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APRESENTAÇÃO

Trata-se do fechamento do livro por meio de um relato de experiência 
da realização do I Congresso Internacional de Políticas Públicas em Saúde (I 
CIPPS), em defesa do sistema universal de saúde. O evento realizado nos dias 6, 
7 e 8 de dezembro de 2017, em Chapecó-SC, foi organizado pela Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS), Universidad de Misiones (UNaM), Centro 
Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) e Grupo de Pesquisa em Políticas 
Públicas e Gestão em Saúde (PPGS). O congresso recebeu mil e quinhentas 
inscrições e contou com ampla participação nas atividades programadas. Foram 
apresentados trezentos e oitenta trabalhos nas sessões coordenadas e as mesas 
redondas contaram com pesquisadores do grande campo da Saúde Coletiva 
no Brasil, Itália e Argentina.

O congresso, que foi gratuito, promoveu um espaço de reflexão, discussão 
e intercâmbio de conhecimentos de cunho político, técnico e científico, com 
a finalidade de fortalecer, na região oeste catarinense, os princípios de justiça 
social das políticas públicas de acesso universal à saúde. E incluindo a abertura 
macrorregional de novos cursos de pós-graduação, novas pesquisas interinsti-
tucionais, novos projetos de extensão, ações que ampliam o horizonte e a pers-
pectiva de crescimento e fortalecimento institucional com finalidade de alcançar 
a sociedade brasileira.

Os cursos de graduação de Enfermagem e Medicina da Universidade Federal 
da Fronteira Sul (UFFS) têm suas estruturas curriculares pautadas na saúde 
coletiva com a meta de formar profissionais dentro da mudança de paradigmas 
que se dirige para o processo saúde e doença. O Sistema Único de Saúde (SUS) 
representa a conquista basilar do processo de redemocratização do país, que 
determinou novos rumos às políticas públicas sociais, na educação e na saúde. 
A área da saúde sempre trabalhou de forma negociada para garantir espaço nas 
políticas de Estado. Uma das formas de se garantir o direito à saúde para a popu-
lação brasileira é manter o vínculo da sociedade com as instituições públicas de 
educação e saúde (BRASIL, 1988; FUNCIA, 2018). Para tal, é preciso constância 
de realização de eventos científicos que tenham como foco central o aumento 
da qualidade de vida da população com objetivo de consolidar a universalidade, 
integralidade e equidade em saúde, princípios pétreos da Constituição Federal 
de 1988, que instituiu o SUS (PAIM, 2009).
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Nessa perspectiva é que se realizou “I Congresso Internacional de Políticas 
Públicas de Saúde (CIPPS): em defesa do sistema universal de saúde”, com o intuito 
de ampliar o debate regional sobre o sistema universal de saúde, o direito à saúde e 
defesa do SUS, com base ideológica do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira.

Escrever um relato de experiência do CIPPS representa um desafio pós-
-evento, que exige cuidado e organização para compartilhar toda articulação, 
dedicação e todo empenho, principalmente os resultados locais e regionais. 
Além disso, exige refletir sobre o trabalho em equipe de um conjunto de pessoas 
e instituições que ampliaram e fortaleceram laços de colaboração acadêmica e 
de militância em saúde coletiva.

Este texto tem como objetivo, portanto, compartilhar a experiência da orga-
nização do CIPPS, escrevendo um registro das memórias ao apontar os principais 
momentos vivenciados, desde quando se decidiu assumir essa enorme respon-
sabilidade, até os resultados alcançados após evento.

INTRODUÇÃO

A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) é a primeira universidade 
brasileira constituída mediante processos de participação popular, assegurando 
o acesso à educação superior para a população historicamente excluída. Situada 
na Mesorregião da Grande Fronteira do Mercosul, é uma instituição multicampi, 
com caráter público e popular, proveniente de uma luta de mais de quarenta anos 
dos movimentos sociais em defesa da sociedade com ideários de democracia, 
igualdade, respeito à diversidade, cidadania, direito à educação pública gratuita, 
sustentabilidade e justiça social.

Dentro do pressuposto de que uma universidade popular é criada para a 
sociedade e não para estar à parte dela, um dos eixos estruturantes da criação 
da UFFS foi Políticas e Práticas de Promoção da Saúde Coletiva. Desde o princí-
pio, a sociedade apresentou anseios em relação à formação de profissionais que 
deveria contemplar aspectos críticos da atenção em saúde, com conscientização 
da necessidade de conhecer as realidades da sociedade para além das unidades 
de saúde e hospitais, estimulando a humanização na assistência.

