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TIPO: ATAS
Descrição: Atas do CEBES (Londrina): mar. 1978- nov.1978
Ata contendo transcrição de reuniões do CEBES ocorridas entre abril e novembro de 1978,
no Núcleo do CEBES em Londrina.
Localização: A1
Descrição: Atas do CEBES (Núcleo –Rio): agosto. 1978-set. 1984
Ata das assembléias ordinárias do CEBES - Núcleo do Rio de Janeiro, contendo a ata de
instalação oficial do Núcleo do Rio (1978-1984); balanço financeiro (1978, 1981t).
Localização: A2
Descrição: Atas do CEBES (Londrina): fev. 1980- set.1987
Atas das reuniões ordinárias e extraordinárias do Centro - Londrina. (se encontra sob o
registro de Títulos e documentos do 1· Ofício de Londrina, Paraná (n· 7539 do livro B3)).
Localização: A3
Descrição: Atas do CEBES: 1987-1994
Ata do CEBES (1991); Ata do CEBES (1994); Registro de certificados emitidos pelo
Centro no Curso de Planejamento Familiar (sem data), Nutrição e Saúde (sem data), I
Curso sobre Reforma Sanitária (sem data), II sobre Consumo de Medicamentos (out. 1989),
Curso de Capacitação em Gerência de Unidades Básicas de Saúde (out.1993), Curso de
Capacitação em Gerência Hospitalar (nov. 1993-dez.1993), Curso de Estratégias de
Reforma do Ensino Médico (maio.1994), I Simpósio Londrinense de Práticas Holísticas na
Área da Saúde Reprodutiva (set.1994); assembléia do CEBES (jun.1994).
Localização: A4
Descrição: Atas do CEBES: 1995
Ata do CEBES (1996); Movimentação bancária do Centro, no período jan. 1995 a dez.
1995), localizado em Londrina. Relatório de execução financeira. Para mais detalhes, ver
também localização A6
Localização: A5
Descrição: Atas do CEBES: 1995-1996
Ata do CEBES (1996); Despesas financeiras do Centro, no período (jan. 1995 a dez. 1995),
localizado em Londrina. Relatório de execução financeira Para mais detalhes, ver também
localização A5; atas do CEBES (1996)
Localização: A6
Descrição: Atas do CEBES: nov. 1991 e jul. 2003
Atas das reuniões do CEBES realizada entre outubro de 1991 e julho de 2003.
Localização: A7
Descrição: Atas do CEBES: nov. 2001 e ago. 2004

50 páginas numeradas tipograficamente, utilizadas para relatório da reunião do CEBES
realizada em novembro de 2001 e ata da segunda reunião ampliada da Diretoria Nacional,
realizada entre os dias 6 e 7 de agosto de 2004.
Localização: A8
Descrição: Atas do CEBES (2006-2007)
Atas das reuniões do CEBES realizadas entre 2006 e 2007
Localização: A10

TIPO: DOCUMENTOS AVULSOS
Descrição: documentos avulsos do CELES
Registro de Títulos e Documentos do 1 Ofício de Registro de Títulos e Documentos do
Centro Londrinense de Estudos da Saúde (mar.1980); alvará de licença emitido pela
Prefeitura de Londrina (1987); cartões de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes
(1982-1995); recibo da entrega do Imposto de Renda (1987); solicitação à prefeitura de
Londrina de alvará de licença da sede do CEBES - Londrina (1987); licença sanitária do
Cebes (1988); texto As ações integradas de saúde no Paraná: repercussões a nível
municipal (abr.1988); solicitação de registro no CNSS (1989)
Localização: B1
Descrição: documentos avulsos do CEBES (1978-1984)
Carta aos Núcleos regionais (1979); Assembléia Nacional de Delegados do CEBES (1979);
Proposta de Programa de Trabalho para 1979 (1979); Plataforma de trabalho para o núcleo
CEBES- SP (1979-1980); Assembléia Nacional de Delegados do CEBES (1979); moção de
apoio ao movimento dos alunos e professores da FEFIERJ (abr. 1979); texto Violação de
direitos humanos: a tortura e a profissão médica (1978); proposta de alteração de Emenda
Constitucional (1979); carta de protesto contra a intervenção nos sindicatos do ABC
paulista (mar. 1979); programação de ciclo de debates (sem data); depoimento de Reinaldo
Guimarães à Saúde em Debate (sem data); o papel do CEBES (sem data); a questão da
organização (sem data); o papel do CEBES - seu trabalho (sem data); posição do CEBES
(sem data); O CEBES na conjuntura de transição (1984); jornais diversos; documento e
plataforma (sem data); crítica aos associados do CEBES (1978); sobre o CEBES (sem
data); Anistia (sem data); comentários sobre a crise financeira da previdência social (ago.
