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SÍNTESE DA REUNIÃO DO FÓRUM DE GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

REUNIÃO DO FÓRUM DE GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

Data: 08/03/2023 às 14:00hs 

Presentes: Lista anexa 

Pauta: 

1. Informes 
2. Avaliação e desdobramentos da reunião e programação do FGSC no Abrascão 
3. Pactuação da agenda estratégica 2023 
4. Diagnóstico dos PPC em relação às DCN 
5. Atualização dos integrantes do FGSC 
6. Outros assuntos – Agenda as reuniões do FGSC 
 
 
SÍNTESE DAS DISCUSSÕES: 

A reunião foi conduzida pela integrante do Conselho Gestor do Fórum de Graduação de Saúde 

Coletiva (FGSC), Livia Souza, que iniciou com uma fala de boas-vindas aos integrantes do Fórum, 

seguida por uma breve apresentação dos presentes na reunião. Lívia reforçou a importância da 

representação dos cursos no FGSC, registrando a alegria com a chegada de novos integrantes e 

realizou uma síntese sobre o objetivo, composição e funcionamento do FGSC.  

Em seguida, submeteu aos participantes a proposta de pauta. Todos aprovaram. 

 

1. Informes 

▪ Será realizado o 9º Congresso CSHS da Abrasco nos dias 02 a 05 de novembro em 

Recife com o Tema: "Emancipação e Saúde: Decolonialidade, reparação e (re)construção 

crítica". Lívia informou que está compondo a comissão local de organização e que já 

pleiteou à comissão organizadora, representação do FGSC na comissão científica para 

que possa ser discutido espaços de debate sobre a graduação em saúde coletiva.  

▪ V Reunião de Antropologia da Saúde, na UFMT, Cuiabá-MT, de 21 a 23 novembro/2023. 

▪ Conferência Livre Nacional de Saúde da População Negra, realizada pelo GT Racismo e 

Saúde, dia 09 março as 19:30h, (hora de Brasília). 

 

2. Avaliação e desdobramentos da reunião e programação do FGSC no Abrascão 

▪ Foram incluídas na Programação da Abrascão uma série de atividades relacionadas à 

graduação em saúde coletiva, dentre as quais destacam-se: 

o Pré-Congresso: Reunião do Fórum de Graduação em Saúde Coletiva da Abrasco  

o Mesa Redonda:  A formação em Saúde Coletiva: desafios da formação do ensino 

de graduação e pós-graduação 
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o Mesa Redonda:  A graduação em saúde coletiva como estratégia política de 

resistência e defesa do SUS: trajetória, expectativas e desafios para o futuro 

o Cafés intergeracionais 

o Abrasco Jovem 

▪ Com falas de Lívia Souza, Marília Louvison, Reni Barsaglini, Alexsando Laurindo e Felipe 

Seiti, o grupo discutiu sobre a importância das atividades realizadas durante o Abrascão, 

especialmente após um período de distanciamento das atividades presenciais. Destacou-

se a relevância de temas importantes para a formação do sanitarista, especialmente após 

a homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso, tais como o debate das 

relações étnico-raciais, gênero e meio ambiente, diferentes possibilidades de inserção e 

campo de atuação do egresso do bacharelado em saúde coletiva; 

▪ Pontou-se ainda sobre importância das atividades preparatórias ao Congresso como o 

“Esquenta Abrascão” e as Ágoras, que parecem ser experiências oportunas para nortear 

e aprofundar debates estratégicos durante o evento; 

▪ Destacou-se a relevância das atividades desenvolvidas no âmbito do “Abrasco Jovem” 

para a maior integração e mobilização dos estudantes de graduação e pós-graduação e 

egressos, “jovens sanitaristas”. Entretanto foi reiterada a evidente necessidade de 

organização e maior mobilização dos movimentos de estudantes e de egressos, 

especialmente por meio de articulação com a CONESC e ABASC. Alexsandro Laurindo 

mencionou um levantamento sobre a participação dos egressos e estudantes do 

bacharelado na programação do Abrascão e chamou a atenção para a baixa inserção. 

Felipe Seiti pontuou sobre o processo de renovação da CONESC, afirmando a 

necessidade de motivar os discentes a integrar o coletivo. 

▪ Em que pese as demandas ainda existentes por mais espaços de debate sobre a 

graduação em saúde coletiva, com maior participação dos estudantes e egressos nos 

congressos da Abrasco, o grupo avaliou como positiva a agenda da graduação no 

Abrascão pela relevância dos debates, pela possibilidade de reencontros e 

estabelecimento de novas redes de trabalho, em especial considerando as diversas 

possibilidades apresentadas pelo novo cenário político do país. “A sensação foi de que 

saímos do Abrascão com os ânimos renovados e com a sensação de que há muita 

demanda e muito trabalho a ser feito para fortalecimento da graduação em saúde coletiva 

no país”. 

