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O Núcleo Chapecó do CEBES foi
planejado ao longo do ano 2016, culminando
com sua criação em 05 de janeiro de 2017,
ano que sediou o primeiro congresso da área
da saúde na cidade e na região, o I
Congresso Internacional de Políticas
Públicas de Saúde (I CIPPS): em defesa do
sistema universal de saúde. O processo de
desenvolvimento do núcleo envolve muitas
atividades com estudantes, uma vez que a
maior parte de seus membros é docente em
Saúde Coletiva nos cursos da área da saúde
da Universidade Federal da Fronteira Sul
(UFFS) – Campus Chapecó/SC. As ações
são de extensão universitária,
ações
permanentes junto à Secretaria de Saúde do
município, algumas vezes, abrangendo a
região oeste catarinense, bem como
participação no Conselho Municipal de
Saúde. O Núcleo teve representantes na
conferência municipal, na estadual, e na 16ª
Conferência Nacional de Saúde.
Entre as atividades de 2020, os
projetos e ações de extensão, inicialmente
idealizados pelos membros do Núcleo para
serem presenciais, foram substituídos por
Lives devido a Pandemia do novo
Coronavírus. Da forma que esta doença
atingiu e, continua atingindo a população
brasileira,
também pode ser vista
didaticamente no sentido de que houve

uma oportunidade de maior abrangência do
conhecimento da sociedade e dos estudantes
sobre a Saúde Coletiva e a Saúde Pública
no Brasil e no mundo. Foi possível avivar
o reconhecimento e a valorização do
Sistema Único de Saúde, o SUS, sobretudo
no âmago de cursos que carregam
preconceitos e atitudes negacionistas ao
gerar desqualificação da trajetória e do
trabalho de milhares de profissionais que
cuidam da saúde da população brasileira há
décadas.
Neste
sentido,
as
atividades
acadêmicas dos membros do Núcleo
Chapecó, puderam dar uma contribuição a
mais, com o exemplo da Pandemia, ao
reconhecer o sistema público que o Brasil
possui e valorizar sua luta e resistência frente
às tentativas de desmonte do SUS.
Projetos de Extensão
1. “Informatiza UFFS: o que preciso
saber sobre SUS e a COVID-19” com
elaboração de Portfólio dirigido aos
conselheiros municipais de saúde da
região oeste catarinense, e sua
prorrogação incluiu o Plano Nacional de
Enfrentamento à Covid-19, o qual
promoveu a realização de Grupos de
Estudos relacionados à Proteção Social
(24/09), à Saúde e Ambiente (30/10) e à
Vigilância em Saúde. http://cebes.org.br/?
s=Informatiza+UFF
S%3A+O+que+voc
%C3%AA+precisa+
saber+sobre+o+SUS+e+a+COVID-19
2. “EducaCovid” com apoio para
elaboração de cartilhas temáticas sobre
direitos à saúde em tempos de
pandemia:
Violência
à
Mulher,
População privada de liberdade,
Amamentação e Saúde da Criança.
http://cebes.org.br/2020/10/conhecacartilhas-sobre-direitos-a-saude-em- temposde-pandemia-de-covid-19/

Planejamento,
Programação
Realização de Lives

e

1. “Saúde Coletiva: Inserção na Saúde

do Trabalhador e relação com a
COVID-19” com Heleno Rodrigues
Corrêa Filho, pesquisador reconhecido
no campo da Saúde do Trabalhador, em
03.06.2020.

“Desdobramentos
sociais,
econômicos e ambientais decorrentes
da agricultura brasileira”, com José
Carlos Radin, filósofo e historiador
reconhecido,
em
09.06.2020,
participando do Lançamento Nacional
do Movimento Frente pela Vida.
2.

3.

"Um

outro

plano

é

possível:

contribuições do CEBES e da UFFS
para a Saúde de Chapecó"
Com participação de Lucia Souto,
Presidenta do CEBES Nacional. Roda
de Conversa, em 19.10.2020.