1981)/ Cadernos da Mulher- A mulher e a saúde, de Giovanni Berlinguer; caderno de
anotações de Maria Eliana Labra (1980); plataforma da Chapa Rio Concorrente às eleições
da Diretoria Nacional do CEBES (maio. 1980); O Papel do CEBES (sem data); A questão
da organização (sem data); proposta de trabalho para o 2 Semestre (1979); reunião geral
do CEBES (nov. 1979); CEBES-RJ-Maria Eliana Labra (sem da ta); folder do Curso
Estado e Sociedade Civil – diferentes apropriações da questão saúde (sem data); chamada
para o 1 Encontro de Saúde da Zona Oeste (sem data); manuscritos da Comissão de Saúde
Ocupacional (sem data); documento propositivo do CEBES ao sindicato (1979);
depoimento de Reinaldo Guimarães (sem data)
Localização B2

Descrição: Documentos Prev-Saúde (1979-1981)
Campanha nacional pela liberação da versão definitiva do PREVSAUDE (jul. 1981);
observações a propósito do anteprojeto do PREVSAÚDE (sem data); carta do CEBES aos
Ministros (sem data); considerações sobre o PREVSAÚDE (out. 1980); Seminário- O
PREVSAUDE em debate (sem data); crítica ao ante-projeto PREVSAUDE da Associação
estadual de Saúde Pública do RJ (maio.1979)
LOCALIZAÇÃO: B3

TIPO: ESTATUTO
Descrição: estatutos do CEBES
cópia impressa, datilografada, do estatuto do CEBES (1976); cópia impressa, datilografada,
do estatuto do CEBES (1979); cópia impressa, datilografada, do estatuto do CEBES
(1994); cópia impressa, datilografada, do estatuto do CELES (jul.1995); cópia impressa,
datilografada, do estatuto do CEBES (1996-1998); alteração contratual (1981); alteração
contratual (1988)
Localização: B4
Descrição: estatuto da ABRASCO (1979)
Estatuto da ABRASCO (1979)
Localização: B5
TIPO: CONVÊNIOS
Descrição: Arquivos Convênios e outros documentos
Contrato de Co-Edição de livros com a Editora HUCITEC(1996); Guia de Recolhimento do
ISSQN (1996); Projetos Elaborados para Fundação W.K. Kellog (1996); Convênio Lemos
Editorial(1997); Solicitação CEBES para ENSP (1997); Solicitação Auxilio Editoração
FINEP (1998);Anotações projetos CONASS-CONASEMS (1999); Projeto de CO-Edição
Editorial CEBES - CONASEMS (1999);Revista CONASEMS (1999); Convênio CNSABRASCO(sem data); convênio entre a Fiocruz e o CEBES (2004); encaminhamento ao
Paulo Amarante de segunda via de convênio (1998); contrato de co-edição de livros (1977);
contrato de co-edição de livros (1981); contrato de co-edição de livros (1996); convênio
entre o INAMPS e a ABRASCO (1987); contrato de co-edição de livros (1988); contrato
entre a Fiocruz e o CEBES (1986); convênio Fiocruz e CEBES (1987); termo de convênio
entre a Fiocruz e o CEBES (1987); convênio Fiocruz e CEBES (1986); convênio FiocruzCEBES (1986); modelo de convênio do CEBES (sem data)
Localização: B6

TIPO: PERIÓDICOS (MATERIAL INFORMATIVO)
Descrição: material informativo do CEBES (1979-2006)
Boletim do CEBES RJ n 2 (nov. 1977); Informativo CEBES RJ (fev. 1978) Caderno
Popular n 1 CEBES - Porto Alegre(sem data); Boletim Informativo n 1 (1979); Boletim
Informativo n 2 (1979); Boletim Informativo n 3 (1979); Boletim Informativo do
CEBES-RJ n4 (1979); cartaz informativo Debate: Reorganização Partidária (1979);
publicidade do CEBES- Londrina; convocação para Assembléia Geral Ordinária do CEBES
(mar. 1979); carta de solicitação de auxílio financeiro (jan.1979); Boletim do CEBES (out.
