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Turma Multiprofissional: Evento Inaugural do PROFSAÚDE Nacional 

Diante do cenário epidemiológico mundial e considerando a relevância social e científica da temática, a rede ProfSaúde 

realizou o evento inaugural COVID-19 e Atenção Primária para acolher a Turma Multiprofissional. O acesso ao evento 

foi disponibilizado amplamente, possibilitando a participação de público diversificado, incluindo docentes, discentes de 

graduação, especialização, preceptores, residentes, egressos da Turma 1 e mestrandos da Turma 2. A aula teve trans-

missão em tempo real pelo Youtube, o que possibilitou a rica troca de conhecimentos entre o palestrante e o público 

que assistia. Veja o convite abaixo e os convidados (as) da mesa de abertura. 

Convite: CCS, Fiocruz Fotos: Youtube 

Na mesa de abertura estiveram presentes: A Presidente da Fiocruz- Nísia Trindade, a Presidente da Abrasco – 

Gulnar Azevedo, o Pró-Reitor do PROFSAÚDE/ Abrasco- Luiz Facchini, a Vice-Presidente de Educação, Informação e 

Comunicação da Fiocruz- Cristiani Machado, a Coordenadora Acadêmica Nacional do PROFSAÚDE/ Fiocruz- Cristina 

Guilam, a Coordenadora Executiva Nacional do PROFSAÚDE/ Fiocruz- Carla Pacheco Teixeira e o Presidente da ABEM- 

Nildo Alves Batista. 



Turma 3– Multiprofissional: Enfermeiros (as), Médicos (as) e Odontólogos (as) - Processo seletivo 

Manual do Coordenador (a) e do (a) Regente e Manual do (a) Mestrando (a) 

Este manual foi elaborado para esclarecer as principais dúvidas 

que possam surgir durante o curso de Mestrado Profissional em 

Saúde da Família (PROFSAÚDE). Consulte este documento sem-

pre que precisar, pois ele contém as informações sobre o curso e 

a proposta da formação ofertada, bem como as normas acadêmi-

cas que orientam o processo de ensino e aprendizagem que será 

vivenciado por você. Todos os docentes e mestrandos receberão 

os exemplares.  

Foto: Youtube 

O palestrante foi o Vice-diretor de Serviços Clínicos do Instituto Nacional 

de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz) e médico infectologista que 

fez uma excelente apresentação sobre o panorama mundial da pandemia, 

ofereceu uma atualização do conhecimento científico adquirido sobre o 

vírus e a doença e se deteve em aspectos relacionados ao atendimento a 

pacientes na Atenção Primária.   

Agradecemos os mais de 15 mil acessos e 

a ampla participação de todos (as). Isso 

nos motiva, mesmo em situações adver-

sas, a trabalhar para fortalecer o Sistema 

Único de Saúde democratizando a infor-

mação com transparência e seriedade. 

AbraSUS e SUScesso! 

O PROFSAUDE/ MPSF – Turma Multiprofissional ofereceu 210 (duzentas e dez) vagas para 3 categorias profissionais, 

distribuídas nas 22 instituições associadas. Registramos nesse processo seletivo 1.434 inscritos. O processo seletivo 

está concluído! Parabenizamos todo o corpo docente do curso, com os (as) respectivos (as) secretários (as) pelo su-

cesso coletivo.  

REDE PROFSAÚDE 

FIOCRUZ (Mato Grosso do Sul, Manaus, Ceará, Rio de Janeiro, Pernambuco e Brasília), UEA, UNIR, UFAL, UFSB, UFRB, 

UFPI, UFPB, UFMA, UFRGS, ESCS-DF, UFJF, UFOP, UFT, UFU, UNESP, UNIFESP, UERJ, UFF, UFPEL, UFCSPA e UFPR.  

Foto: Youtube 

Foto: PROFSAÚDE 



Turma 2– Médicos: Qualificação do Trabalho de Conclusão do Mestrado - TCM  

De acordo com a Resolução Nacional de Conclusão do Mestrando, todo mestrando deve apresentar seu projeto a uma 

banca examinadora em sessão de qualificação. Mesmo diante das atuais medidas restritivas ao convívio social, as coor-

denações institucionais têm buscado atender ao cronograma, fazendo uso de recursos a distância. Veja algumas qualifi-

cações já realizadas: 

FIOCRUZ CE 

FIOCRUZ RJ 

UFPel 
UFAL 

UERJ 

Fotos: Coordenações Institucionais 

 

Conexão em 

tempo real 

Parabéns pelas qualificações! 

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

Pacheco Teixeira (FIOCRUZ) 

Secretaria Executiva Nacional- Flavia Sanchez 

Assessoria  à Coordenação Executiva Nacional–  Ana Paula Bragança e Danielle Alves 

Edição- Danielle Alves  


