
O Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (NESC) da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) é um núcleo executivo da administração escolar de natureza 
interdisciplinar (art. 35 do Regimento Interno da UFRN). Nossa missão é promover 
ações de ensino, pesquisa e extensão com análises crítico-reflexivas e proposições na 
área da Saúde Coletiva, na perspectiva de influir no fortalecimento do  Sistema Único 
de Saúde, por meio da articulação com instituições públicas e da sociedade civil. 

Criado em dezembro de 1988, no então Departamento de Saúde Coletiva e Nutrição 
como resultado de articulação de docentes da UFRN e técnicos de serviços públicos de 
saúde com inserção no movimento da Reforma Sanitária Brasileira e atuação em  
processos de construção do SUS local (estado e municípios).  

A partir de 1993, passou a ser vinculado diretamente ao Centro de Ciências da Saúde 
– CCS, uma estratégia de se expandir internamente e agregar a contribuição de mais 
departamentos da UFRN, mantendo em sua composição os integrantes cedidos por 
instituições de saúde. A natureza híbrida desta composição de docentes e técnicos 
oriundos de serviços de saúde, como integrantes ou como colaboradores, tem sido  
fundamental para dar respostas às demandas e fazer as ofertas que o SUS solicita. 
Por outro lado, tem sido um aprendizado institucional importante no interior da UFRN o 
de ter de responder a situações que não estão previstas na rotina acadêmica. Dessa 
maneira, o NESC tem sido um exercício cotidiano de abertura da Universidade à 
Sociedade, equação complexa e desafiante se pretendemos construir uma 
universidade sintonizada com as exigências deste século. 

Ao longo de mais de duas décadas, o Núcleo estabeleceu uma interação permanente 
com a gestão do SUS e procurou responder às demandas do Sistema no campo da 
Educação dos profissionais de Saúde, na cooperação técnica aos processos de gestão 
compartilhada, na realização de estudos e pesquisas orientadas e no apoio ao 
fortalecimento da participação social na gestão do Sistema. 

Áreas de atuação 

⇒ Educação – Profissionais de saúde; gestores; conselheiros de saúde; promotores 
públicos, dentre outros 

⇒ Estudos e Pesquisas – Área de Saúde Coletiva e de interesse do Sistema de 
Saúde Brasileiro 

⇒ Extensão - Por meio de cooperação técnica a instituições do SUS 
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Apresento algumas considerações sobre a gestão do NESC nos mandatos 
exercidos entre julho de 2007 a julho de 2009, o primeiro; entre julho de 2009 a 
julho de 2011, o segundo; e entre agosto de 2011 a abril de 2012, exercício Pró-
tempore. Tais intervalos somam um período relativamente longo se tomarmos como 
referência o cotidiano de gestão, permeado por desafios dos mais diversos, desde 
questões rotineiras de manutenção de estrutura até as administrativas, e 
relativamente curto se nos referirmos às iniciativas exigidas para mudanças 
substanciais nos processos de trabalho e para o efetivo desenvolvimento 
institucional. 

Ao apresentar este relatório-síntese, destaquei o que de mais importante 
identifiquei no trabalho realizado ao longo desses anos. Desde o início, nossa 
agenda de gestão buscou produzir trabalho coletivo no qual o interesse e a 
visibilidade das personalidades individuais não se sobrepusessem aos institucionais 
e, ao mesmo tempo, desse expressão aos valores e potenciais dos indivíduos como 
sujeitos singulares e ativos na construção do projeto institucional.  

Com essa premissa desafiadora, aceitei coordenar o NESC em substituição à saída 
do Professor Cipriano Maia de Vasconcelos, que naquele momento atendera ao 
convite do Reitor para assumir a Pró-Reitoria de Extensão.  Eu, que então era sua 
Vice-Coordenadora, fui convocada a substituí-lo, interinamente, e, em seguida a 
novas eleições, eu e o Vice-Coordenador Professor Lúcio Flávio de Sousa Moreira  
eleitos, compartilhamos o primeiro exercício, integralmente. No segundo exercício, 
o professor Lúcio permaneceu até agosto de 2010, quando se deu sua 
aposentadoria. A partir de então assumiu como Vice-Coordenadora a professora 
Jovanka Bitencourt, que encerramos juntas o segundo mandato. No exercício Pró-
Tempore (que não permite vice) estive acompanhada, como em todos os demais 
mandatos, da colaboração do Colegiado de Gestão, que ao longo desses anos 
sofreu alterações em sua composição, em que algumas pessoas ficaram mais tempo 
e, assim, compartilharam de mais perto o dia-a-dia da gestão: Miranice Crives, 
Rosana Vilar, Márcia Lucas e Odécia Medeiros. Além destas, participaram os 
professores Paulo Rocha e Isa Maria Hetzel de Macêdo. 