1979); Boletim do CEBES n 2 (abr. 1980); Boletim do CEBES n3 (jun. 1980); Boletim
do CEBES n 4 (jul-ago 1980); Boletim do CEBES n 2 (ago. 1980); Boletim do CEBES
n 5 (set.1980); Boletim do CEBES n6 (dez. 1980); Boletim do CEBES São Paulo (mar.
1981); Boletim do CEBES n 9 (ago. 1981) ; Boletim do CEBES n 11(ago. 1987);
Boletim do CEBES n 12 (out. 1987); Boletim do CEBES n 13 (nov. 1987); Boletim do
CEBES n 19 (nov. dez. 1988); Boletim do CEBES n 20 (jan. deve.1989); Boletim do
CEBES (jul. 1995) (Boletim do CEBES (jul. 1995); Boletim do CEBES (dez. 1996);
Boletim do CEBES (out. 2006); Boletim do CEBES (nov.2006); Manifesto do Fórum da
Reforma Sanitária Brasileira (2006); Informe ENSP-CEDOC (jul. 2007); Informe LAPPIS
sobre o CEBES (jan.2008); Boletim do CEBES 39 (dez.1996)
Localização: B7
Descrição: Boletim da Rede Unida
Boletim n 01 de fevereiro (1998); Boletim n 02 de julho (1998);
LOCALIZAÇÃO: B8
Descrição: Boletim da ABRASCO (1986-1988)
Coleção dos boletins da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, entre
jul. 1986 e mar. 1988; Boletim da ABRASCO (1996 e 1997); Boletim da ABRASCO (abr.
1999)
Localização: B9
Descrição: cartazes e folders do CEBES
Folders do CEBES (sem data); adesivo do CEBES; ficha de associado do CEBES (sem
data); papel do CEBES; envelope do CEBES; convite evento CEENSP-CEBES (2000);
CEBES 20 anos- Conferência Nacional com Giovanni Berlinguer (1996); recibos do
CEBES
LOCALIZAÇÃO: B10

Descrição: Cartazes e Folders diversos
Revista Saúde em Debate (1993);VII Congresso Latino Americano de Medicina Social
(1997); Saúde, V Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva e V Congresso Paulista de Saúde
(1997);Conferencia Nacional de Saúde On Line (1997); VIII Congresso da ALAMES e XI
Congresso IAPH (2000); Seminário Nacional Reforma do Estado, saúde e equidade no
Brasil (2000); Mesa Redonda CEBES e CEENSP (2000); 10 mandamentos para a Paz na
Família-CNBB (2008); IX Conferencia Municipal de Saúde – Prefeitura (2007);
Conferência Nacional de Saúde e Direitos da Mulher (1986)
LOCALIZAÇÃO: B11
Descrição: clipping de jornais (períodos diversos)
LOCALIZAÇÃO: B12

TIPO: DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA GESTÃO
Descrição: Documentos gestão (1978-1980)
Projeto editorial - proposta em discussão (sem data); Mesa redonda sobre o Programa de
prevenção de gravidez de alto risco (out. 1977); Mesa redonda- Política de saúde mental
(jul. 1977); 1 Semana de debates do Rio de Janeiro – Saúde e saneamento as condições do
Rio de Janeiro; Relatório da organização administrativa e financeira do CEBES (1978);
Comissão de trabalho com entidades populares (abr. 1978); Comissão de trabalho entidades
de trabalho e sindicais (mar.1978); Plataforma da chapa Saúde e democracia (1978);
Relatório Sumário da 1 Reunião de Trabalho Comunitário (sem data); Nota convocatória
(jul. 1978); saúde e participação comunitária (jul. 1978)Plataforma da chapa Pela
democratização da saúde à eleição da Diretoria do CEBES-RJ (abr.1979); Proposta de
trabalho para o 2 semestre (1979); Relatório do 1 Encontro de representantes de
programas de base junto às classes populares (sem data); Relatório Final da pesquisa
Estudos dos efeitos da exposição de pescadores da região do Subaé ao chumbo e a cádmio;