▪ Uma proposição foi a realização de um Seminário/Simpósio da Graduação em Saúde 

Coletiva. Lívia ponderou que considerando a diversidade de temáticas e demandas 

explicitadas inclusive na agenda estratégica do FGSC, além do contexto importante para 

a graduação em saúde coletiva no país, com a homologação das DCN e tramitação do PL 

de regulamentação da profissão, a realização de um evento reunindo atores envolvidos 

na graduação é oportuna e necessária, comprometendo-se a pautar essa proposta para 

a diretoria da Abrasco.  
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3. Pactuação da agenda estratégica 2023 

▪ Lívia apresentou ao grupo as principais ações que deverão compor a Agenda Estratégica 

do FGSC no ano de 2023, elaborada pelos participantes da reunião presencial do FGSC 

que ocorreu durante o Abrascão (Anexo 2). 

▪ Após a apresentação o grupo debateu sobre as atividades propostas, pertinência e a 

necessidade de detalhamento de algumas ações, bem como identificação de 

responsáveis e prazos. 

▪ Como encaminhamento, cada GT deverá se reunir para detalhar a agenda programática, 

definindo as atividades, prazos e responsáveis. 

 

4. Diagnóstico dos PPC em relação às DCN: 

▪ Como desdobramento das atividades propostas pelo GT1, Lívia informou sobre o 

diagnóstico da adequação dos Projetos Político Pedagógico dos Cursos de Saúde 

Coletiva em relação ao que estabelece as DCN. Tal diagnóstico pretende ter como 

desdobramento direcionar as discussões no âmbito do Fórum, e com possibilidade ainda 

de produção científica. 

▪ Informou que o grupo está finalizando um Formulário que será enviado às coordenações 

de curso para preenchimento. Solicitou aos cursos cooperação em relação à devolutiva 

do formulário. 

▪ Solicitou ainda que os cursos verifiquem o repositório dos PPCs dos cursos e identifiquem 

se consta o PPC do seu curso e se o arquivo está atualizado.                                                                                                                                  

 

5. Atualização dos integrantes do FGSC: 

▪ Lívia informou o ingresso recente dos cursos da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte e do Instituto Insikiran de Formação Superior Indígena (UFRR); 

▪ Reiterou a necessidade de atualização das indicações dos representantes dos cursos no 

FGSC, em especial de egressos que atualmente encontra-se com baixa participação no 

Fórum. Reforçou a importância do envio das informações pelo formulário. 

 

6. Agenda das Reuniões do FGSC 2023: 

▪ O grupo definiu como agenda para as Reuniões de 2023:  

o Reuniões Ordinárias: Virtuais em Março (já realizada); Junho e Setembro. 

Reunião presencial ampliada em Novembro, durante o Congresso de CSH. 

o Reuniões dos GT: Ficou pactuado que entre as reuniões ordinárias os GTs irão 

se reunir para programar e operacionalizar a agenda de atividades do GT. 
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7. ENCAMINHAMENTOS 

Foram pactuados os seguintes encaminhamentos: 

▪ Atualização das indicações de representação no FGSC por meio do formulário disponível 

no link: https://forms.gle/WhmBGP5mfyUsgeWk9 

▪ Verificação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos no repositório do FGSC. Identificar se 

está disponível e se a versão está atualizada.  

https://www.abrasco.org.br/site/graduacaoemsaude/projetos-pedagogicos/481 

▪ Os GTs deverão realizar as suas reuniões para programar e operacionalizar a agenda de 

atividades. 

o Está disponível no drive uma pasta para cada GT, além dos arquivos com a 

composição dos GTs e a agenda estratégica 2023 elaborada no Abrascão. 

https://drive.google.com/drive/folders/1oWCEZ_fFy3t72qvPNAl4tzQBQha6pQnR

?usp=sharing 

▪ A próxima reunião ordinária do FGSC será virtual e acontecerá em JUNHO em data 

a ser confirmada. A reunião terá como pauta principal as atividades programadas e 

executadas por cada GT.  