A partir do que foi registrado nos vários relatórios de atividades anuais, 
identificamos um rol de realizações e iniciativas que nos conferem legitimidade 
para avaliar positivamente a nossa gestão, na qual buscamos o aprimoramento e 
o fortalecimento institucionais, seja na ampliação e produção de um coletivo 
operativo, constituído de sujeitos ativos, críticos e cooperativos; seja na ampliação 
das ações do NESC dentro e fora da UFRN, visando fortalecer o projeto da Saúde 
Coletiva, ao qual nos vinculamos. Reconhecemos seu necessário fortalecimento, 
internamente à UFRN, e, externamente, nas instituições de saúde e nas 
organizações sociais, em nosso estado. Identificamos o NESC com grande potencial 
de ser articulador do referido projeto e um de seus principais protagonistas na 
UFRN, dada sua trajetória histórica de mais de 23 anos e, ao mesmo tempo, 
reconhecemos que a Saúde Coletiva também se produz em outros setores de nossa 
Universidade. 

A Saúde Coletiva é um campo amplo de saberes e práticas, científicas de caráter 
interdisciplinar e transdisciplinar, e não cientificas, produzidas na dinâmica 
sociocultural em cada contexto histórico, todos articulados a um projeto de Reforma 
Sanitária, no qual o SUS se expressa como operador de políticas, ações e 
estratégias no sentido de efetivar a utopia do direito à saúde, de forma integral, 
universal e equânime. Trata-se, portanto, de um amplo projeto com, pelo menos, 
três componentes que se articulam entre si – o acadêmico, o político e o social. O 
NESC assumiu, historicamente, a missão de desenvolver tais componentes. Em cada 
contexto de sua história, dada às condições institucionais e conjunturais, um e ou 
outro componente teve mais desenvolvimento. 

Em nossa gestão, enfrentamos o desafio de buscar desenvolver os três, de forma 
articulada, e de potencializar o aprendizado acumulado. Com isto, quero também  
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Página 3 evidenciar direcionamentos de continuidade ao valorizarmos o que de potência 
identificamos na memória institucional, por um lado; e por outro, de inovação ao 
buscarmos romper com processos de engessamento institucional e implantar arranjos 
dinamizadores e produtores de novos sentidos para as ações, de novas relações 
entre as pessoas e destas com a instituição, reconhecendo-as como sujeitos criativos, 
produtores de si e de mundo. 

Em nossa avaliação positiva da gestão destacamos a ampliação do quadro de 
integrantes, o estreitamento e a diversificação de nossas relações com outros 
departamentos e setores da UFRN a partir da participação de colaboradores 
eventuais e ou de novos integrantes. Em nossa Secretaria Administrativa, mantivemos 
quadro relativamente suficiente de profissionais para apoiar as atividades do NESC, 
com a admissão de servidores do quadro permanente da UFRN e solucionamos, 
parcialmente, a situação funcional de outros servidores através de contratação em 
regime CLT por meio de projetos com maior sustentabilidade temporal e institucional. 

Além do quadro de integrantes, mantivemos aberto o convite a colaboradores e 
inovamos na admissão de participantes em projetos, por seleção pública em edital.  
Avançamos ainda na mesma modalidade para admissão de bolsistas estudantes 
vinculados aos nossos projetos.  

Consideramos que iniciativas de seleção pública nas instituições democratizam 
oportunidades, fragilizam a cultura clientelista ainda presente em nossas instituições 
e reforçam o caráter republicano e plural que buscamos imprimir ao nosso Núcleo 
em sua composição e em suas formas de participação; primamos pelo zelo da coisa 
pública e buscamos fortalecer seu caminho de maturidade na direção de vir a se 
constituir uma Unidade Acadêmica Especializada, sonho de muitos de nós - um 
Instituto com a oferta diversificada de ações de cooperação, ensino e pesquisa. Este 
projeto-alvo ocupou a agenda de nossa gestão ao reforçarmos sua semeadura 
incipiente anterior, com iniciativas de ampliação e visibilidade das ações do Núcleo, 
discussões internas em nossas oficinas de planejamento e articulações em vários 
setores institucionais - acadêmicos e da administração central. Sabemos que a 
caminhada até o alcance desse objetivo poderá ser mais longa que o nosso desejo, 
o trabalho será árduo e exigirá esforço e parcerias de vários coletivos dentro da 
UFRN.  

Outra conquista que reforça esse projeto de Instituto é a Pós-Graduação Stricto 
Sensu, cuja criação do Mestrado Profissional em Saúde da Família sediado no NESC, 
com sua primeira turma iniciada março de 2012, legitimou nosso Núcleo em sua 
trajetória histórica, sobretudo nas experiências de educação em atenção primária 
em saúde, e deu mais robustez a sua missão acadêmica.  