convocação aos membros do CEBES (1978); eleição para renovação do Conselho Regional
de Medicina (sem data); manuscrito denominado Anistia; manuscrito CEBES (1979);
instituição do serviço de medicina sanitária na Itália; donos hospitais ameaçam segurança
nacional (sem data); documento A Questão democrática na área da saúde (sem data);
projeto do CEBES (jan. 1979); cartaz de lançamento do livro Ensaios Médicos Sociais (sem
data); Inernational group for the advanced study of the political economy of health (maio.
1979); documento básico da II Semana de Saúde do Trabalhador (1979); Cuadernos
políticos- Proceso de trabajo y salud (1978); texto um modelo epidemiológico conceitual;
Pelo Direito Universal à Saúde (sem data)
Localização C 14
Descrição: Documentos gestão (1980-1982)
Plataforma da chapa Rio concorrente às eleições da Diretoria Nacional do CEBES (maio.
1980); Carta de Eleutério ao Secretário de Planejamento do Estado da Bahia (mar. 1980);
Repensando a texto Riscos de saúde dos trabalhadores das indústrias de vidro (set. 1980);
Relatório Repensando a prática de 1980 (dez. 1980); Carta de José Gomes Temporão à
Comissão Interministerial de Planejamento e Coordenação (out. 1980); O CEBES e a
conjuntura em saúde- proposições estratégicas para o trabalho em 81-82 (sem data); Chapa
Saúde e democracia – plataforma para as eleições do CEBES Rio na gestão 81-82 (sem
data); edital de convocação para assembléia de delegados do CEBES (sem data);
manuscrito da Comissão de Saúde Ocupacional (mar. 1981); a conjuntura atual e as novas
tarefas do CEBES (jul. 1981); a conjuntura atual e o papel do CEBES – documento
elaborado pelo CEBES da Bahia (sem data); Democracia e movimento médico (sem data);
Diretoria Nacional- Plataforma de Trabalho – gestão 1980-1981 (1980); repensando a
prática de 1980 (dez.1980); o CEBES e a conjuntura em saúde- proposições estratégicas
para o trabalho em 1981-1982 (1981); A conjuntura atual e as novas tarefas do CEBES
(jul.1981); Plataforma da Chapa Rio Concorrente às eleições da Diretoria Nacional do
CEBES (maio.1980)
Localização C15

Descrição: Documento gestão (1987-1988)
Carta a Márcio Almeida (set.1987); reunião do CEBES nacional (set.1987); carta de Márcio
Almeida aos associados (set.1987); reunião ABRASCO (out.1987); carta à Célia Almeida
(out. 1987); carta a Márcio Almeida (jan. 1988); carta ao conselho editorial do CEBES
(fev. 1988); carta de Márcio Almeida aos associados (ago.1988); carta a Giovanni
Berlinguer (set. 1988); carta de Márcio Almeida aos associados (abr.1988); composição do
Conselho editorial do CEBES (1987-1988); relação dos núcleos e representantes do
CEBES (sem data); carta à Márcio Almeida e Eric Rosas (jul.1988); carta de Giovanni
Berlinguer à Célia Maria (sem data); carta de Célia Maria à Márcio Almeida (jan. 1989);
proposta de orçamento ao CEBES Nacional (set. 1988); carta a Márcio Almeida sem
identificação (sem data); moção encaminhada a Célia Maria do Oitavo Encontro de
Entidades de Defesa do Consumidor (jul. 1987); carta à Célia Maria (jan. 1989); Projeto
editorial ABRASCO -CAMPUS (sem data); carta a Célia Maria (mar. 1988); carta a
Marcio Almeida de crítica à edição 21 da RSD (sem data); texto Financiamento, produção
e distribuição de drogas (sem data); texto A estatização dos custos e a privatização dos