Demandas voltadas para o SUS tornaram-se uma exigência social e, dessa 
forma, a UFFS pauta-se na ampliação do acesso à educação superior e à saúde 
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pública como direito básico e inalienável do cidadão, contribuindo na consoli-
dação de uma sociedade menos desigual e mais justa. Os cursos de graduação 
de Enfermagem e Medicina da UFFS estão estruturados na saúde coletiva. Com 
essa estrutura, tem a meta de formar profissionais dentro da mudança de para-
digmas que se dirige para a saúde e não para as doenças, que atende a Atenção 
Primária em Saúde nas Unidades Básicas da rede de atenção e não exclusiva-
mente em hospitais.

O SUS representa a conquista basilar do processo de redemocratização do 
país, que determinou novos rumos às políticas públicas sociais, na educação, na 
atenção e na gestão em saúde. Como afirmamos, a área da saúde sempre traba-
lhou de forma negociada para garantir espaço nas políticas de Estado. Todas as 
conquistas do direito à saúde são pautadas por grandes esforços e militância. 
Uma das formas de se garantir o direito à saúde para a população brasileira é 
manter o vínculo da sociedade com as instituições públicas de educação e saúde, 
sobretudo, as universidades públicas. Para tal, é preciso constância de realização 
de eventos científicos que tenham como foco central o aumento da qualidade 
de vida da população com objetivo de consolidar a universalidade, integralidade 
e equidade em saúde, princípios pétreos da Constituição Federal de 1988, que 
instituiu o SUS.

O tema do congresso “em defesa do Sistema Universal de Saúde” foi esco-
lhido tendo em vista que o direito universal à saúde é uma condição de cida-
dania, já conquistado no Brasil mediante lutas e resistências dos movimentos 
sociais, principalmente do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira. Ele foi 
institucionalizado em 1976, com a criação do Centro Brasileiro de Estudos de 
Saúde (CEBES), cujo objetivo central era estudar, analisar e avaliar a realidade 
do momento na busca de melhorar a saúde da população brasileira numa pers-
pectiva de construção permanente de um sistema público de saúde, efetivo e de 
qualidade. Importante sublinhar que foi o CEBES que propôs a criação do SUS, 
ainda em 1976, com ideal traduzido em um documento aprovado pelos núcleos 
de todo o Brasil, cujas palavras se tornaram os artigos da saúde na Constituição 
Federal de 1988, na criação oficial do SUS. Nesse sentido, é essencial ressaltar que 
há 41 anos o CEBES luta e resiste bravamente pelo direito da população brasileira 
nos temas da seguridade social – saúde, educação, assistência, previdência – e 
todos os fatores que determinam a saúde de um povo, como trabalho, emprego, 
habitação, saneamento, lazer, cultura, esporte. O CEBES – Núcleo Chapecó foi 
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criado exatamente para ser parte da luta e da resistência “em Defesa do Sistema 
Universal de Saúde”. Esse direito precisa ser fortalecido, ampliado e defendido 
por nós – que somos a sociedade brasileira –, com o suporte do Movimento da 
Reforma Sanitária Brasileira que está a cada dia mais vivo e atuante. Assim, o tema 
do I CIPPS buscou o espaço para reflexão, discussão e intercâmbio de conheci-
mentos técnico-científicos entre estudantes, pesquisadores, professores, gestores, 
profissionais da saúde e áreas afins para fortalecer os princípios de justiça social 
mediante políticas públicas de acesso universal.

O NASCIMENTO DO I CIPPS

Em outubro de 2016, alguns docentes do curso de Enfermagem da UFFS 
fizeram uma viagem para firmar parcerias com a Escuela de Enfermaría da 
Universidade Nacional de Misiones (UNaM) em Posadas, na Argentina. Iniciou-se 
uma cooperação no intuito de realizar intercâmbios docentes e discentes; assim, 
surgiu a primeira ideia de organizar um evento para que os docentes pudessem 
se conhecer e estudar as grades curriculares de ambos os cursos. Passados alguns 
meses desta viagem, organizou-se, em Chapecó, um Núcleo do Centro Brasileiro 
de Estudos de Saúde (CEBES), que tem como base ideológica o Movimento 
de Reforma Sanitária Brasileira (MRSB), e prioriza a defesa intransigente do 
acesso universal à saúde, com assistência de qualidade, resolutividade e luta pela 
justiça social.

A partir da criação do Núcleo CEBES Chapecó, em dezembro de 2016, foi 
planejada uma mesa-redonda para debater o momento político, mas havia o 
desejo de algo mais abrangente, como um evento que agregasse mais pessoas e 
qualificasse as discussões em torno da saúde coletiva na região. A partir de então, 
foi proposto um congresso internacional, convidando a Escola de Enfermagem 
da UNaM para auxiliar na organização, cuja parceria estava sendo fortalecida 
através do programa Nosotros, visando à integração entre as universidades, com 
envolvimento fundamental dos docentes e discentes do Grupo de Pesquisa em 
Políticas Públicas e Gestão em Saúde (PPGS), quee foram fundamentais como 
organização e coordenação das atividades.

