacêutica. Gulnar sugeriu
que a Abrasco garanta a presença do Reinaldo às discussões da CICTAF, uma vez
que temos vaga de suplência.
1.3) Encontro de Educação Popular
José Ivo informou que durante o Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas
em Saúde haverá a divulgação do vencedor do concurso para a criação da identidade
visual no Encontro de Educação Popular 2020 que ocorrerá em Piauí. Além disto, lá
também será iniciada a divulgação do evento.
1.4) Fórum de Graduação
Dentre os encaminhamentos tirados da reunião com integrantes da diretoria em
Brasília nos dias 01 e 02/8 sobre o Fórum de Graduação estavam reuniões regionais
e o envio do ofício ao Ministério de Educação, que foi realizado. As reuniões estão
em andamento no processo de levantamento dos contatos e agendamento. A primeira
delas já foi realizada com coordenadores de graduação da região Sul. Houve a
criação de um grupo de WhatsApp do Fórum com diretores, coordenadores da
graduação e estudantes egressos. Será encaminhada uma carta convite da Abrasco
para a reunião que haverá no Congresso de João Pessoa. A SE cobrará Liliana sobre
a redação do convite para o envio.
2) Pontos de discussão
2.1) Propostas de mudanças na política editorial da C&SC (com Cecília Minayo)
Cecilia Minayo esteve presente para explicitar as decisões do Conselho Editorial
sobre políticas das C&SC. Dentre elas, foi aprovada a proposta de cobrar uma taxa
simbólica para submissão de trabalhos (R$100), incluindo casos excepcionais para a
isenção da taxa. Outra aprovação foi a da inclusão do apontamento no site de que a
revista aceitará artigos que estejam em algum repositório.
Reinaldo sugeriu colocar o ponto de discussão “Ciência Aberta”/Pré-Print e
fortalecimento do Scielo no Congresso de Ciências Sociais em articulação com
Moisés Goldbaum (editor da RBE).
Gulnar e Cecilia Minayo farão um editorial para comemorar os 40 anos da Abrasco e
25 anos da RC&SC.

Foi sugerido ainda o fim as edições impressas da revista para disponibilizá-la por meio
online, quando encerrar o financiamento da Fiocruz. Com ressalva de que edições
especiais poderão ser realizadas de forma impressa, quando solicitado.
Outra questão é sobre o aceite de anúncio em revistas. A sugestão do conselho é
manter a posição de não aceitar. Foi sugerido de que poderia abrir esta possibilidade
com estabelecimento de alguns critérios. Esta decisão ficou a ser discutida
futuramente.
Outras posições foram apresentadas como retomar a discussão sobre o Ciência
Aberta no âmbito do Fórum de Editores e o fortalecimento da participação do conselho
do Scielo. Estes dois movimentos serão no sentindo de amadurecer o detalhamento
de questões como: o anonimato do revisor; a inclusão de pré-print na base Scielo,
entre outras questões.
2.2) Comemoração dos 40 anos
Vilma Reis, da comunicação da Abrasco, apresentou o andamento do vídeo que está
em processo de gravação, de roteirização e, após estas etapas, seguirá para edição.
Vale ressaltar que este vídeo é uma homenagem da comunicação aos 40 anos da
Abrasco, e não parte do documentário, que ainda será realizado.
Durante a cerimônia, os presidentes e secretários executivos poderão ter
possibilidade de fala, diante de manifestação de interesse. Como parte da
programação de 40 anos está confirmado também o debate “O Campo da Saúde
Coletiva” com Ligia Vieira e Tatiana Wargas, além de um representante da
graduação, um da pós-graduação e outro do movimento social.
2.3) Comunicação e agenda política
Neste momento, a Comunicação está focada na cobertura dos congressos deste ano.
Após a realização dos eventos, haverá um apontamento sobre as iniciativas de séries
jornalísticas, entrevistas e assuntos a serem abordados. Entre as temáticas já
encomendadas estão cortes de bolsas anunciado pela Capes, Debate sobre Atenção
primária e os 10 anos da Graduação da Saúde Coletiva.
Luis Eugênio sugeriu um debate para discutir a questão público-privado na saúde, em
Salvador, em parceria com ISC, CEBES, OPAS e outras entidades, a ser realizada
no início de novembro. Para tal, será dado início a articulação com Comissão de
Política, Planejamento e Gestão por conta do intuito de ser um seminário preparatório

para o Congresso de Políticas em julho de 2020 e com o ISC. Gulnar sugeriu o modelo
de um debate com transmissão por conta do êxito da atividade realizada no dia 29/8,
na Uerj.

2.4) Dinâmica de reunião da diretoria
As reuniões da diretoria estão sendo realizadas a cada um mês e meio. A próxima
reunião será realizada no Congresso e neste momento será apresentando um
calendário de encontros.
2.5) Assembleia da Abrasco
Faremos uma assembleia da Abrasco no dia 26/9, com horário a ser marcado de
acordo com a chegada dos diretores. Nesta mesma ocasião também será realizada
a reunião da direção.

