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A

IESC Forma 1ª Turma de Graduados em Saúde Coletiva da UFRJ.

Direção do IESC
apresenta suas
c o n g ra t u l a ç õ e s a o s
formandos e formandas da
turma de Graduação em Saúde
Coletiva de 2009, aos seus
familiares e a todo corpo social
que trabalhou para esse grande
acontecimento.
Este é um momento especial
para todos nós, pois a turma
2009 é a primeira turma de
bacharéis em Saúde Coletiva
formada por este Instituto.
É uma turma de estudantes
dedicados e agora profissionais
competentes, aptos a seguir a
carreira seja ela no âmbito
acadêmico ou fora dele.
Um exemplo disso foi a seleção
de alguns desses alunos em
Programas de Pós-Graduação

externos à UFRJ.
Com o intuito de facilitar a
participação destes formandos
em outros processos seletivos a
Direção do IESC, em conjunto
com a turma e a Coordenação de
Graduação, resolveu acelerar a
confecção dos Certificados de
Conclusão para os estudantes e a
entrega aconteceu no último dia
05/03/2013 no Auditório Nobre
do Instituto.

IESC cria Área de Saúde
Mental e Violência

A

pós amplo debate foi aprovada a criação da área
de Saúde Mental e Violências no IESC, na
Congregação do dia 21 de novembro de 2012. As
discussões iniciaram-se em dezembro de 2011 e
estiveram na pauta de diversas sessões da Congregação
do Instituto.

O objetivo principal da área é aglutinar discussões
sobre temas importantes para o atual momento da
Sociedade Brasileira, como por exemplo, sobre a
No entanto, a Cerimônia festiva Depressão, que é hoje um dos principais problemas da
d e C o l a ç ã o d e G r a u dFoto:
o s Arquivo
saúdeIESC
no Brasil. No Ministério da Saúde, inclusive, já
formandos da Turma 2009 está existe uma visibilidade da área como grupo de
planejada para acontecer, de fato, pesquisa.
no dia 24/05/2013, às 18h00, no
Auditório Roxinho do CCMN. No
momento oportuno, serão
emitidos os convites para os Caro leitor,
familiares e o para Corpo Social
Um conjunto de contratempos interrompeu a
do IESC.

Editorial
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circulação do nosso Boletim desde o mês de
novembro de 2012. O primeiro foi a
transferência do jornalista responsável, Sidney
Coutinho, para outro setor da UFRJ; depois
nossa querida coordenadora Maria Inês
passou por problemas de saúde e teve que ficar
afastada.
Por fim, com o recesso acadêmico e as
comemorações naturais das festas de fim de
ano e do carnaval, a Equipe resolveu
interromper a circulação até que tudo voltasse
ao normal.
Estamos de volta, com a pretensão de que
possamos circular com uma edição mensal até
o próximo recesso acadêmico de fim de ano.
Esta edição traz um resumo dos principais
acontecimentos administrativos, festivos e
acadêmicos, com destaque para a formatura da
primeira turma de graduação em Saúde
Coletiva do Instituto e para os convênios entre
o IESC e o Ministério da Integração Nacional,
através da Secretaria de Defesa Civil, e a
formalização do acordo de cooperação com o
HESFA. Para os próximos números aguardamos
sugestões

A Equipe.
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Notícias Administrativas
Direção define agenda anual
de reuniões
A Diretoria do IESC já definiu seu
calendário de reuniões para 2013. Serão
duas reuniões ordinárias mensais até o
final do ano, num total de vinte e três
reuniões para debater assuntos gerais.
A primeira aconteceu em 18 de
fevereiro. A partir daí passaram a
ocorrer a cada 15 dias, alternando entre
reuniões da Diretoria Administrativa e
da Diretoria Ampliada, sempre às
15h30. A próxima está agendada para o
dia 18 de março.
A intenção é montar um calendário que
englobe reuniões com o Conselho
Consultivo do IESC, com as
coordenações, com a área
administrativa e com representantes
dos discentes.
O objetivo é promover uma maior
integração do Corpo Social e a melhoria
da qualidade dos serviços, para tornar a
gestão mais participativa. Também está
definido o calendário anual das sessões
da Congregação, que acontecem
ordinariamente a cada segunda terçafeira do mês às 10h.
Excepcionalmente a próxima sessão está
marcada para o dia 19 de março. Como

resultado dos debates a direção já
começa a tomar providências para
Organização do II Congresso Interno do
IESC, previsto para os dias 25 e 26 de
abril de 2013. Além disso, já solicitou à
Prefeitura Universitária a implantação
de uma rede auxiliar de energia elétrica
proveniente do novo transmissor e para
que realize obras de escoamento das
redes de águas pluviais.
Internamente discute-se a reforma do
Gabinete da Direção e pintura dos
corredores além de um Plano de
prevenção contra incêndio com
implantação de saídas de emergência
nas salas novas e na ala "C".