Nos primeiros meses do ano 2017, deu-se início ao processo de desenvol-
vimento teórico do congresso, com elaboração do projeto e captação de recursos 
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financeiros junto às agências de fomento – CNPq e FAPESC. Para surpresa de 
todos os envolvidos, o projeto foi contemplado pelas duas agências de fomento, 
recebendo a confirmação nos meses de agosto e setembro de 2017. Houve cor-
tes consideráveis referentes aos recursos solicitados, mas, com alguns ajustes, foi 
possível garantir a exequibilidade da proposta. Desse modo, iniciou-se a árdua 
tarefa de organizar e executar um evento internacional de saúde na região oeste 
de Santa Catarina.

O evento propôs-se, desde o início, a mostrar protagonismo e resistência 
política frente à conjuntura desfavorável de crise instalada no país a partir de 2014 
e agravada com o golpe na democracia frente ao processo de impeachment, em 
2016, da presidenta eleita. Apesar de toda situação do país, muitos eventos com 
esse mesmo intuito foram realizados como forma de organização dos movimen-
tos e embasamento técnico e científico dos motivos para defender as conquis-
tas democráticas do MRSB e que resultou no Sistema Único de Saúde, tal como 
definido na Constituição Federal de 1988. Entretanto, tendo claras as motivações 
para os debates que se pretendia ter no congresso, iniciaram-se as articulações 
com gestores municipais de saúde, universidades, entidades militantes e parceiras 
ideológicas, em defesa do sistema universal de saúde e do SUS, criando uma rede 
de forças em prol de uma pauta estratégica. Nesse ínterim, todas as atividades 
técnicas, científicas e culturais do CIPPS tiveram esse embasamento.

Em pouco mais de três meses, estudantes, docentes, técnicos e voluntários 
foram mobilizados, formando uma equipe que não mediu esforços para que o 
congresso acontecesse, pois nenhuma etapa da organização foi isolada e, num 
pequeno espaço de tempo, foi possível acontecer o congresso.

Inicialmente, era previsto um público de seiscentas pessoas, mas foram efe-
tuadas mil quatrocentos e treze inscrições, sendo necessário readequar espaços 
previamente reservados. Foi mantida a proposição de inclusão de todos e todas 
que desejassem participar dos debates, de forma gratuita. A gratuidade deste 
evento foi mais um símbolo de resistência e luta frente à conjuntura política e 
econômica brasileira. 

Com organização da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), do 
Centro Brasileiro de Estudos em Saúde (CEBES Núcleo Chapecó-SC), Grupo 
de Pesquisa em Políticas Públicas e Gestão em Saúde (PPGS) e da Universidad 
Nacional de Misiones (UNaM) – Argentina, o CIPPS também contou com outros 
apoios igualmente fundamentais: Conselho Nacional de Desenvolvimento 
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Científico e Tecnológico (CNPq); Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação 
do Estado de Santa Catarina (FAPESC); Prefeitura Municipal de Chapecó-SC – 
Centenário de Chapecó; Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária 
Chapecó-SC (CRESOL); Cooperativa Central de Tecnologia, Desenvolvimento e 
Informação (COOPERTEC); Universidade Comunitária da Região de Chapecó 
(UNOCHAPECÓ); Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO); Instituto 
de Saúde Coletiva (ISC-BA); Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 
Estadual de Campinas (FCM-UNICAMP); Programa de Pós-graduação em 
Saúde Coletiva (PPGSC-UFSC); Instituto de Medicina Social (IMS-UERJ); 
REDEUNIDA; Centro Acadêmico de Enfermagem da UFFS – Campus Chapecó; 
Centro Acadêmico de Medicina da UFFS – Campus Chapecó.

As reuniões de trabalho, as divisões de atividades das comissões e subco-
missões deram a esta experiência um reflexo positivo com elevação de autoes-
tima institucional, diante da emergência da capacidade inerente de um coletivo 
de trabalho interprofissional, que realizou o maior evento de saúde coletiva até 
então, no Oeste catarinense. Em pouco tempo, com escassos recursos financeiros 
e com experiências pessoais esparsas, apesar de percalços naturalmente ocorridos, 
o sentimento geral é de que foi uma grande experiência. Foi criado um perfil ins-
titucional de Saúde Coletiva na UFFS, em defesa permanente do direito à saúde.

ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE UM CONGRESSO DE 
PORTE INTERNACIONAL

O I CIPPS contou com a participação de estudantes, docentes, gestores, 
profissionais de saúde, movimentos sociais e comunidade em geral, totalizando 
mil quatrocentos e oitenta e três inscritos e setecentos e oitenta e dois partici-
pantes. Foram realizados dezoito cursos pré-congresso e sete painéis centrais 
com convidados especialistas nos temas que tratavam da defesa do sistema uni-
versal de saúde.

No dia 6 de dezembro, aconteceram os cursos pré-congresso com temáti-
cas variadas: Programa de controle da Dengue; Zika Vírus e Febre Chikungunya 
nos municípios de Chapecó e Pinhalzinho: experiências e desafios; Boas práticas 
de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde; Contribuições da economia da 
saúde para a política pública de saúde: o impacto do novo regime fiscal sobre a 
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eficiência da gestão do Sistema Único de Saúde; Práticas integrativas e comple-
mentares na atenção integral à saúde do trabalhador; A Fronteira Sul: perspectiva 
da conquista; As plantas medicinais como alternativa de saúde pública; Práticas 
médicas na atenção básica à saúde: comparando políticas de diferentes países; Rol 
de profesionales de la salud en la implementación de políticas para promover la 
salud materno infantil; Monitoramento e avaliação da Atenção Primária à Saúde 
com ênfase no processo de tutoria instituído no estado do Paraná; Políticas de 
Saúde Mental no Brasil e Argentina: conquistas e desafios; Avaliação global da 
pessoa idosa; Metodologias ativas de ensino e aprendizagem; Gênero e políticas 
públicas de saúde: para além das denominações; Simulación para el personal de 
salud; Exames laboratoriais na prática dos profissionais de saúde na atenção à 
saúde dos diversos grupos populacionais; Plantas medicinais e alimentícias não 
convencionais; Cuidado del cuidador: el cuidado del niño interior; Derechos 
humanos y políticas públicas de salud: inclusión en la diversidade. Esses cursos 
aconteceram no período da manhã, das 08h às 12h, e, à tarde, das 14h às 17h, nas 
dependências da UFFS – Campus Chapecó, sendo que os ministrantes foram de 
diversas instituições da Mesorregião da Fronteira Sul e da UNaM.

No período noturno, realizou-se a solenidade de abertura, com discursos 
claros e objetivos em sinalizar qual seria o posicionamento do CIPPS e da UFFS 
sobre a importância dos debates para a região e mobilização intelectual e mili-
tante vinculados à saúde coletiva e ao direito da população brasileira à saúde. 
Dentro desse espírito e no sentido de reforçá-lo, foi preparada uma sessão de 
homenagens a personalidades militantes da saúde coletiva que foram e conti-
nuam sendo fundamentais em suas contribuições acadêmicas e intelectuais para 
manter a permanência da trajetória da luta pelo sistema universal de saúde no 
Brasil. O primeiro homenageado foi o Professor Nelson Rodrigues dos Santos, 
cuja trajetória de vida dignifica cotidianamente a resistência do povo brasileiro 
para a garantia do Direito Universal à Saúde, refletindo solidez e integridade, que 
antecede e, ao mesmo tempo, se soma ao Centro Brasileiro de Estudos de Saúde/
CEBES, de onde emergiu a luta do Movimento da Reforma Sanitária com o lema 
“Democracia e Saúde” para a constituição de um sistema público de saúde com 
direito a todos os cidadãos do Brasil. 

O segundo homenageado foi o Professor José Gomes Temporão, com uma 
trajetória de resistência desde a origem do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde/
CEBES, cuja militância no Movimento da Reforma Sanitária se reflete em valores 
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caros à vida humana e social, como a luta pelo Sistema Universal de Saúde e a defesa 
intransigente na questão do aborto como um problema de saúde pública no Brasil, 
bem como destacamos seu valoroso papel no processo de integração latino-ame-
ricana com a criação do Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde/ISAGS. 

A terceira homenagem foi para a Professora Sulamis Dain, cuja trajetória 
ímpar no campo da Economia Política da Saúde e do Financiamento do Setor 
Público culminou, entre outros prêmios ao longo de sua carreira acadêmica, com 
o 1º lugar do Prêmio ABEU 2017, “Brasil Saúde Amanhã: população, economia e 
gestão”, em parceria com Paulo Gadelha, José Carvalho de Noronha e Telma Ruth 
Pereira, apresentando reflexões sobre “O Brasil Que Queremos” em um horizonte 
de vinte anos consolidando o Sistema Universal de Saúde e a melhoria da saúde 
pública da população brasileira. Foi igualmente homenageado o Instituto de 
Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro/IMS-UERJ, sím-
bolo de resistência ao desmonte das instituições públicas do Brasil, que enchem 
de orgulho egressos de todo o território nacional. Criado no fim da década de 
1960 por um grupo de professores que percebeu a necessidade de aprofundar 
e sistematizar reflexões sobre as questões dos determinantes sociais da saúde e 
do Movimento da Reforma Sanitária, caracterizou-se pela interdisciplinaridade, 
espírito crítico, compromisso com a realidade social brasileira e respeito ao livre 
debate de ideias. Assim, os que lá se formaram, os que estão em processo de for-
mação e os que virão a se formar mantêm e manterão a luta e a resistência pelo 
Direito Universal à Saúde, em todos os cantos do Brasil. 

