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Histórico

A Universidade Federal do Paraná tem um longo percurso de trabalho na área da Saúde Coletiva, que data de 1912, a partir da criação do
Departamento de Saúde Comunitária, o qual ministra disciplinas para diversos cursos de graduação e pós-graduação, inclusive residências.
Paralelamente, planejou-se, por muitos anos, criar um programa de pós-graduação stricto sensu que atendesse aos anseios de formação de
pesquisadores e docentes para a área, contribuindo para alavancar a produção de conhecimento no campo da Saúde Coletiva, e fortalecer a
formação e educação permanente dos profissionais da saúde, para sua atuação na pesquisa, na docência, na administração e gestão dos
serviços do Sistema Único de Saúde.
No ano de 2014, conseguiu-se reunir um grupo de docentes com diversas iniciativas conjuntas de pesquisa, composto por professores
doutores permanentes da UFPR, inseridos no ensino, na pesquisa e na extensão. Embora alguns tenham recente inserção na produção
bibliográfica, destacando-se recém-doutores, o conjunto conta com uma produção consistente, com pesquisadores que atuam como revisores
de periódicos, assessores e consultores de instituições de pesquisa, ensino e serviços de saúde.
Com base nesse acúmulo, em 2014 o grupo composto pelos professores Eliana Remor Teixeira, Eliane Carneiro Gomes, Guilherme Souza
Cavalcanti de Albuquerque, Marilene da Cruz Magalhães Buffon, Rafael Gomes Ditterich e Yanna Dantas Rattmann, formulou posposta
para a abertura do mestrado do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da UFPR e submeteu a CAPES, sendo aprovada em
dezembro do mesmo ano.

Proposta
atual
Meta

Confirmando a previsão dos docentes, de que havia uma grande demanda pelo mestrado em Saúde Coletiva, houve 121 inscrições
homologadas para concorrer às 20 vagas disponíveis. Cento e duas mulheres e dezenove homens inscreveram-se nas linhas de
Epidemiologia (34 inscritos) e de Políticas e Serviços de Saúde (87 inscritos), provenientes de diferentes áreas do conhecimento e de
diferentes cidades do Paraná, Santas Catarina e Tocantins.
Com o início das atividades do Mestrado em Saúde Coletiva, confirmado para 28 de julho de 2015, surge a necessidade de estruturação
emergencial dos espaços dedicados ao seu funcionamento administrativo e execução das suas atividades didático-pedagógicas. Para tanto,
busca-se financiamento da estruturação física do Mestrado em Saúde Coletiva da UFPR.
Aquisição de mobília, computadores, projetor multimídia e outros utensílios para os espaços físicos destinados às atividades administrativas
e didático-pedagógicas relacionadas ao Mestrado em Saúde Coletiva da UFPR.

