
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA - ISC
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM SAÚDE COLETIVA - PPGSC

Prezadxs estudantes,

Sejam bem-vindxs ao ISC! Elevada qualidade de 

ensino e pesquisa tem sido a marca reconhecida 

de nossos cursos de graduação e pós-graduação. A 

comunidade do ISC tem se empenhado em manter 

estes patamares de excelência acadêmica, aliados a 

uma ambiência que favoreça a boa convivência e a 

criatividade.

O período dedicado à formação pós-graduada é um 

momento ímpar da vida, tanto de jovens egressos 

dos cursos de graduação, quanto de profissionais 

inseridos em instituições de ensino ou serviço, que 

vêm amadurecer ou reformular saberes e práticas, 

desenvolver consciência crítica e aprofundar 

valores de compromisso social. Para tanto, espera-

se dedicação e empenho de todos/as, em favor 

do maior aproveitamentoda vida acadêmica e das 

diversas experiências de aprendizado nas atividades 

de ensino, nos grupos de pesquisa e iniciativas de 

cooperação técnica com serviços e instituições de 

saúde, com destaque para o SUS.

Estejam certxs de que no ISC vocês encontrarão 

espaços para compartilhar saberes e experiências e 

favorecer a efetivação das potencialidades de cada 

um/a. Nos espaços que dão vida a esta instituição, 

certamente surgirão novas e boas ideias que 

contribuirão para melhoria das condições de vida e 

saúde da nossa população. De 02 a 06 de Março -  2020
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02 DE MARÇO DE 2020  |  SEGUNDA-FEIRA

8:30 às 9:00horas - Mesa de abertura
______________________________

9:00 às 12:00 horas

Grupo A - Expectativas e experiências no PPGSC 
Local: Casa ELSA

Grupo B - Introdução ao uso de ferramentas de 
pesquisa bibliográfica em ambientes virtuais
Local: Laboratório de informática – ISC/UFBA
______________________________

14:00 às 17:00 horas
Grupo A - Introdução ao uso de ferramentas de 
pesquisa bibliográfica em ambientes virtuais 
Local: Laboratório de informática – ISC/UFBA

Grupo B - Expectativas e experiências no PPGSC 
Local: Casa ELSA

03 DE MARÇO DE 2020  |  TERÇA-FEIRA

8:30 às 12:00 horas

Café da manhã, dinâmica de acolhimento e roda 
de conversa sobre compromisso com a produção 
de ambientes acadêmicos saudáveis 
Local: Casa ELSA
______________________________

14:00 às 17:00 horas

Visita a Biblioteca Universitária de Saúde – BUS 
(encontro na portaria da BUS)
______________________________

04 DE MARÇO DE 2020  |  QUARTA-FEIRA

9:00 às 12:00 horas

Apresentação do PPGSC e do ISC e CEP (coffee 
break)
Local: Auditório do ISC

14:00 às 17:00 horas
Visita aos Programas Integrados
Local:um grupo por andar do ISC

05 DE MARÇO DE 2020  |  QUINTA-FEIRA

9:00 às 12:00 horas

Roda de conversa sobre mudanças climáticas: o 
que eu e a saúde coletiva temosa ver com isso? E 
como podemos agir, a partir da SC?
Local: Casa ELSA
______________________________

14:00 às 17:00 horas
Interação entre estudantes calouros e veteranos
Local: Casa ELSA

______________________________

06 DE MARÇO DE 2020  |  SEXTA-FEIRA

9:00 às 12:00 horas

10:00 horas

Seminário de Pesquisa - Ambiente e Saúde
Prof. Dr. Carlos Roberto Franke - EMEVZ/UFBA
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