A conferência de abertura – Resistência e Luta pelo Direito à Saúde – foi 
realizada pelo ex-ministro da saúde, José Gomes Temporão, oportunidade em 
que foi lançado em Chapecó um documento político que estava sendo nacio-
nalmente lançado, “Democracia e Saúde”, lema da VIII Conferência Nacional 
de Saúde, como um reforço ao de 1979, que deu a base institucional e política 
para criação do SUS. 

No segundo dia, 7 de dezembro, aconteceu a mesa-redonda 1 – Movimento 
da Reforma Sanitária Brasileira: avanços, retrocessos, desafios e perspectivas na 
conjuntura nacional. À tarde, ocorreu a mesa-redonda –Investimento Social e 
Austeridade Fiscal: desafios para o planejamento e a gestão pública. E, à noite, a 
terceira, com o tema Saúde e Ambiente.

No último dia, 8 de dezembro, os temas das mesas foram: Sistema Universal e 
Direito à Saúde, Atenção Universalizada, Equitativa e Integral à Saúde: o Controle 
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Social, o Controle Jurisdicional e as Ações Judiciais na Efetivação desse Direito 
Constitucional; Educação e Formação em Enfermagem no Brasil e na Argentina. 
A conferência de encerramento teve como tema “Democracia e Democratização 
em Saúde: Universalidade, Integralidade, Equidade e Participação Social”.

A comissão organizadora propôs subcomissões com docentes responsáveis 
para coordenar as atividades, contando com o apoio de estudantes, técnicos e 
voluntários, com intensas reuniões pré-congresso entre as comissões internas e 
também reuniões gerais, a fim de sistematizar todas as ações propostas. Nos dias 
da realização do evento, todos os membros das comissões foram identificados 
com camisetas coloridas, a fim de manter organização e também facilitar a iden-
tificação das equipes de trabalho. 

Destacou-se ainda o número expressivo de trabalhos científicos recebidos. 
Foram ao todo quatrocentos e oitenta e dois trabalhos submetidos e trezentos 
e oitenta trabalhos científicos aprovados e apresentados. Foram aceitos relatos 
de experiência, revisões de literatura e pesquisas qualitativas e quantitativas. 
A apresentação dos trabalhos ocorreu na forma de sessões coordenadas, sendo 
que cada sessão recebeu dez trabalhos que foram apresentados de forma oral 
com auxílio de pôster. O tempo total de apresentação de cada trabalho foi de 
10 minutos com 5 minutos para discussão. As discussões ocorreram em torno 
de três eixos centrais: (1) Planejamento e Gestão dos Sistemas de Saúde; (2) 
Educação e formação em saúde; (3) Saberes e Práticas de Atenção à Saúde. 
No total, foram dez sessões coordenadas no eixo 1, quinze sessões no eixo 2 e 
quatorze sessões no eixo 3.

Para a avaliação de todos os trabalhos, contamos com a contribuição de 
oitenta e sete avaliadores de resumos e trinta e nove avaliadores das sessões coor-
denadas. A avaliação foi baseada nos seguintes critérios: (i) adequação à temá-
tica do congresso; (ii) adequação ao escopo do tema escolhido; (iii) organização, 
capacidade de síntese e clareza de exposição dos objetivos, métodos, resultados 
e conclusões; (iv) adequação conceitual e metodológica para atingir os objetivos 
do estudo; (v) coerência entre os objetivos, métodos, resultados e conclusões.