A criação de doutorado em Saúde Coletiva juntamente com o Programa de Pós-
Graduação em Saúde Coletiva (PPGSCOL), sediado no Departamento de 
Odontologia, é também o reconhecimento da história daquele departamento na Pós 
Graduação na UFRN, com o Mestrado de Odontologia Social desde 1978, 
justificando sua referência na formação de mestres na área de Saúde Coletiva em 
nosso estado. Estivemos na articulação para criação desse projeto de doutorado, 
juntamente com o DSC e o então PPGO, reconhecendo-o como de fundamental 
importância para o projeto maior da Saúde Coletiva na UFRN, o que para nós 
expressa o potencial desenvolvimento desse campo em múltiplos lugares de nossa 
instituição, e que a articulação desses setores e atores fortalecerá o projeto de 
Unidade Acadêmica Especializada em Saúde Coletiva, o nosso almejado Instituto. 
Reiteramos que este só se viabilizará com a capacidade e o empenho dos vários 
parceiros interessados e, sabidamente, o NESC com sua histórica competência de 
articulação intra e interinstitucional, tem potencialidade de ser seu principal 
articulador. Nesta perspectiva, em reunião recente, dia 03 de abril do corrente, 
afinamos objetivos comuns de parceiros fundamentais como o Departamento de 
Saúde Coletiva (DSC), irmão nesta empreitada, e das coordenações do PPGCOL, do 
Curso de Gestão em Sistemas e Serviços de Saúde, e do Mestrado Profissional em 
Saúde da Família, além do respaldo do Pró-Reitor de Planejamento e da direção 
do Centro de Ciências da Saúde, também presentes, para deslancharmos esse 
debate articulando o projeto de Instituto a uma discussão qualificada sobre a 
Universidade e não, simplesmente, a uma mera mudança de localização no 
organograma institucional.  
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Em dezembro de 2008, o 
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Quanto ao nosso espaço físico, identificamos melhorias com a reforma e 
ambientação, que têm sido compartilhadas com outros setores (DSC, Residência 
Médica, Departamento de Nutrição, Creche, estudantes de graduação) e com a 
Unidade Básica de Saúde, nossa vizinha.  

Ao longo de todo esse período, preservamos a boa relação com as instituições do 
SUS, em contextos políticos e institucionais em diversas mudanças conjunturais, 
mantendo o diálogo para evitar descontinuidade das ações e ampliar parcerias 
para realização de novos projetos e fortalecimento da representação institucional 
que o NESC conquistou em seus quase 23 anos de existência. Preservamos também 
boas  relações com os diversos setores da administração central da UFRN, 
estreitando laços com as Pró-Reitorias Acadêmicas (PROEX, PPG, PROPESQ) e com a 
PROPLAN, visando a melhor compreensão sobre a singularidade institucional de 
nosso Núcleo, em seu caráter híbrido, no sentido do reconhecimento do mesmo e para 
facilitar trâmites para viabilidade de nossas ações.  

Além das parcerias locais com instituições do SUS, Conselho de Secretarias Municipais 
de Saúde (COSEMS/RN), Promotoria Pública, Conselho Estadual de Saúde, Conselho 
Municipal de Saúde de Natal, as parcerias nacionais foram fortalecidas com o 
Ministério da Saúde, ENSP/FIOCRUZ, Conselho Nacional de Justiça através de nossa 
representação no Comitê Estadual do Judiciário para a Saúde, e a OPAS. Esta, 
sobretudo, nas ações do Observatório de RH, abrigado no NESC, que mantém 
parcerias internacionais importantes. Integramos também a Rede de Escolas e Centros 
Formadores em Saúde Pública/Saúde Coletiva coordenada pela Escola de Governo 
da ENSP/FIOCRUZ e da Rede Nordeste de Formação em Saúde da Família 
(RENASF), a qual o MPSF está vinculado. 

Gostaria de ressaltar a boa coincidência de parte do período de nossa gestão com 
contexto nacional favorável ao crescimento e desenvolvimento da Universidade e das 
políticas públicas em nosso país, por exemplo, o REUNI que viabilizou a ampliação 
do quadro de docentes permanentes e a criação de novos cursos na UFRN. Nos 
Ministérios da Educação e da Saúde, em especial, tivemos abertura de 
oportunidades com editais, chamadas públicas e ofertas de parcerias institucionais 
para desenvolvimento dessas políticas específicas, o que tem beneficiado, de modo 
geral, a gestão de instituições públicas. 