lucros- Núcleo CEBES do RJ (sem data); minuta (sem data); carta do CEBES Núcleo RJ
aos associados (jun. 1988); uma proposta de atuação para o CEBES RJ (ago. 1986);
CEBES-Núcleo RJ (sem data); carta de Márcio Almeida aos conselheiros do CEBES
(1989); catálogo das edições do CEBES (1989); I Conferência Nacional de Saúde do
Trabalhador- uma questão política (sem data); relatório da Comissão de planejamento
familiar (sem data); texto Alguns aspectos da problemática do desenvolvimento tecnológico
e produção de imunobiológicos no Brasil; uma proposta de atuação para o CEBES Rio
(1987); Procuração ao Márcio José de Almeida (1988)
LOCALIZAÇÃO: C16
Descrição: Documentos gestão (1996-2000)
Correspondências expedidas entre nos anos 1995, 1996 e 1997; texto Descentralização das
políticas públicas de saúde - do imaginário ao real; documento CEBES- 20 anos
debatendo a saúde no Brasil; Documentação necessária para instruir processo de repasse
de recursos financeiros da Fiocruz para outras instituições; convênio de cooperação técnica
entre a Fiocruz e o CEBES; documentos da X CNS; carta circular aos membros da
Diretoria do CEBES (96-98); diretoria nacional do CEBES (1996-1998); correspondências
expedidas em 1998; correspondências expedidas em 1999; Diretoria Nacional do CEBES
(1996-1998); orçamento do CEBES; Diretoria- apuração de resultados (1997);
correspondências ao CEBES (2000); correspondências ao CEBES (2004); Seminário Para
onde vai a saúde do Brasil (maio.1995); correspondências (1997); correspondências
(1996); Procuração do CEBES (1996)
LOCALIZAÇÃO: C17
Descrição: Documentos gestão (2006-2008)
Relatório Administrativo e de atividades (2006-2008); relatório de atividades do CEBES
(2007); relatório de atividades iniciais (sem data); ofício do Conselho Municipal de Saúde
de Joinville ao CEBES (fev. 2008); ofício da Divisão de Convênios do Ministério da Saúde
ao CEBES (nov.2007); documento do Projeto Reforma Sanitária em debate: política,
participação e controle social; Documento O Cebes vive- viva o CEBES!- Plataforma
Política para a Diretoria Nacional (2006); reflexões sobre a refundação do CEBES;
CEBES: proposta de organização e funcionamento (sem data); lista de e mails dos novos

associados (sem data); carta aberta - A Fundação Estatal é 100% SUS! (sem data); carta de
Paulo Amarante ao CEBES (2007); Carta do CEBES à Osmar Terra (jul. 2007); carta do
CEBES à Walcyr Carrasco (jul. 2007); carta do CEBES à Jairnilson Silva Paim (jul. 2007);
carta do CEBES à Ana Maria Malik (jul. 2007); texto A Fundação Estatal de Direito
Público em debate – contribuições do CEBES(2007); Documento de estratégia do CEBESA estratégia do CEBES (abr. 2007); Aborto- posição do movimento médico (sem data);
carta aberta ao Temporão (sem data); Programação do Seminário de Planejamento
estratégico do CEBES (2007); Programação do Seminário Saúde e Seguridade Social
(2007); Relatório da Secretaria Geral do CEBES (2007); Reunião de Articulação do
Movimento da Reforma Sanitária (2007); relatório da Oficina do CEBES Política,
Participação e Controle Social(2007); A Identidade do CEBES (2007); lista de presença do
CEBES na reunião de conjuntura (2006); Certificados (2007); correspondências (2007);