Como premiação, foram selecionados os três melhores trabalhos de cada 
eixo, cujos prêmios foram nomeados de acordo com sanitaristas de renome inter-
nacional no campo da saúde coletiva, que lutaram pela democracia e pelo direito 
à saúde. “Prêmio Samuel Pessoa” – Eixo Planejamento e Gestão dos Sistemas 
de Saúde. O parasitologista articulou saúde pública e saúde coletiva, campo do 
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conhecimento que emergiu décadas após seu ineditismo em abordar as relações 
entre epidemiologia, geografia e parasitologia. “Prêmio Giovanni Berlinguer” – 
Eixo Educação e Formação em Saúde e Saberes. Médico sanitarista, bioeticista, 
deputado, senador, membro do parlamento europeu, inspirador da reforma 
sanitária brasileira. Sua trajetória começa na saúde pública e culmina com forte 
atuação no campo da bioética, para a qual procurou trazer questões do cotidiano, 
ligadas à equidade em saúde, num momento em que a maioria dos cientistas se 
voltava para os casos extremos que surgiam a partir do uso de novas tecnolo-
gias na biologia. “Prêmio Sérgio Arouca” – Eixo Práticas de Atenção à Saúde. O 
sanitarista Sérgio Arouca foi um dos principais teóricos e líderes do chamado 
“movimento sanitarista”, que mudou o tratamento da saúde pública no Brasil. A 
consagração do movimento veio com a Constituição de 1988, quando a saúde se 
tornou um direito inalienável de todos os cidadãos, como está escrito na Carta 
Magna: “A saúde é direito de todos e dever do Estado”.

Os avaliadores fizeram uma devolutiva muito positiva de todos os trabalhos 
apresentados, considerando que ocorreu uma interação significativa entre pesqui-
sadores e estudantes das universidades participantes de todas as regiões do país 
e países do Mercosul. Dessa forma, o evento atingiu os objetivos de estimular e 
impulsionar o debate e a pesquisa, assim como o intercâmbio de conhecimentos 
para fortalecer a formação crítica em políticas públicas de saúde.

Concomitantemente às atividades científicas do evento, a comissão de cul-
tura organizou o “Espaço sem Fronteiras”, no qual foi decorada uma ampla área 
com tapetes, almofadas e tenda, a fim de proporcionar momentos de lazer, cul-
tura e descanso para os congressistas. Neste espaço também continha o “varal 
dos sonhos”, onde os participantes do evento tiveram a oportunidade de escre-
ver em papéis coloridos seus desejos e conversar a respeito deles em pequenas 
rodas de conversa. Uma programação cultural foi organizada, com apresentações 
artísticas regionais envolvendo música, dança e teatro. Contou-se com apre-
sentações variadas, de canto e violão, de dança do ventre, dança circular, assim 
como a participação de outros grupos, como o Grupo de Haitianos da UFFS, 
que demonstrou sua cultura através da arte musical, o Coral da Fronteira Sul, 
Enferma-Ria, entre outros. Também foram ofertadas oficinas de Tsuru, de Tai 
chi chuan e rodas de chimarrão, com horários predefinidos, com a participação 
ativa de vários congressistas, que relataram alívio do cansaço e elogiaram as ati-
vidades culturais propostas.
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Com o intuito de tornar o congresso mais atrativo e proporcionar momen-
tos de relaxamento e saúde aos congressistas e palestrantes, também se criou o 
“Espaço Bem-Estar”, ofertando algumas práticas como reiki, meditação, auriculo-
terapia e yoga, contextualizando com a Política Nacional de Práticas Integrativas 
e Complementares, em vigência e ampliação na Atenção Primária à Saúde/
SUS. As práticas foram realizadas por voluntários, envolvendo acadêmicos de 
Enfermagem habilitados em reiki e também por profissionais da área da saúde, 
funcionários da rede municipal de Chapecó-SC, que realizaram meditação, yoga 
e auriculoterapia. Este espaço foi organizado pela comissão cultural do evento 
com tapetes, colchonetes, almofadas, macas, incenso e música suave, proporcio-
nando um ambiente aconchegante e saudável para os congressistas.

Alguns lançamentos de livros foram realizados ao longo do congresso nos 
espaços reservados ao CEBES e à ABRASCO, que vieram, além de apoio, dar 
suporte ao evento trazendo livros de Saúde Coletiva para suprir as necessidades 
regionais. Os livros lançados foram: 1. “Ver-SUS Santa Catarina: itinerários (trans)
formadores em saúde”, organizado por Claudio Claudino da Silva Filho, Carlos 
Alberto S. Garcia Jr. e Douglas Francisco Kovaleski, publicado pela Copiart, em 
2017, com discussão sobre as vivências relatadas, contando com a participação 
de diversos estudantes e docentes; 2. “Soja Orgânica Versus Soja Transgênica: 
um estudo sobre tecnologia e agricultura familiar no noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul”, do autor Antonio Inácio Andrioli, pela Editora UFFS, em 2017; 
3. “Brasil Saúde Amanhã: população, economia e gestão”, organizado por Paulo 
Gadelha, José Carvalho de Noronha, Sulamis Dain e Telma Ruth Pereira, pela 
Editora FIOCRUZ, em 2017, o qual recebeu o 59º Prêmio Jabuti.

