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Aulas inaugurais Turma Multiprofissional 
 

A semana de 3 a 8 de agosto de 2020 marcou o início do 1º semestre da turma multiprofissional do PROFSAÚDE. Diante do 
cenário epidemiológico desencadeado pelo COVID, os encontros em todas as instituições associadas à rede aconteceram 
de maneira Telepresencial. Veja alguns encontros realizados. 

Foto: Coordenação- UNIR 

Foto: Coordenação- UFF 

Foto: Coordenação- UFT 

Foto: Coordenação- UFPI 

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.  



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

No Boletim anterior noticiamos o início das qualificações dos alunos da turma 2– médicos. Nesta edição, manifestamos a 

todo o corpo docente e discente os parabéns pelo empenho, pois mesmo diante do cenário epidemiológico e das atuais 

medidas restritivas ao convívio social, as coordenações institucionais, juntamente com o esforço coletivo dos discentes, 

têm buscado atender ao cronograma. Dos 180 discentes desta turma, 151 já realizaram a qualificação do Trabalho de Con-

clusão do Mestrado– TCM, o que corresponde a 85% do total de alunos.  

Sessões Temáticas PROFSAÚDE 

Aconteceu no dia 07 de agosto, a 1ª Sessão Temática do PROFSAÚDE intitulada: “COVID-19 e Atenção Primária à Saúde: 

Contexto epidemiológico e as experiências do PROFSAÚDE nos territórios”.  O evento aconteceu online, com interação em 

tempo real e foi transmitido pelo Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=qs4BDuZ1dbM&feature=emb_logo). Regis-

tramos ampla participação de docentes, discentes e egressos do curso, além de convidados. O objetivo das sessões é dar 

continuidade aos encontros nacionais virtuais.  
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O PROFSAÚDE está organizando a publicação de 2 E-books para 

apresentar as produções científicas da rede.  Ambas as coletâneas, 

são fruto das dissertações do Mestrado e abordarão temáticas di-

versas no campo da pesquisa e de intervenções, tendo como eixo 

condutor os três campos que orientam o projeto pedagógico do 

curso: Atenção, Gestão e Educação.  

E-book PROFSAÚDE 

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

(FIOCRUZ) 

Secretaria Executiva Nacional - Flavia Sanchez 

Assessoria  à Comissão Executiva Nacional - Danielle Alves, Ana Paula Bragança e Marcelly Gomes  

Edição- Danielle Alves 
 
VISITE O NOSSO SITE: http://profsaude-abrasco.fiocruz.br  Contatos: profsaude@fiocruz.br  Tel. (21) 3882-9027 

Tome Nota 

 A próxima sessão temática acontecerá no dia 10 

de setembro  de 2020 e terá o tema: “ Atenção 

Domiciliar e COVID-19”.  

 Lançamento da pesquisa Multicêntrica  da rede 

PROFSAÚDE: “Prevenção e controle do COVID-

19” que acontecerá no dia 17 de setembro. 

https://www.youtube.com/watch?v=qs4BDuZ1dbM&feature=emb_logo

