
 

 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DA 

GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA NO BRASIL: PERCURSOS FORMATIVOS, 

TRAJETÓRIAS E CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL. 

 

Workshop: 29 e 30 de outubro de 2019 

Semana Acadêmica: 29, 30 e 31 de outubro de 2019 

Local: UFPR – Setor Litoral 

 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, as transformações sociais produziram impactos significativos 

nas esferas do trabalho e emprego. Nesse contexto, as políticas educacionais, com o 

objetivo de dar conta das necessidades sociais e da complexidade do mundo 

contemporâneo, seja em nível global, seja em contextos sociais específicos, têm dado 

espaço ao surgimento de novos modelos de formação, bem como de novas profissões.  

No Brasil, ocorreu a criação de 22 cursos de graduação em Saúde Coletiva em 

instituições universitárias de várias regiões do País, impulsionada pela implantação, a partir 

de 2008, do Programa de Apoio a Planos de Expansão das Universidades Federais (Reuni), 

sendo que as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os referidos cursos foram 

aprovadas somente no ano de 2017. Considerando que já se conta com egressos desses 

cursos desde 2011, formados sem amparo das DCN, a possível diversidade de perfis tem 

estimulado o debate sobre a construção da identidade desse profissional em diversos 

espaços, problematizando-se a multiplicidade de aspectos que conferem legitimidade à sua 

atuação no mundo de trabalho e implicam no reconhecimento da profissão como sanitarista. 

Esses cursos se configuram como a mais nova iniciativa no campo da formação em 

Saúde Coletiva. Nascem de um longo processo de amadurecimento teórico e metodológico 

da área, fruto da longa experiência de ensino nos diversos cursos de graduação da saúde e 

da tradição da pós-graduação lato e stricto sensu, formando há mais de quarenta anos 

sanitaristas para o Sistema de Saúde. Surgiram como uma ideia em função do 

desenvolvimento da Saúde Coletiva, enquanto campo científico de saberes e práticas, e 

transformaram-se em um projeto que identificava a necessidade de formar novos sujeitos, 

individuais e coletivos, transformadores e comprometidos com a Reforma Sanitária 



Brasileira e com a implementação do SUS, a partir de um corpo de conhecimentos e 

práticas que pudessem ser assimilados desde a graduação.  

Nessa perspectiva, a formação e a trajetória dos egressos dos cursos de graduação 

em Saúde Coletiva tem sido pautada nacionalmente, problematizando-se em torno da 

construção de uma nova identidade profissional dentro do campo. Os movimentos de 

emprego e a multiplicidade de formas de inserção no mundo do trabalho em saúde 

apontados pelos estudantes e egressos dos cursos de graduação em Saúde Coletiva 

sinalizam dificuldades a serem superadas na construção da identidade profissional do 

sanitarista. Ao considerar que a formação, o trabalho e o emprego devem ser 

compreendidos como dimensões da identidade profissional, o estudo dessas relações se 

encontra no centro dos debates, tendo em vista o futuro dos egressos desses cursos. 

Nesse sentido, o Workshop “10 anos da graduação em Saúde Coletiva no Brasil: 

percursos formativos, trajetórias e construção da identidade profissional” tem dentre seus 

objetivos discutir sobre os percursos formativos, trajetórias, movimentos de emprego e 

mundo do trabalho de estudantes e egressos dos cursos de graduação em Saúde Coletiva, 

especialmente na região Sul do Brasil, visando a promover a discussão e a favorecer o 

diálogo sobre o tema em questão, na perspectiva de fazer um balanço dos 10 anos da 

graduação em Saúde Coletiva, como base para proposições que visem superar os desafios 

da formação, da inserção no mundo do trabalho e consolidação dos cursos. 