A comissão de infraestrutura contou com um espaço cedido pela Prefeitura 
Municipal de Chapecó que disponibilizou o Centro de Convenções municipal, 
firmando mais um evento do centenário de aniversário de Chapecó. A logística 
foi disponibilizada pela UFFS, com materiais, equipes de limpeza, transporte 
e informática, além de apoio do desenvolvimento do ORcode de inscrição de 
ouvintes e palestrantes.

O I CIPPS também contou com uma parceria com o Movimento das Mulheres 
Camponesas, que comercializou produtos orgânicos e produzidos por coope-
rativas locais. As principais dificuldades foram operacionalizar um congresso 
de grande amplitude em pouco mais de dois meses o que exigiu de docentes e 
estudantes envolvidos. Por tratar-se de final de semestre letivo, alguns docentes 
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não liberaram estudantes para participar do congresso, pois necessitavam con-
tabilizar a carga horária.

COMISSÃO DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL

A participação da Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de 
Misiones, na organização de tão prestigioso evento, em defesa da saúde pública, 
deu-se em diferentes vertentes, trazendo um aporte científico através da partici-
pação de uma mesa-redonda na qual se trabalhou a formação na enfermagem na 
Argentina e os desafios inerentes. Em síntese, há várias décadas esta categoria se 
ocupa com a análise de sua regulação em diferentes dimensões desde o exercí-
cio, que demonstra as mudanças observadas a partir das reformas nos sistemas 
de saúde e da educação.

Quanto ao exercício, encontra-se claramente estabelecido que para uma 
pessoa exercer a enfermagem precisa contar com título, habilitação, matrícula 
profissional, educação continuada, exames de admissão, entre outras exigências. 
Em relação à educação, se pode mencionar as disposições emanadas das autori-
dades de educação e de saúde que determinam os requisitos para a graduação do 
curso de enfermagem nos distintos níveis. É pertinente a abordagem da formação 
de pós-graduação e de pesquisas como elementos fundamentais para galgar a 
qualidade no exercício profissional e sua consequente repercussão na segurança 
e na qualidade de vida das pessoas.

O aspecto regulatório que complementa a educação se constitui em um 
processo social de interesse público que utiliza a acreditação como modalidade 
de garantia que o Estado adota para controlar a qualidade, seja de um programa 
(acreditação de programas) seja de uma instituição (acreditação institucional), 
com base no processo prévio de desenvolvimento e evolução, no qual intervém 
distintos atores e instituições que se submetem voluntariamente. A mencionada 
situação posiciona as disciplinas da Saúde como um bem de interesse público e 
a conseguinte responsabilidade do Estado na formulação de políticas públicas de 
regulação que permitam equilibrar os interesses dos diferentes grupos envolvidos.

O entorno internacional influi na prática dos profissionais de saúde ao criar 
a necessidade de homologar títulos, facilitar o movimento de profissionais e tam-
bém, neste caso, fortalecer as garantias para qualidade da assistência. Devido a 
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isso, os países do Cone Sul estão levando a cabo o processo de acreditação inter-
nacional das carreiras universitárias, entre elas a enfermagem.

A acreditação da enfermagem em suas distintas dimensões tem escassos 
antecedentes de desenvolvimento progressivo. Mas o mais importante é destacar 
a mobilização das organizações profissionais com o compromisso dos governos 
para realizá-la de forma sistemática em todos os países. Desde 2007, e como pri-
meiro passo para o fortalecimento do campo, as diretrizes para o fechamento de 
cursos de auxiliar de enfermagem em todo o território nacional são promulgadas 
com força de lei. Este fato histórico teve como protagonista as diferentes insti-
tuições representativas da Enfermagem Nacional – AEUERA, ACETERA, FAE 
e os Ministérios da Saúde e da Educação, sendo os dois primeiros provenientes 
da universidade e ensino superior, enquanto a Federação Nacional representou 
o exercício profissional.

O termo acreditação é geralmente entendido como um processo no qual as 
instituições voluntariamente se submetem. Os elementos que se pretendem cre-
denciados correspondem aos parâmetros ou padrões de qualidade previamente 
estabelecidos por especialistas com assistência, em geral, de instituições relacio-
nadas à prática do grau que se pretende certificar.

A acreditação de cursos de graduação na Argentina está a cargo do Consejo 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), instituído pela 
Lei nº 24.521, de 1995 em Educação Superior em seu Artigo 46. Para realizar 
a acreditação de cursos de graduação, o CONEAU requer que o Ministério, de 
acordo com o Consejo de Universidades (CIN), defina as atividades reserva-
das para o título, a carga horária mínima, o currículo básico, a intensidade dos 
padrões de formação prática e acreditação. O Ministério emitiu resoluções que 
estabelecem esses parâmetros para os cursos de medicina, dezessete especiali-
dades de engenharia, agronomia, farmácia e bioquímica, mas apenas no final de 
2013, pela Resolução 1724/2013 foi declarado incluído na folha de pagamento o 
Artigo 43 da LES o título em Enfermagem, de modo que a partir da declaração 
como carreira de risco, teve início a fase de revisão para aprovação das atividades 
reservadas ao título de Licenciatura em Enfermagem, instância que culminou na 
aprovação das normas nacionais de acreditação.