IESC firma convênio com o
Ministério da Integração
Nacional através da
Secretaria de Defesa Civil
A Sessão da Congregação do dia 11 de
dezembro de 2012 aprovou por
unanimidade o Termo Geral de
Cooperação Acadêmica e Intercâmbio
Técnico, Científico e Cultural entre a
UFRJ e o Ministério de Integração
Nacional/Secretaria Nacional de Defesa
Civil. O acordo tem como objetivo

desenvolver material didático utilizando
metodologia on line para formação de
Agentes Locais de Vigilância em Saúde e
Defesa Civil (ALVS). Os selecionados
atuarão como multiplicadores de ações
de Defesa Civil e Saúde na temática
desastres naturais. Serão compostas
duas turmas com previsão de
capacitação de 2500 agentes no total.

IESC formaliza acordo de
cooperação com o HESFA
Na mesma Sessão foi formalizado o
Acordo de Cooperação Acadêmica entre
o Hospital Escola são Francisco de Assis
e o Instituto de Estudos em Saúde
Coletiva.
O Prof. ARMANDO MEYER informou que
o HESFA já vem tendo cooperação com a
Graduação e com a Residência, e
destacou que o HESFA se oferece como
um campo de práticas para o IESC.
O Diretor enfatizou que o acordo
promove a aproximação entre as duas
Unidades da UFRJ, lembrando que o
HESFA engloba intensas atividades
acadêmicas, como o Centro de Testagem
de HIV e Clínica de Saúde da Família.

Número de mulheres cientistas iguala-se ao de homens.

N

o dia 8/3, quando o Brasil comemora o Dia
Internacional da Mulher, o Diretório de Grupos de
Pesquisa do CNPq mostra que o número de cientistas
do gênero feminino é praticamente o mesmo do gênero
masculino. O Censo de 2010 indica que estão cadastrados na
base cerca de 128,6 mil pesquisadores, e a metade é formada
por mulheres. Essa realidade já foi diferente. Em 1995, por
exemplo, de cada 100 pesquisadores apenas 39 eram do sexo
feminino.
Contribuíram para a evolução desse percentual a
universalização da educação e o avanço da ciência e da
tecnologia nos últimos vinte anos. Para as pesquisadoras
Hildete Pereira de Melo (UFF) e Lígia Rodrigues (CBPF), as
mulheres estão presentes na produção do conhecimento no
Brasil e, em certas áreas, como nas ciências humanas e sociais,
a presença feminina é inequívoca e sua atuação expressiva.
Nas áreas ligadas à saúde, cresceu muito o número de
mulheres, e há importantes nomes femininos realizando
pesquisas de relevância mundial. Por outro lado, quando a
liderança dos grupos de pesquisa é analisada, a participação

feminina cai para 45%. Apesar disso, os números indicam
uma evolução da presença feminina na realização de
pesquisas ao longo dos anos. Se o critério comparativo for
apenas por não líderes, o percentual de mulheres supera o de
homens, respectivamente 52% contra 48%.
Preferências por Gênero - As mulheres têm predominância
nas áreas de ciências humanas e sociais, mas as ciências exatas
são dominadas pelos homens, principalmente as engenharias.
Há um equilíbrio, por sua vez, nas áreas de saúde e agrárias
Para as pesquisadoras na publicação Pioneiras da Ciência do
Brasil, a inclusão das mulheres nas profissões científicas tem
se dado em ritmo mais lento do que em outras áreas, e há uma
tendência de as ciências exatas atraírem relativamente
poucas mulheres.
Isso se explica provavelmente pelas dificuldades em conciliar
a vida familiar e a afetiva com a grande dedicação exigida pela
prática da ciência, sobretudo considerando-se as atuais
exigências de "produtividade" e a enorme competição.
Fonte(s): Jornal da Ciência em 08 de março de 2013
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Calourada da Saúde Coletiva 2013 da UFRJ...