PROGRAMAÇÃO 

Legenda: 

Workshop                    Semana Acadêmica 

Dia 29/10 

8:30-12:00 
 
Sala 35A 

Oficina: Construindo o futuro profissional: possibilidades e desafios 
 
Profa. Andréa Knabem - UFPR 

10:00 INTERVALO 

10:30 Continuação da Oficina  

12:00 -
14:00 

INTERVALO PARA ALMOÇO 



14:00 - 

14:30 

Auditório 

Abertura e boas vindas aos participantes 
  
Celebração dos 10 anos dos cursos de Graduação em Saúde Coletiva 
 
Lançamento da Logomarca de Comemoração dos 10 anos 
 
Prof. Roberto Eduardo Bueno - Coordenador do curso de Saúde Coletiva 
Prof. Renato Bochicchio - Diretor da UFPR - Litoral 

14:30 – 

16:00 

Auditório 

Mesa redonda: Experiências da Graduação em Saúde Coletiva no Brasil 
 
Coordenador: Prof. Vinício Oliveira - UFPR 
Profa. Tatiana Gerhardt - ABRASCO/UFRGS 
Profa. Ana Paula Muraro - UFMT 
Profa. Gladys Benito - UNILA 

16:00 – 

17:00 

Auditório 

Palestra: Graduação em Saúde Coletiva no Brasil: múltiplos olhares 

sobre a docência 

  

Prof. Vinício Oliveira - UFPR 

Dia 30/10 

8:30 – 

10:30 

Auditório 

Mesa redonda: Experiências da Graduação em Saúde Coletiva no Sul do 

Brasil 

  

Coordenador: Prof. Marcos Signorelli - UFPR 

Profa. Gladys Benito - UNILA 

Profa. Marilise Oliveira Mesquita - UFRGS 

Prof. Roberto Eduardo Bueno - UFPR 

  

10:30 – 

12:00 

Auditório 

Mesa redonda: Movimentos de emprego e mundo do trabalho do 
bacharel em Saúde Coletiva 
  
Coordenadora: Profa. Carla Straub - UFPR 
 
Prof. Vinício Oliveira - UFPR 
Eduarda Cristina Poletto - Bacharel em Saúde Coletiva - UFPR 
Micaela Gois Boechat Boaventura - Bacharel em Saúde Coletiva - UFPR 
André Ricardo Hideo Matsuzaki - Bacharel em Saúde Coletiva - UFPR 
  

12:00 – 

14:00 

INTERVALO PARA ALMOÇO 



14:00 – 

17:00 

Sala 35A 

Oficina de trabalho 

  

Docentes (UFPR, UNILA, UFRGS, UFMT). 

14:00 – 
17:00 
 
Espaço 
Multiuso 

Assembleia geral dos estudantes de Saúde Coletiva  
 - Fundação do Centro Acadêmico 
 - Eleição da diretoria do Centro Acadêmico 
 
  Estudantes 
  

Dia 31/10 

8:30-10:00 
 
Auditório 

Mesa redonda: Ciências humanas e a saúde da população LGBT: 
reflexões para a saúde coletiva 
 
Coordenador: Prof. Marcos Cláudio Signorelli - UFPR 
Prof. Daniel Canavese de Oliveira - UFRGS 
Profa. Nadia Terezinha Covolan - UFPR 

10:00-
10:30 

INTERVALO 

10:30-
12:00 
 
Auditório 

Pontapé do Saberes em Saúde Coletiva (SABERESC): rumos e trilhas do 
movimento estudantil “o que fizemos e o que faremos?” 
 
Estudantes 

 

12:00-
14:00 

INTERVALO PARA ALMOÇO 

14:00-
15:00 
 
Auditório 

Trabalho, educação e saúde: interprofissionalidade e transformação 
 
Coordenadora: Profa. Carla Daniele Straub - UFPR 
Prof. Marco Aurélio da Ros - UNIVALI 
Prof. Rafael Gomes Ditterich - UFPR 

15:00-
15:30 

INTERVALO 

15:30-
17:00 
 
Auditório 

Pesquisa e extensão em Saúde Coletiva no Litoral do Paraná 
 
Coordenadora: Profa. Cristiane Rocha Silva - UFPR 
Profa. Suzane de Oliveira - UFPR 
Prof. Margio Cezar Loss Klock - UFPR 

17:00 ENCERRAMENTO 

  


