9ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2021/2024
Data: 14 de março de 2022

Participantes: Rosana Onocko, Ligia Kerr, Fernando Herkrath, Estela Aquino, Lilia Blima,
Diana Anunciação, Reinaldo Guimarães, Tatiana Engel Gerhardt, Pedro Cruz, Reinaldo
Guimarães, Isabela Cardoso, Carlos Machado, Deivisson Santos, Paulo Eduardo, Ana
Paula Nunes e Ana Claudia Fassa
Secretaria Executiva: Thiago Barreto, Elisa Mendonça e Bruno Dias.

1- Termo de Referência do Abrascão
Houve uma discussão sobre a proposta do termo de referência do congresso.
Encaminhou-se que o grupo iria avaliar mais detalhadamente o documento para
elucidar mais os eixos propostos. A SE irá colocar em um documento
compartilhado e a Diretoria poderá propor edições no texto até 17/06, ao
meio-dia, para que seja disponibilizado para apreciação da Comissão Científica a
tempo da próxima reunião desta Comissão.
2- Renovação do CA CNPq
A discussão ocorreu sobre o processo de renovação do Comitê de Assessoramento
Saúde Coletiva e Nutrição (CASN) do CNPq. Os bolsistas produtividade em pesquisa
nível 1 e entidades científicas podem realizar suas indicações entre 21/03 a 08/04.
Neste ano, três membros do CASN serão substituídos.
A Diretoria definiu como critérios para a escolha desses nomes diversidade
regional, de gênero, de raça e de áreas da SC. A SE irá enviar a indicação aos
associados por e-mail, antes da abertura do prazo para indicações. Com base na
relação de bolsistas nível 1, a ser levantada pela SE, a Presidência definirá esses
nomes ad referendum da Diretoria.
3- Ágoras
Foi aprovada a proposta de um ciclo de atividades preparatórias ao Abrascão 2022,
a ser conduzida por Lilia Blima Schraiber, Ligia Kerr e Deivisson Vianna. As sessões
abordarão diversos temas e totalizarão seis encontros virtuais. A proposta
apresentada contempla um formato mais dialogado com objetivo de trazer maior
diversidade de temas para discussão pré congresso. O grupo irá seguir com a
proposta e articulando com a SE para a viabilização dos encontros.
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