Artigo publicado na Folha de São Paulo, de Lígia Bahia e Mario Scheffer (set. 2007); carta
de Antônio Ivo à diretoria do CEBES (sem data); texto A Reforma do Estado SUS e a
proposta das fundações públicas ou estatais (sem data); Resumo CEBES-Abres sobre tema
funcionamento para o Projetão (set.2008); Reunião entre representantes da área da saúde de
movimentos e organizações populares (ago.2007); folder Debates Movimentos Sociais e
Saúde (2007); Ata da reunião de planejamento do ano de 2008 (2008); II Encuentro
Empresarial Iberoamericano (2007); Relatório da Reunião Regional de Consulta junto à
Sociedade Civil (2007); Tópicos para reflexão e formulação de atuações pela militância da
Reforma Sanitária e do SUS (sem data); Carta Aberta ao Temporão); Discurso de Posse do
Dr. José Gomes Temporão no cargo de Ministro da Saúde (mar. 2007); Manifesto do
Fórum da Reforma Sanitária (2006); Executive Summary of Civil Society Report
(jul.2007); Frente Parlamentar de Saúde (2008); lista de presença da Reunião de Análise de
Conjuntura do CEBES (2007); Assembléia do núcleo do Estado do Rio Grande do Sul
(2007); Lista de presença das reuniões do CEBES do Rio de Janeiro (2007); IV Congresso
Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde (jul. 2007)
LOCALIZAÇÁO: C18
Descrição: Documentos da Reforma Sanitária (1985-1987)
Saúde: um direito do Cidadão (out. 1985); A propósito da Reforma Sanitária: debate (set.
1986); Boletim Informativo n 4 da 8 CNS (1986); encarte A Reforma Sanitária: bases
estratégicas e operacionais para a descentralização e unificação do Sistema de Saúde, de
Hésio Cordeiro (sem data); encarte Uma política de saúde para o PMDB (abril. 1987);
ante-projeto da subcomissão da saúde, seguridade e meio ambiente (sem data); Reforma
Sanitária: a hora da ação (dez. 1986); portaria interministerial MEC-MS-MPAS de
constituição da Comissão Nacional de Reforma Sanitária (ago. 1986); Proposta para uma
nova lei do Sistema Nacional de Saúde (sem data); Comissão da ordem social: subcomissão
da saúde, seguridade e meio ambiente (sem data); Carta de Brasília sobre os direitos do
consumidor na constituinte (abr. 1987); Manifesto (maio. 1987); Boletim Saúde
Constituinte (nov. 1987); texto A Reforma Sanitária, os municípios e a constituinte (sem
data); encarte Um brado de alerta e esperança (1987); caderno do Jornal do Brasil
Constituição: o projeto das comissões (jun. 1987); Pelo direito universal à saúde:
contribuições da ABRASCO para os debates da VIII CNS (nov. 1985); Informativo Fiocruz
- Arouca Constituinte (sem data); Apresentação de André Médici na 8 CNS; ofício do
Conselho Federal de Medicina com posição da entidade em relação à VIII CNS (jul. 1986);

jornais diversos de época (1987); carta de Márcio Almeida aos associados (1987);
manuscrito sem identificação (jul. 1987); A força de trabalho em saúde no contexto da
Reforma Sanitária (out. 1986); Preparação de recursos humanos em saúde coletiva – uma
proposta (sem data); documento-proposta Política de medicamentos (1987); Depoimento do
presidente do CEBES (1986); texto O CEBES e a comissão de saúde na câmara – proposta
de um plano de trabalho conjunto -CEBES DF (sem data); Democracia é saúde (1987)
Localização: D19
Descrição: Documentos da 13 CNS
pauta da 5 reunião da Comissão organizadora da 13 CNS ; Pauta da 8 Reunião da
