
 

 

Nova diretoria do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA toma posse 
 

Em cerimônia realizada na última sexta-feira (12), foi empossada a nova diretoria 
do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA). 
Os professores Luis Eugenio Portela Fernandes de Souza e Joilda Silva Nery 
assumem, respectivamente, os cargos de diretor e vice-diretora da unidade para 
a gestão 2021-2025. 

A solenidade de posse, realizada em formato remoto, foi presidida pelo reitor da 
UFBA, João Carlos Sales, e contou com a participação da professora Isabela 
Cardoso, diretora do ISC nas gestões 2013-2017 e 2017-2021, e do vice-reitor 
da Universidade, Paulo Miguez. A sessão reuniu professores, pesquisadores, 
estudantes e funcionários do ISC, membros da comunidade UFBA, além de 
representantes de entidades da sociedade civil e autoridades políticas. 

Luis Eugenio de Souza abriu o discurso de posse destacando os impactos da 
pandemia de Covid-19 no Brasil e a série de medidas políticas que levaram ao 
agravamento da crise sanitária e das desigualdades sociais no país. “Chegamos 
a quase 22 milhões de casos confirmados e mais de 610 mil mortes por covid-
19. Como sabemos, não precisava ser assim. Houve intenção, atos e omissões 
para que assim fosse”, pontuou. 

O professor também criticou os ataques às universidades federais e os prejuízos 
para a área da ciência e tecnologia. “A defesa do SUS, da Universidade e do 
serviço público exige dos servidores dedicação, respeito, seriedade no trato da 
coisa pública. No Instituto de Saúde Coletiva, parte de uma instituição acadêmica 
de relevo como a UFBA, sintetizamos essa postura pelo dístico excelência 
acadêmica e compromisso social”. 

O novo diretor reforçou o papel do ISC em oferecer a melhor formação aos 
estudantes de graduação e pós-graduação, a busca pelo conhecimento científico 
e tecnologias inovadoras, e a cooperação técnica baseada na renovação do 
projeto da Reforma Sanitária Brasileira e na concretização do SUS universal e 
igualitário. “Como novo diretor, nesta honrosa e desafiadora posição, meu maior 
compromisso é trabalhar para manter as características que fazem do ISC e da 
UFBA uma instituição prestadora de relevantes serviços à sua comunidade e à 
humanidade”, afirmou. 

No discurso de posse, a vice-diretora Joilda Nery lembrou da sua trajetória no 
Instituto de Saúde Coletiva, iniciada em 2008, como bolsista de um projeto de 
pesquisa. “Fiz o mestrado e doutorado no ISC, sendo bolsista do CNPq. Anos 
mais tarde, eu me tornei uma das poucas professoras negras da instituição”, 
disse. 

A professora falou sobre a importância das políticas públicas de apoio ao ensino 
superior público através de bolsas de pós-graduação e do financiamento dos 
projetos de pesquisa nas instituições, “Foi esse incentivo que também me 
possibilitou construir e fortalecer as bases para ocupar hoje esse cargo”. 



 

 

Joilda Nery chamou atenção para a necessidade de mudanças no país, com 
mais apoio à diversidade, à empatia e ao respeito entre as pessoas. Para ela, a 
conquista do novo cargo é o reflexo de um tempo em que as pautas étnico-raciais 
e de gênero precisam ser fortalecidas. “A conquista de uma mulher preta é a 
conquista de toda a comunidade negra”, finalizou. 

Na passagem da direção, a professora Isabela Cardoso, que deixa o cargo de 
diretora após oito anos à frente do Instituto, agradeceu todo o apoio que recebeu 
ao longo das duas gestões. “Temos ao nosso redor um grupo solidário, 
comprometido, afetuoso e competente, que constrói consensos e resolve 
diferenças preservando a unidade. O ISC é o que é porque o seu coletivo é 
composto por um grupo especial de pessoas, nosso maior patrimônio”, disse. 

