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PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA NA 
REGIÃO CENTRO-OESTE

 MODALIDADE ACADÊMICO: 2 programas

 Localização: MT e DF

 2 cursos de Mestrado e 2 de Doutorado;

 total de 52 DP, 

 86 mestrandos, 

 93 doutorandos

 MODALIDADE PROFISSIONAL: 5 programas

 Localização: 4 em DF, 1 em GO, 2 em MS

 Total de 7 cursos (destes 3 em rede)

 Total de 106 DP; 

 269 mestrandos



Panorama da atuação dos programas na região

Docentes e discentes estão envolvidos no enfrentamento ao 
COVID-19, de formas variadas, atendendo a demandas de 
forma articulada com a sociedade e academia. 

FORMAÇÃO:

 Suspensão das atividades presenciais;

 Realização de defesas de tese e dissertações via 
Conferência Web;

 Adoção do modo remoto como estratégia de ensino não 
presencial, síncronas e ou assíncronas;

Variação do início da oferta de disciplinas de modo 
remoto;

Oferta parcial, preferencialmente de disciplinas não 
obrigatórias;

 Implementação de política de inclusão digital para 
discentes com maior vulnerabilidade socioeconômica

 A pandemia pelo COVID-19, como temática integradora em 
diversas disciplinas;
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FORMAÇÃO:

 Suspensão das atividades presenciais;

 Realização de defesas de tese e dissertações via Conferência Web;

 Adoção do modo remoto como estratégia de ensino não 
presencial, síncronas e ou assíncronas;

 Variação do início da oferta de disciplinas de modo remoto;

 Oferta parcial, preferencialmente de disciplinas não obrigatórias;

 Implementação de política de inclusão digital para discentes com maior 
vulnerabilidade socioeconômica

 A pandemia pelo COVID-19, como temática integradora em 
diversas disciplinas;

 Seminários virtuais tratando de temas articulando o campo de 
Saúde Coletiva e enfrentamento da COVID-19

COTIDIANO EM MUDANÇA

Como lidamos com o 

tempo;

Modo de ensinar

- MOMENTOS DE MAIOR 

REFLEXÃO: atividades 

síncronas com maior 

interação e trocas de 

experiências. 
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Produção de Conhecimento:

 Construção de projetos e submissão aos editais de 
fomento, especialmente os relacionados a pandemia;

 Elaboração de projetos relacionados a fortalecimento da 
Pós-graduação, especialmente de aquisição de bolsas de 
mestrado, doutorado e Pós-doc;

 Desenvolvimento das atividades de forma remota;
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Pesquisas:

 Construção de projetos e submissão aos editais de 
fomento, especialmente os relacionados a pandemia;

 Elaboração de projetos relacionados a fortalecimento da 
Pós-graduação, especialmente de aquisição de bolsas de 
mestrado, doutorado e Pós-doc;

 Desenvolvimento das atividades de forma remota;

COTIDIANO EM MUDANÇA

Reuniões com grupos de pesquisa;

Orientações;

Palestras/lives de pesquisadores internacionais;

Produção de artigos 
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Articulação  com serviço e sociedade:

 Produção técnica nesse contexto de 

pandemia, com ações nas diferentes áreas 

e diversidade de projetos/programas, com 

envolvimento articulado com docentes, 

discentes da pós-graduação; graduação, 

serviço e movimentos sociais;
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Articulação  com serviço e sociedade:

 Produção técnica nesse contexto de 

pandemia, com ações nas diferentes áreas 

e diversidade de projetos/programas, com 

envolvimento articulado com docentes, 

discentes da pós-graduação; graduação, 

serviço e movimentos sociais;

Provocou maior interação entre 

docentes de outros PPGs, incremento 

da interdisciplinaridade;



VIVÊNCIAS EM DESTAQUE
 Vivência no processo de transformação de conhecimento 

existente com consequente transformação das práticas;

 Cotidiano em mudança: o pensar e o fazer em 

transformação;

 Construção de redes em Saúde Coletiva, novas estratégias, 



QUESTÕES

 Qualidade de ensino e formação? Ensino remoto e 

presencial?

 Uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), 

adoção de ensino remoto (total ou parcial) e qualidade de 

formação;

 Processo de trabalho docente;

 Processo de produção de conhecimento?

 Novas competências na Saúde Coletiva?



Muito Obrigada!

 Contato: Marina Atanaka

 E-mail: marina.atanaka@gmail.com


