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53ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2018/2021 

Data: 17 de maio de 2021  

Participantes (webconferência): Gulnar Azevedo, Rosana Onocko, Eli Iola 

Gurgel, Geraldo Lucchese, Tatiana Engel, Reinaldo Guimarães, Naomar Filho, 

Cristiane Machado, Luiza Garnelo, Marília Louvison. 

Secretaria Executiva: Thiago Barreto, Dayana Rosa, Letícia Maçulo e Hara 

Flaeschen 

Informes 

● Processo Eleitoral 

Rosana Onocko informou sobre a composição de chapa que será inscrita 

para Diretoria e Conselho Deliberativo. Gulnar Azevedo e Silva comunicou sobre a 

formação da Comissão Eleitoral que deverá conduzir o processo, sendo que a 

votação ocorrerá na última semana de julho. 

● Prestação de Contas do 4º Congresso de Política, Planejamento 

e Gestão 

Thiago Barreto informou que a receita do Congresso foi composta por 8% 

de financiamento da Capes para eventos e de 92% de inscrições, representando a 

maior fonte de captação. O total de despesa foi de R$ 309.981,87. Deliberou-se por 

emitir uma carta para a Fiocruz (Presidência e ENSP), agradecendo o apoio 

recebido. 
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● Comissão de Política, Planejamento e Gestão  

Thiago informou também sobre a renovação da Comissão, que atualmente 

soma 36 instituições representadas por 63 pessoas - destes, 38 são mulheres e 25 

são homens. Nesta transição, foi instalada uma coordenação provisória para 

orientar o processo de uma nova coordenação. A próxima reunião será dia 25 de 

maio, às 14h. Gulnar estará presente. 

● 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia 

A Secretaria Executiva informou que o cadastro de avaliadores já foi feito, 

somando o total de mais de 450 cadastros. Os coordenadores dos eixos estão 

sendo definidos e as submissões foram prorrogadas até o dia 21 de maio. Na 

presente data foram registrados o total de 3452 trabalhos recebidos e 3381 

inscritos. A próxima reunião da Comissão Científica definirá o programa científico, 

a realizar-se no dia 24 de maio. 

 

Discussão 

1. Frente pela Vida 

Gulnar informou que no dia 26 de maio haverá uma mobilização nacional 

das frentes sindicais. Informou ainda que as entidades que participam da Frente 

pela Vida, estão organizando a 2ª Marcha pela Vida que deverá ocorrer no dia 09 

de junho próximo, mesma data em que ocorreu a 1ª Marcha. A próxima reunião 

será dia 19 de maio e deliberou-se que a ABRASCO irá propor, na ocasião, pautar 

a estratégia de atuação na CPI da Pandemia 
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2. Posicionamentos políticos da ABRASCO 

Ficou encaminhado que Gulnar conversará com Dirceu (SBB) sobre a 

possibilidade de uma nota conjunta da Frente pela Vida sobre a Palestina. Reinaldo 

Guimarães e Geraldo Luchesse se disponibilizaram para escrever uma minuta. 

3. Ágora 

Deliberou-se pela realização de uma Ágora de encerramento de gestão na 

penúltima semana de julho, com participação de todos os componentes dos GTs, 

Comissões, Comitês, Fóruns e Rede APS. 

4. Indicações para o Conselho da SBPC 

Decidiu-se por consultar alguns pesquisadores com histórico destacado 

como indicados da ABRASCO para o Conselho da SBPC. Gulnar fara os contatos 

e repassará para a diretoria as respostas. 

5. Convite de parceria com Youtube para enfrentamento às fake news 

Gulnar informou que haverá reunião com a equipe do Youtube Saúde no dia 

20 de maio, às 18h. Deliberou-se pela Secretaria Executiva fazer consulta sobre a 

proposta ao GT Comunicação em Saúde. 

Próxima reunião: 31/05, às 10h, virtualmente através da plataforma Zoom com 

link a ser enviado anteriormente. 
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