 

08 de março de 2023 

 

Colegiado Gestor do FGSC: 

Vinício Oliveira – UFPR (Docente) 

Lívia Maia – UFPE (Docente) 

Nathália Lobo – UFMT (Discente) 

Júlia Santos – USP (Discente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/WhmBGP5mfyUsgeWk9
https://www.abrasco.org.br/site/graduacaoemsaude/projetos-pedagogicos/481
https://drive.google.com/drive/folders/1oWCEZ_fFy3t72qvPNAl4tzQBQha6pQnR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oWCEZ_fFy3t72qvPNAl4tzQBQha6pQnR?usp=sharing


 
 
 

5 

 

SÍNTESE DA REUNIÃO DO FÓRUM DE GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

ANEXO - LISTA DE PRESENÇA – REUNIÃO DO FGSC (08/03/2023) 

Nome completo Instituição Representação no FGSC 

Alcides Silva de Miranda UFRGS Docente - Titular 

Alexsandro de Melo Laurindo UFPE Egresso - Titular 

Ana Paula Muraro UFMT Docente - Suplente 

Artur Monte Cardoso IESC - UFRJ Docente - Titular 

Felipe Seiti Ohashi FSP USP Egresso - Titular 

Giuliano Silveira Derrosso UNILA Docente - Titular 

Jhennifer Karolayne da Silva Bezerra UFPE Discente - Suplente 

José Jailson de Almeida Júnior UFRN Convidado 

Juliana Pontes Soares UFRR Docente - Suplente 

Lívia Teixeira de Souza Maia UFPE Colegiado Gestor - Docente 

Márcia Andréa Oliveira da Cunha UPR Docente - Titular 

Marilia Cristina Prado Louvison FSP USP Docente - Titular 

Natália Santana Paiva IESC UFRJ Convidado 

Pedro Vinicius Falcão Paiva dos Santos UNB Egresso - Titular 

Rafael dos Santos da Silva IESC - UFRJ Discente - Titular 
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ANEXO 2 – AÇÕES PROPOSTAS PARA A AGENDA ESTRATÉGICA DO FGSC (20/11/2022)  

      ATIVIDADE RESPONSÁVEIS 

GT 1: Diretrizes Curriculares e Projetos Pedagógicos  

Diagnóstico dos Currículos e 
Alinhamento às DCN 

- Elaboração de Instrumento / questionário para os cursos   

- Análise dos PPCs   

- Consolidação das respostas GT 1 

- Elaboração de um relatório sintético   

- Reunião/ Oficina com os cursos   

Identificação da abordagem das 
Relações Étnico-Raciais e Meio 
ambiente 

- Identificar a existência da abordagem das relações 
étnico raciais e meio ambiente nos PPC 

  

- Elaboração de um instrumento para as coordenações de 
curso para coleta das informações 

  

- Consolidação das respostas GT 1 

- Elaboração de um relatório sintético   

- Incluir o debate na Reunião/Oficina com os cursos   

- Promover um debate com o GT Racismo   

Orientações aos Cursos - DCN 

- Elaborar um Guia aos Cursos para adequação dos PPC 
às DCN 

  

- Incluir no guia as orientações quanto à abordagem das 
relações étnico-raciais 

GT 1 

    

GT2 - Estágios curriculares e Práticas em SC 

Estágios 

- Mapeamento dos Estágios nos cursos   

- Promover uma reunião com coordenadores de estágio   

- Estágio nos cursos noturnos   

- Produzir um documento orientador aos cursos sobre 
Estágio 

GT 2 

- Elaborar um documento orientador sobre a atuação e 
atividades do sanitarista para preceptores de estágio 

  

      
- Elaborar um documento orientador sobre a atuação e 
atividades do sanitarista para preceptores de estágio 

  

      
- Elaborar um documento orientador sobre a atuação e 
atividades do sanitarista para preceptores de estágio 

  

GT3- Estratégias pedagógicas e metodológicas 

Curricularização da Extensão 

- Mapeamento da curricularização da Extensão nos cursos 
de Graduação em SC 

  

- Concepção da extensão   

- Desafio da curricularização da Extensão nos cursos 
noturnos 

GT 3 

- Interprofissionalidade na curricularização da extensão   

- Produzir um documento orientador aos cursos sobre a 
curricularização da extensão 

  

Incorporação de atividades de 
Educação à Distância nos cursos 
presenciais 

- Identificar a incorporação da carga horária destinada às 
atividades em EAD nos cursos presenciais 

GT 3 

- Promover debate sobre a incorporação do EAD na 
Saúde Coletiva 

  

Discutir estratégias para redução 
da evasão dos cursos 

* Detalhar ações   

    

GT4 - Inserção Profissional  
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A criação de um portfólio de 
experiências publicizado no site 
da Abrasco: O fazer do bacharel 
em saúde coletiva no Brasil 
pluriexistencia dos processos de 
trabalho 

*Detalhar as ações 
Equipe condutora: Jusarra 
Viana, Alexsandro Melo, 
Matheus Lucas, Felipe 

Seiti e FGSC 

  

  

  

Simpósio ou Seminário dos 
Bacharéis em Saúde Coletiva 
durante os congressos e eventos 
da Abrasco 

*Detalhar as ações 
Equipe condutora: FGSC 

    

 

 