O

s calouros de graduação
em saúde coletiva do IESC
serão recebidos com uma
semana de eventos
comemorativos para marcar o
início do ano letivo da Turma
2013.
A abertura acontecerá na
segunda-feira, dia 01 de abril, com
uma mesa de recepção e
apresentação do IESC aos novos
alunos, presidida pelo Diretor do
IESC, Professor Dr. Armando
Meyer.
Segundo informações fornecidas
pelos representantes do CASCO
(Centro Acadêmico de Saúde
Coletiva), durante a semana estão
previstas oficinas e atividades de
integração e vários eventos
organizados pelos veteranos.
Na quarta-feira 03/04, das 10h às
12h ocorrerá a Aula Inaugural do
IESC, direcionada a todos os
alunos de Graduação e PósGraduação do Instituto, que será

proferida pelo Professor do
Instituto de Saúde Coletiva da
Universidade Federal da Bahia,
Prof. Dr. Luis Eugênio Portela
Fernandes de Souza, Presidente
da Associação Brasileira de Saúde
Coletiva (ABRASCO).
Na quinta-feira 04/04 estão
previstas palestras, rodas de
conversa, e o lançamento do
vídeo-documentário “Sob o
M e s m o C é u ”, d a P ro fa . d e
Psicologia da Universidade
Federal do Espirito Santo, Maria
Amélia Lobato Portugal, no
anfiteatro do CCS, além de
visitação ao Campus
Universitário.
O fechamento será na sexta-feira,
dia 05/04 com um churrasco de
confraternização na área social do
IESC, após a aula, é claro!
OBS.: Será passada uma lista
de presença toda a manhã para
as 4 turmas e entregue para a
secretaria.

GRADUADOS pelo IESC começam a
participar de cursos de PósGraduações...
Os bacharéis em Saúde Coletiva egressos do
IESC/UFRJ já começaram sua escalada no âmbito
acadêmico da Pós-Graduação. Juntam-se a eles
acadêmicos da graduação em Saúde Coletiva que já
possuem outra graduação e acadêmicos prestes a
se formarem.
Parabéns aos novos Pós-graduandos!!! - Raquel
G u i m a rã e s e L u i s a R i a l , a p rova d a s n a
Especialização de Gestão em Saúde da Família da
UERJ; Bianca Borges e Ana Clara Viola aprovadas
no Mestrado Profissional em Vigilância em Saúde
na Região Leste do Estado do Rio de Janeiro da
ENSP/FIOCRUZ; Matheus Moutinho aprovado no
Mestrado em Doenças Infecto Parasitárias, do
Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias do
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
(DIP/HUCFF/ UFRJ); e Cezar Nogueira aprovado
no Mestrado em Educação Profissional em Saúde
da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
da FIOCRUZ.

SERVIDOR HOMENAGEADO

M

arcelo é muito
querido pelos
c o l e g a s .
Marcelo Inácio Ferreira é
solteiro, não tem filhos e seus
principais hobbies atualmente
são praticar natação, tocar violão e
jogar um futebol muito raramente. Graduado em Letras
Português-Francês, ele está cursando Pós-Graduação em
Administração e Supervisão escolar na Instituição A Vez do
Mestre-AVM Faculdade Integrada, conveniada com a
Universidade Cândido Mendes.
Desde que entrou em exercício na UFRJ, em fevereiro de
2010, ele trabalha no IESC. Seu setor é a Secretaria de
Graduação, exercendo a função de Secretário Acadêmico
(controla e organiza diversos aspectos da vida dos alunos de
graduação, juntamente com a Técnica em Assuntos
Educacionais Flávia Umbelino Nemer).
Respondendo à pergunta sobre a importância de seu
trabalho para o IESC, a UFRJ e a sociedade, Marcelo diz: "É

um trabalho muito importante, pois estamos ajudando a
construir uma nova graduação, voltada para a promoção,
proteção e recuperação da saúde das populações. O trabalho
na secretaria tem sido bastante árduo e ao mesmo tempo
gratificante".
Seu trabalho é bastante diversificado. "Existe uma alta
rotatividade de demandas de diferentes tipos:
requerimentos, solicitações de bolsas, monitorias, editais
da PR1 entre outras coisas.
"O trabalho quase nunca é rotineiro, apesar de ser
burocrático", afirma Marcelo. Ele diz ainda: " Minha
formação é a de professor e, embora eu não exerça esta
profissão, estou fortemente ligado à área da educação, e
sinceramente, gosto do ambiente que envolve ensino".
Para Marcelo, ajudar a formar novos profissionais é muito
importante para a vida de pessoas. Ele é considerado pelos
colegas, que trabalham ou já trabalharam com ele, como um
servidor tranquilo, engraçado, sensível, competente,
solidário e possuidor de uma grande capacidade para
armazenar informações e para cumprir suas tarefas.
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SAMBA NA VEIA ... da UFRJ...