Por isso, é importante ressaltar que o ensino universitário em Licenciatura 
em Enfermagem, enquadrado na autonomia universitária, está de acordo com os 
regulamentos de cada universidade e com a Lei Nacional de Ensino Superior nº 



361

24.521 / 95. O processo de aprovação do Ensino Técnico Superior, entre os quais 
a Enfermagem e a concessão de validade nacional à Graduação em Enfermagem, 
é regido pela Lei de Educação Técnica Profissional nº 26.058/05 e assume como 
documento a Resolução 7/07 do Ministério da Educação da Nação.

A Lei nº 24.004, no artigo 23, contempla, por meio de educação formali-
zada e sistematizada, com características especiais de adequação, a transformação 
de recursos humanos sem o devido preparo, através da reconversão – pessoal 
empírico em auxiliar de enfermagem e profissionalização – auxiliar de enfer-
magem em enfermeiro(a), Resolução 1027/93. A partir de 2008, um diploma de 
bacharel (Bacharelado) é necessário para acessar o treinamento de especialistas, 
de acordo com as disposições estabelecidas pelo Comitê Nacional Consultivo 
para as Profissões da Universidade de Saúde do Ministério da Saúde da Nação – 
Resolução Nº. 1.105/06 (AEUERA, Associação das Escolas de Enfermagem da 
República Argentina).

Outro aspecto da participação no CIPPS foi por meio de um minicurso, de 
modo a poder compartilhar a experiência de inovação que ocorreu na formação 
de enfermeiros da Escola de Enfermagem da Universidade Nacional de Misiones.

Para este fim, deve-se notar também que nos últimos anos o Bacharelado em 
Enfermagem tem ido em busca de melhorias na estratégia de ensino e aprendi-
zagem, de modo que, em 2012, foi introduzida as diretrizes institucionais para a 
implementação da simulação como nova metodologia de ensino e aprendizagem 
no currículo de formação do enfermeiro. Em 2013, foi iniciada a reestrutura-
ção dos antigos gabinetes de enfermagem, transformando-os em um centro de 
simulação, que foi equipado com equipamentos e simuladores de alta tecnologia, 
podendo iniciar sua implantação em 2015.

Por todo o exposto, podemos ver também uma mudança de paradigma na 
metodologia de ensino-aprendizagem na formação do Bacharel em Enfermagem. 
Atualmente, a Escola de Enfermagem da Universidade Nacional de Misiones 
possui um Centro de Simulação de ponta, equipado com a mais alta tecnologia, 
que representa um ambiente de prática segura, característica que faz com que a 
carreira de Bacharel em Enfermagem esteja posicionada para responder às altas 
demandas da sociedade de um profissional de saúde treinado para prestar assis-
tência integral de qualidade e livre de todos os riscos.

Outro aspecto da participação da organização CIPPS foi a participação ativa 
de uma grande parte do corpo docente, bem como graduados e estudantes que 
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participaram ativamente da organização em primeira instância à distância através 
do uso da tecnologia de comunicação e, em última instância, durante o desenvol-
vimento do mesmo, em diferentes trabalhos, como matrículas, mesas expositivas, 
cartazes, reuniões científicas etc., que foi considerado um grande crescimento 
e desenvolvimento profissional para o qual a relação institucional está aberta 
para eventos científicos subsequentes que podem ser organizados em conjunto.

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES DO EVENTO

O I CIPPS contribuiu com o rompimento nacional do silêncio e do cerco 
que a atual conjuntura política e econômica brasileira tenta forçar, seja no SUS, 
seja nos movimentos sociais, seja nas universidades. O sucesso deste evento é 
reconhecido pela importância política, acadêmica e de militância que resultou. 
Debates dessa magnitude realizados em um município interiorano, mas com uma 
grande articulação na Fronteira Sul. Assim, foi possível organizar um evento que 
contribuiu para a formação de profissionais da saúde, bem como a compreensão 
da sociedade sobre o SUS e porque devemos defendê-lo. A abertura no congresso, 
com o lançamento nacional do “Manifesto Saúde e Democracia: desafios para o 
Brasil Contemporâneo”, contou com apoio integral para que a centralidade das 
políticas de saúde permaneça focada no cidadão, com “defesa absoluta do SUS 
público, universal e sustentável em termos de recursos financeiros, organizacio-
nais e políticos”.