O Centro Brasileiro de Estudos de
Saúde – CEBES vem cumprir seu papel
histórico e permanente ao afirmar que
“Saúde é Democracia” e “Democracia é
Saúde” em defesa do sistema universal
de saúde. A luta pelo direito à saúde é o
fundamento de união de professores e
estudantes dos cursos de saúde e do
Curso de Especialização em Saúde
Coletiva da Universidade Federal da
Fronteira Sul (UFFS) que dão sua
contribuição ao CEBES-Núcleo Chapecó
participando das reflexões para as
eleições
municipais
com
desenvolvimento de proposições para os
candidatos comprometidos com o
fortalecimento do SUS. São propostas
comuns que compartilham com a
consciência sanitária nacional que têm a
defesa da Vida da população brasileira
como meta e única via para alcançar a
justiça social.
Em defesa do SUS
Maria Eneida de Almeida - Professora
de Saúde Coletiva e do Curso de
Especialização em Saúde Coletiva
UFFS. Coordenadora do Núcleo
CEBES-Chapecó.
Perfil Epidemiológico do Chapecó
Paulo R. Barbato - Professor de Saúde
Coletiva. Coordenador do Curso de
Especialização em Saúde Coletiva
UFFS.
Rede de Atenção em Saúde
Manira Schmtiz – Aluna do Curso de
Especialização em Saúde Coletiva
UFFS. Rede de Atenção à Saúde de
Chapecó.
Plano Municipal de Saúde
Adriana R. Luzardo - Professora de
Saúde Coletiva e do Curso de
Especialização em Saúde Coletiva
UFFS.
4. “Saúde e Ambiente: fortalecendo a

Agroecologia”. Com Antônio Inácio
Andrioli, personalidade reconhecida no
campo que resiste aos agrotóxicos e aos
transgênicos. em 30.10.2020.

Esta Live foi o resultado do
desenvolvimento temático de um grupo
de estudantes sobre Saúde e Ambiente.
O
grupo,
formado
por
acadêmicos da enfermagem e da
medicina, é parte de um Projeto de
Extensão em Saúde Coletiva da
Universidade Federal da Fronteira Sul
(UFFS), que é desenvolvido pelo
CEBES – Núcleo Chapecó, pela Liga
Acadêmica de Saúde Coletiva e pelo
Grupo de Pesquisas Políticas Públicas e
Gestão em Saúde. O ponto de partida
dos estudos de todo o projeto de
extensão neste semestre foi o P l a n o
Nacional de Enfrentamento à
P a n d e m i a d a C o v i d - 1 9 , lançado
por todas as entidades da consciência
sanitária nacional. Todos os grupos de
estudos do projeto estudaram este plano,
com a finalidade de compreender os
fundamentos dos desafios postos para
os
cidadãos brasileiros na atual
conjuntura. Por dois meses o grupo
“Saúde e Ambiente” se debruçou na
questão agrária do Brasil para entender
a dimensão ecossocial desse Plano e
assim compreender os desafios da
questão
ambiental
que
hoje
vivenciamos. O resultado desse estudo
reflete na organização desta Live.
Eleições Municipais 2020
1. Plano de Saúde para Chapecó:
docentes e discentes de Saúde Coletiva
da UFFS contribuíram na elaboração do
plano de saúde para o candidato do PT
para debate na eleição municipal em
Chapecó/SC.
2. Carta aos candidatos para as
eleições municipais de Chapecó:
http://cebes.org.br/2020/10/carta-asociedade-e-aos-candidatos-ecandidatas-as-eleicoes-municipais-dechapeco-2020/

Participação em mídias digitais
1. Construção e Manutenção do Site
do Cebes Núcleo Chapecó/SC
https://cebeschapeco.wixsite.com/nu
cleochapeco
2. Instagram - Núcleo Chapecó/SC
cebes_chapeco
Livro de Saúde Coletiva – UFFS-campus
Chapecó
É um grande compromisso que
temos o prazer de comunicar o lançamento
do livro originado no I Congresso
Internacional de Saúde Coletiva: em defesa
do sistema universal de saúde, realizado
em 6.7.8 dez 2017, em Chapecó-SC, vide
site
https://wwwmgm.uffs.edu.br/campi/chapeco/cipps/apre
sentacao.
Foi um longo processo de
transcrição de palestras, elaboração de
textos, editoração dos capítulos e
finalização do material junto à Editora da
UFFS. Este produto é o registro de um
evento importante para a universidade,
para a cidade e para a região oestecatarinense.
Acessem:
https://www.uffs.edu.br/institucional/reitori
a/editorauffs/saude_coletiva_politicas_publicas_em
_defesa_do_sistema_universal_de_saude.
Este é um produto do Cebes Núcleo Chapecó que teve apoio da
presidência do CEBES e da ABRASCO.
Reconhecemos e agradecemos o apoio, a
participação e a parceria, especialmente da
Diretoria do Cebes e de todos os seus
membros.