N

o carnaval de 2013,
tivemos a grata alegria de
ver dois sambas
vitoriosos nos Blocos
Carnavalescos Barbas e Rola
Preguiça, que tiveram a
participação do Ex-Diretor do
IESC/UFRJ e atual Diretor da
Faculdade de Medicina/UFRJ,
Prof. Roberto Medronho. Vejam
como os sambas ficaram bonitos.
Parabéns Medronho e demais
compositores.

ATÉ O SOL RAIAR.
B. C. ROLA PREGUIÇOSA – “TARDA
MAS NÃO FALHA” - CARNAVAL - 2013
Enredo: ROLA PREGUIÇOSA, 20 ANOS
DE RESISTÊNCIA E FOLIA
Autores: Luiz Sacopã/Roberto
Medronho/Roberto Serrão
CHEGOU O BLOCO DA ALEGRIA
PREPARE O CORAÇÃO
EU VOU CAIR NESSA FOLIA
É SAMBA, POESIA E EMOÇÃO

BLOCO DO BARBAS - CARNAVAL
2013
Enredo: HENFIL, O CARTUNISTA
DO BRASIL.
Autores: Noca da Portela/Roberto
Medronho/ Roberto Serrão

SONHANDO COM O TEU AMOR
DELIRANDO NA MAGIA
DESSE TEU SORRISO SEDUTOR
QUERO A PAZ DO TEU OLHAR
SER FELIZ E LIBERTAR
MEU GRITO DE REPÚDIO À
BURGUESIA

HOJE O BARBAS CANTA PRA
VOCÊ
MEU CAMARADA HENFIL
VOCÊ FOI E SEMPRE SERÁ
O GRANDE CARTUNISTA DO
BRASIL

SOU QUILOMBOLA, NINGUÉM VAI ME
ESCRAVIZAR
VEM CÁ...
DEIXA A MINHA CADÊNCIA,
LOUCURA E IRREVERÊNCIA
CONTAGIAR VOCÊ
CANTAR...

O RISO NÃO ABRIU MAIS O
SORRISO
A DEMOCRACIA ENTRISTECEU
SE VIVER É PRECISO
A SUA ARTE SOBREVIVEU

MINHA FILOSOFIA:
"SEM PRECONCEITO A VIDA
É LINDA DE VIVER"
QUEM DERA
BEIJAR O TEU SORRISO
EMBRIAGAR O MEU JUIZO
E NO TEU COLO AMANHECER

ALÔ CUMPRIDO, BAIXIM
GRAÚNA, ORELLANA, FRADIM
HUMOR, TALENTO, PODER DE
CRIAÇÃO
UM TRAÇO FORTE CONTRA A
OPRESSÃO
SE A FELICIDADE É O CAMINHO
NÓS VAMOS CAMINHAR
EM BUSCA DA LIBERDADE
DE SE EXPRESSAR
TANGA “BOMBOU”
NA TERRA DE OBAMA
QUEM SABE, SABE
DEITA E ROLA NA FAMA
PUTZGRILA É CARNAVAL
MEU AMOR NÃO LEVE A MAL
O BARBAS TÁ NA RUA
E AS ÁGUAS VÃO ROLAR

SÃO 20 ANOS DE AMOR E FANTASIA
ROLA PREGUIÇOSA - RESISTÊNCIA
CULTURAL
VIBRANDO COM A BATERIA
"TARDA MAS NÃO FALHA"
TRADIÇÃO DO CARNAVAL

Homenagem à
Pessoa Querida

O

scar Ribeiro de
Almeida Niemeyer
Soares Filho.

Rio de Janeiro, 15/12/1907 - 05/12/2012
Arquiteto brasileiro, considerado uma das
figuras-chave no desenvolvimento da
arquitetura moderna. Sua poesia expressa
seu sentimento, suas idéias. Descanse em
paz.
Autodefinição
Na folha branca de papel faço o meu risco
Retas e curvas entrelaçadas.
E prossigo atento e tudo arrisco
na procura das formas desejadas.
São templos e palácios soltos pelo ar,
pássaros alados, o que você quiser.
Mas se os olhar um pouco devagar,
encontrará, em todos, os encantos da
mulher.
Deixo de lado o sonho que sonhava.
A miséria do mundo me revolta.
Quero pouco, muito pouco, quase nada.
A arquitetura que faço não importa.
O que eu quero é a pobreza superada,
a vida mais feliz, a pátria mais amada.
OSCAR NIEMEYER
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