UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ESTUDOS DE SAÚDE COLETIVA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
EM SAÚDE COLETIVA

Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Pós Graduação em Saúde Coletiva realizada no
dia primeiro de junho de dois mil e quinze com a presença do Prof. Alexandre dos Santos
Brito, Coordenador; Profª Miriam Ventura, Coordenadora Adjunta; os Docentes Volney
Câmara, Marcia Gomide, Rejane Sobrino e Kátia Bloch, a Representante Discente do
Doutorado Ângela Speroni e a Representante Discente do Mestrado Mayara Cassimira e a
TAE Fátima Moraes.
Pauta da Reunião da Comissão do Programa de Pós Graduação em Saúde em 01/06/2015:
1.

Aprovação das Atas das Reuniões anteriores;

2.

Solicitação de Aproveitamento de carga horária de Mestrado de Mario Sergio Reis;

3.

Análise da solicitação de prorrogação de defesa de Silvia de Carvalho Cardoso e de
Thatiana verônica de Barcellos Fernandes

4.

Apresentação do Ofício nº 26/2015 da FIOCRUZ com a autorização para a servidora
Lais Silveira Costa atuar no PPGSC como docente e orientadora convidada da Linha
de pesquisa de Políticas e Economia na Saúde;

5.

Planejamento do III Colégio de Doutores de 2015;

6.

Editais de contratação de Professor Visitante e Professor Visitante Sênior;

7.

Utilização da verba PROAP em 2015;

8.

Sugestão de alteração de período das disciplinas Análise do Objeto da Pesquisa e
Saúde Coletiva. (representação discente do Mestrado)

Ponto 1 – As Atas das reuniões anteriores (Reunião da CPPGSC de 30/04 e II Colégio de
Doutores de 07/05) serão reformuladas para melhor entendimento e serão aprovadas na
próxima reunião.
Ponto 2 – Foi aprovada a solicitação do aluno do Doutorado Mario Sergio Ribeiro de
aproveitamento de 150h da carga horária cursada no Mestrado Profissional em Saúde
Publica defendido em 2012 na FIOCRUZ.
Ponto 3 – Foi aprovada a solicitação de prorrogação da defesa da aluna Silvia de Carvalho
para setembro, também a da aluna Claudia Lima para junho de 2015, e a doutoranda

Thatiana Verônica solicitou prorrogação para o mês de setembro e a inclusão do Prof. Dr.
Volney de Magalhães Câmara como Co-Orientador. Estas também foram aprovadas.
Ponto Extra – O doutorando Luis Ivan Ortiz, orientando do Prof. Roberto Medronho será
jubilado por não ter oferecido recurso solicitado por ofício entregue em 29/04/15, quanto às
alunas Karla Campos (Doutorado), Mária Cristina de Moraes Pires, orientanda da Profª
Maria de Lourdes e Simone de Oliveira Pereira Melo, orientanda do Prof. Armando
(mestrado), serão oficiadas de que deverão qualificar suas teses ou dissertações até o mês
de agosto e suas defesas deverão acontecer até o mês de setembro. As alunas ou seus
orientadores deverão responder em sete dias ao ofício- comunicado.
Ponto Extra – Fátima informou a posição dos Técnicos Administrativos quanto à greve que
não foi discutida em reunião, sendo, portanto uma decisão de cada setor do IESC sobre
como será o funcionamento. Fátima informou que a posição da Secretaria do PPGSC será
definida quando a Nadja retornar de suas férias. Angela apresentou também a posição da
APG - UFRJ quanto a uma paralisação dos discentes da Pós-Graduação. Esta decisão será
tomada até a próxima assembléia a ser realizada no dia 09-06. No entanto a ANPG não
decretou greve estudantil até a presente data.
Ponto 4 - Todos os membros tomaram conhecimento do ofício assinado pelo VicePresidente de Gestão e Desenvolvimento Institucional da FIOCRUZ, autorizando a
servidora Lais Silveira Costa a participar de atividades no PPGSC e ratificaram a decisão
deferida na reunião anterior.
Ponto 6 – Foi aprovado por unanimidade o encaminhamento da participação do Programa
de Pós-Graduação no Edital CEPG nº 110/2015 de Prof. Visitante (PV)
com vistas a contratar, em regime temporário, com dedicação exclusiva, na classe de
professor adjunto I de docente para a área da Epidemiologia.
Ponto 7 – Ficou decidido que na próxima reunião será apresentado o orçamento do ano
anterior além dos gastos definidos os seus destinos, para que critérios de distribuição sejam
planejados, então seria interessante aguardar a próxima reunião para ser realizada a
chamada de artigos para a tradução.
Ponto 8 – A representação discente do mestrado sugeriu que as disciplinas Análise do
Objeto da Pesquisa e Saúde Coletiva, atualmente no 1º semestre e no 2º semestre do ano,
respectivamente, sejam trocadas de período, pois como os mestrandos ingressam em março
seria mais interessante que no primeiro período tenham contato com os temas integrantes
da Saúde Coletiva e um maior contato com seus orientadores, para no segundo semestre
com um objeto já previamente estabelecido, realizarem a disciplina Análise do Objeto.
Marcia sugeriu que esta disciplina, Análise do Objeto, seja dividida em duas partes: uma
operatória com as aulas do Geraldo e do Roberto e depois um momento mais concentrado
em formato de oficina para que não atrase a qualificação prevista para o início do 3º
semestre do curso. Esta proposta será apresentada no Colégio de Doutores para a decisão
final.
O Ponto 5 não chegou a ser discutido devido ao adiantado da hora e será organizado por
meio de e mails. A reunião terminou às 13:00h.