Comissão Organizadora da 13 CNS; Ata da 132 reunião do CNS; proposta de
composição da Comissão organizadora (sem data); proposta da 13 CNS (2007); proposta
de roteiro para o debate e apresentação de propostas para a 13 CNS (sem data); proposta
de regulamento da 13 CNS (sem data); Plano de Comunicação e divulgação da 13 CNS
(sem data); Regimento da 13 CNS (2007); e mails de solicitação de informação sobre a
13 CNS (2007); e mail sobre a organização da 13 CNS; documento 13 CNS- Eixo 1Desafios para a efetivação do direito humano ä saúde no século XXI: estado, sociedade e
padrões de desenvolvimento; o CEBES na 13 CNS (sem data); Notas e reflexões sobre a
Organização da 13 CNS (sem data); Gastos com saúde no Brasil em 2006 (sem data);
Contra o financiamento da saúde: Bombardeio II (sem data); Contra o financiamento da
saúde: Bombardeio III (sem data); Fraudadores da Saúde na cadeia (2006); e mail
REVISTA CONASEMS (sem data); Pesquisa CEBES na 13 CNS (sem data); livro O
CEBES na 13 CNS; livro 13 CNS - O Brasil reunido pela saúde e qualidade de vida
(2007); Informe sobre a organização da 13 CNS;
LOCALIZAÇÁO: D20
TIPO: DOCUMENOS DO PERIÓDICO SAÚDE EM DEBATE
Descrição: documentos institucionais da Saúde em Debate (1990-1997)
Análise de resultados; declaração do CEBES; Certificado ISSN; projeto elaborado para a
Fundação Kellogg; lista dos sócios do CEBES; Orçamento da RSD (1997); notas fiscais de
compra de livros do CEBES; Revista Saúde em Debate - projeto para 1990; instruções para
colaboradores; revista saúde em debate - sugestões; relação de resenhas editadas na Revista
Saúde em Debate; artigos aprovados para publicação na Revista Saúde em Debate
51;contrato de prestação de serviço de porte pago (1991); artigos aprovados para
publicação na RSD 52; programa do V Encontro de Editores Científicos (1996); V Curso
de Editoração científica – notas de aula (1996); tabela de classificação de periódicos;
apresentação de citações em documentos da ABNT (1990); apresentação de citações em
documentos da ABNT (1988); orçamento da Revista Saúde em Debate (1997); artigos para
parecer (1997); planilhas da Revista Saúde em Debate (sem data); estatística temática por
número e data de publicação (1995, 1996 e 1997); relação de assuntos e respectivos
pareceristas (sem data); instruções para colaboradores (1996); Revista Saúde em Debateprojeto para 1990 (1990); Projeto Divulgação Saúde para Debate; proposta para adequação
editorial da Revista Saúde em Debate (1995); sugestões para a linha editorial (sem data);
carta de Sarah e Eleutério à Diretoria Nacional (1992); Norma da ABNT (sem data);
estatutos da Associação Brasileira de Editores Científicos (sem data); CEBES-20

anos(1996); Documento Final do 4 Encontro de Editores da Associação Brasileira de
Editores Científicos (1992); Declaração do Conselho Nacional de Medicina (1994);
Declaração da ABRASCO (1994); Documento ao CEBES da Agência Brasileira do ISBN
(1997); resposta da Agência Brasileira do ISBN (1997)
LOCALIZAÇÃO: D21
Descrição: pareceres e artigos
Artigos para submissão à revista Saúde em Debate (1995); artigos para submissão à Revista
Saúde em Debate (1996); artigos para submissão à revista Saúde em Debate (1997) ano de
1997;
LOCALIZAÇÃO: D22