Entre as principais conquistas do ISC nos últimos anos, Isabela Cardoso 
destacou o processo de formulação do novo plano diretor da unidade, elaborado 
para o período 2014-2023, o aumento no quadro de professores e de servidores 
técnico-administrativos, as parcerias institucionais, além dos investimentos na 
ampliação das linhas de pesquisa, criação de duas novas residências, novos 
mestrados profissionais e a recente proposta do doutorado profissional, além da 
ampliação das ações de cooperação técnica. 

“Quero desejar aos professores Luis Eugenio e a Joilda uma excelente gestão. 
Além de terem competência e perfil adequado para assumir este desafio, ambos 
têm compromisso com o crescimento do ISC, com seus valores humanitários, e 
com a Universidade”, concluiu. 

No encerramento da cerimônia, o reitor da UFBA. João Carlos Salles, exaltou o 
trabalho realizado pela professora Isabela Cardoso e as conquistas do ISC nos 
últimos anos, marcadas pela excelência acadêmica e o compromisso com a 
sociedade. “O ISC representa esse lugar de confrontação de saberes, capaz de 
dialogar tanto com as dimensões da produção científica internacionais, como as 
locais e mais específicas. Nós temos muito que agradecer ao ISC por essa 
compreensão do que é a vida universitária”. 

O reitor parabenizou os novos diretores eleitos pela comunidade do ISC e 
reforçou o apoio da universidade diante dos novos desafios. “Estaremos juntos 
defendendo cada uma das nossas unidades universitárias. Nós, que temos a 
universidade pública, gratuita e de qualidade no coração, havemos de vencer. 
Viva o ISC”, finalizou. 

 

 

 

 

 



 

 

Perfil dos novos diretores 

 

Luis Eugenio de Souza, diretor 

Luis Eugenio de Souza é graduado em Medicina 
pela UFBA (1987), mestre em Saúde 
Comunitária (1996) e doutor em Saúde Pública 
pela Universidade de Montreal – Canadá (2002). 
É professor associado da Universidade Federal 
da Bahia e exercia o cargo de vice-diretor do 
ISC/UFBA desde 2020. Em junho do ano 
passado, foi eleito vice-presidente da Federação 
Mundial de Associações de Saúde Pública. Foi 
secretário municipal de Saúde de Salvador 
(2005-2007), diretor do Departamento de 
Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde 
(2008-2009) e exerceu também o cargo de 
presidente da Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva – Abrasco (2012-2015). 

O professor tem experiência na área da Saúde Coletiva, com ênfase em 
Administração da Saúde, atuando principalmente em temas como política e 
gestão de saúde, judicialização da saúde e difusão de inovação e uso de 
conhecimentos científicos. 

Joilda Nery, vice-diretora 

Joilda Nery é graduada em Biomedicina pela 
Universidade Estadual de Santa Cruz (2007), 
mestre (2011) e doutora (2016) em Saúde 
Coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva da 
UFBA e pós-doutorado (2018) pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). É professora adjunta 
do Instituto de Saúde Coletiva e vice-
coordenadora do Programa Integrado de 
Epidemiologia e Avaliação de Impacto na 
Saúde das Populações (ISC/UFBA). 

A professora desenvolve projetos sobre 
avaliação de impacto de intervenções públicas 
em doenças relacionadas à pobreza no Brasil, 
especialmente tuberculose e hanseníase. 

Desde o começo da pandemia, lidera o coletivo “Nós nas Ruas”, responsável por 
desenvolver ações voltadas ao enfrentamento da Covid-19 para a população em 
situação de rua na cidade de Salvador, além de integrar outros projetos ligados 
à saúde da população negra. 

 



 

 

 
Contato: 
Assessoria de Comunicação - Instituto de Saúde Coletiva - UFBA 
Jornalista responsável: Egberto Siqueira 
(71) 3283-7439 / (71) 98605-8219 / (75) 99105-6353 
 

 


