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ORGULHOSAMENTE COMUNICAMOS  

 

O nosso coordenador do PROFSAÚDE Polo 

Fiocruz Amazônia, Rodrigo Tobias, assumiu a 

Secretaria de Estado de Saúde  do Amazonas.  

Reconhecemos o grande ganho para o SUS e 

estamos certos que com sua experiência nos 

honrará neste desafio. Agradecemos ao Rodri-

go por todo o trabalho, empenho e dedicação 

no PROFSAÚDE.  

AULAS INAUGURAIS TURMA II– PROFSAÚDE 

 

Na semana de 11 a 15 de março aconteceu o primeiro encontro Presencial da 2ª 
edição do Mestrado Profissional em Saúde da Família- PROFSAÚDE. O encontro 
presencial teve como objetivos: a integração entre alunos e docentes, o conheci-
mento do curso, da proposta pedagógica e do Ambiente virtual de Aprendizagem- 
AVA. Nesse primeiro, as IES também organizaram debates sobre os principais te-
mas que vão permear os três eixos do curso: Atenção, Gestão e Educação. Em 
alguns estados, contamos com a presença de gestores municipais e estaduais, pro-
fissionais de saúde e conselheiros municipais de saúde. Confira alguns registros 
destes momentos. 

Da esquerda para direita nas fotos: Integração UERJ, 

UFF e Fiocruz RJ,  Fiocruz MS, UFPB e UNIR. 

O PROFSAÚDE está presente nas 5 regiões do país. 

Foram mais de 1500 alunos inscritos na 1ª e na 2ª 

turma. O curso  tem um corpo docente de 171 pro-

fessores e cerca de 200 alunos por turma.  



Coordenação Acadêmica Nacional - Luiz Augusto Facchini (Abrasco), Maria Cristina Rodrigues Guilam (Fiocruz) e Carla Pacheco Tei-

xeira (FIOCRUZ) 

Secretaria Executiva Nacional - Ana Paula Mileppe  e Flavia Sanchez 

Assessoria  à Comissão Acadêmica Nacional - Danielle Alves 

Edição- Danielle Alves 

NOVA IES INTEGRANTE DA REDE PROFSAÚDE 
 
Bem Vinda! 
 
Universidade Federal do Tocantins (UFT) que passa a integrar a rede  

para a nova oferta da turma Multiprofissional (2020). Com a entrada da 

UFT, a Rede PROFSAÚDE amplia para 21, o números de instituições que 

compõem o Mestrado Profissional em Saúde da Família.  

DIVULGAÇÃO 

 

II  Simpósio de Saúde Coletiva do Sul da Bahia 

 

“Educação e Saúde: Interfaces e Desafios na Formação 

Interdisciplinar em Saúde”. 

 

De 13 a 15 de junho de 2019 

Campus Sosígenes Costa- Porto Seguro- Bahia 

Inscrições e informações 

 
 https://sig.ufsb.edu.br/eventos/public/evento/SSCSB    

VISITE O NOSSO SITE 
 
http://profsaude-abrasco.fiocruz.br 
 
Contatos 
 
profsaude@fiocruz.br  
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TURMA MULTIPROFISSIONAL 

 

A turma de 2020 do PROFSAÚDE contemplará profissio-

nais médicos, enfermeiros e odontólogos. Estão sendo 

realizadas oficinas com os autores para a reorganização 

de conteúdos e a integração entre as disciplinas. Nas 

próximas edições teremos notícias sobre o processo 

seletivo. 

PRODUTO TÉCNICO PROFSAÚDE 

 

A aluna do PROFSAÚDE, Brenda Wander, da Universidade Federal de 

Ciências da Saúde de Porto Alegre, turma 2017-2019, defendeu o Traba-

lho de Conclusão do Mestrado: Preceptoria em Medicina de Família e 

Comunidade: Análise do Processo Interativo na Especialização à Distân-

cia. Como produto técnico do mestrado, ela desenvolveu um módulo de 

formação para tutores com foco no processo interativo em EAD. Impor-

tante destacar que, uma turma de tutores está fazendo o curso direto no 

Moodle para validação, e esse produto poderá ser usado em qualquer 

curso de formação de tutores em EAD . 

REVISTA INTERFACE 

 

A revista Interface: Comunicação, Saúde e Educação e a coordenação 

Nacional do PROFSAÚDE divulgam chamada para submissão de trabalhos 

produzidos exclusivamente no âmbito do Mestrado Profissional em Saú-

de da Família para publicação de suplemento especial. A publicação des-

te suplemento, visa incentivar a difusão da produção científica realizada  

pelo Mestrado Profissional em Saúde da Família, dentro do escopo da 

revista. 

 
Prazo para submissão: de 01.07.2019 a 30.07.2019. 
 
A submissão deve ser realizada no endereço:  
<https://mc04.manuscriptcentral.com/icse-scielo> 
 
Dúvidas e maiores detalhes sobre a submissão:  
revista.interface@gmail.com ou pelo WhatsApp: +55 14 99697-9355  

NOTÍCIAS  
 
A partir deste mês, as Universidades que fazem parte da 
rede PROFSAÚDE começam a sediar as defesas do Mes-
trado Profissional em Saúde da Família. Parabéns aos 
novos Mestres. 
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