As tarefas de manter o NESC em diálogo com a sociedade e em interação com os 
demais setores da UFRN, de fortalecer sua função acadêmica em sintonia com 
demandas atuais da sociedade, de desencadear processos transparentes e 
democráticos, são desafiadoras a qualquer gestão, sobretudo para a nossa que 
buscou valorizar a função pública institucional e, ao mesmo tempo, valorizar e 
reconhecer desejos e vocações dos indivíduos em suas singularidades. Desta forma, 
muitos dos processos e das ações cotidianas escapam ao registro formal porque 
fazem parte da memória imaterial da instituição. Esta se desvela no decorrer da 
trajetória dos múltiplos e complexos fluxos da vida institucional, que seguem pela 
vontade e contra a vontade dos sujeitos em ação.   

Encerramos a gestão com o sentimento de missão cumprida. Visualizamos o muito que 
foi feito no passado, o quanto está sendo feito no presente e tanto ainda mais a 
fazer no futuro, o que nos faz reconhecer a própria incompletude de nossas ações. 
Em quaisquer dessas posições de observador a presença do coletivo se destaca, o 
que me alegra e honra ser-fazer parte dele e vivenciar sua produção, permeada 
por realizações e também por afetos e desafetos, conflitos e consensos, numa riqueza 
de movimento que é própria da natureza política do humano. Permaneço como 
integrante implicada e troco de lugar na sua composição, com a certeza de que a 
gestão dos colegas que me sucedem encontrará terreno fértil para mais e ricas 
produções. 

Agradeço aos parceiros e colaboradores, à equipe de servidores administrativos e 
de apoio, aos integrantes, todos fundamentais para a efetivação desta empreitada 
e, em especial, aos membros do colegiado e aos coordenadores de projetos, que 
mais de perto compartilharam os desafios de construirmos com êxito a gestão do 
NESC. A todos vocês, muito obrigada!  

Professora Elizabethe Cristina Fagundes de Souza 
Coordenadora do NESC (julho de 2007/abril de 2012) 
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Confraternização equipe NESC 

Ampliação do NESC 
em sua composição: 

 
Julho de 2007:  
18 integrantes 

 
Abril de 2012:  
35 integrantes 

Parte da equipe do NESC 

“Encerramos a 

gestão com o 

sentimento de 

missão 

cumprida” 



Página 5 

Destacamos algumas ações desenvolvidas entre julho de 2007 e abril de 2012. A diretriz operativa e a temática 
articuladora das ações foi a Regionalização da Saúde.  
Mais detalhes das ações estão nos endereços: www.nesc2.ufrn.br e nescufrn.wordpress.com 
 
PÓS-GRADUAÇÃO 
⇒ Mestrado Profissional em Saúde da Família (aprovado na APCN/

CAPES em 2009) (Stricto sensu) 
⇒ V Curso de Especialização em Saúde da Família (2007-2008) 
⇒ Curso de Especialização em Gestão de Hospital Público (2007-

2008) 
⇒ II Curso de Especialização em Epidemiologia para Serviços 

Hospitalares (2007-2008) 
⇒ II Curso de Especialização em Gestão de Hospital Público (2008-

2009) 
⇒ Curso de Esp. em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

(2010-2011) 
⇒ Curso de Especialização em Vigilância Sanitária (2011- em execução) 
 
CURSOS DE EXTENSÃO 
⇒ Curso de Atualização em Gestão de Sistemas Municipais de Saúde (2007-2008) 
⇒ Capacitação para Inserção dos Trabalhadores na estratégia Saúde da Família (2007-2008) 
⇒ Cap. de Conselheiros Estaduais e Mun. de Saúde e Representantes do Mov. Social do RN (2007-2008) 
⇒ Cap. de Apoiadores para a Pol. Est. de Humanização de Gestão e da Atenção do SUS RN (2007-2008) 
⇒ Programa de Aperfeiçoamento para membros do Ministério Público em Saúde Pública (2007-2008) 
⇒ Cap. em Controle Social do SUS para Conselheiros Gestores Locais de Saúde e Movimentos Sociais (2008) 
⇒ II Curso de Aperfeiçoamento para membros do Ministério Público em Saúde Pública (2008) 
⇒ Seminário Cap. de conselheiros de saúde e rep. do movimento social do RN: avaliando o processo 

educativo (2008) 
⇒ Seminário de Avaliação dos Egressos dos Cursos de Saúde da Família (2008) 
⇒ Capacitação de Agentes Sociais em Saúde: Movimentos Sociais e Práticas Populares de Saúde contribuindo 

para a efetivação do SUS (2009) 
⇒ Apoio a Qualificação de Processo de Gestão do SUS no Município de Natal (Processo educativo para 

gestores locais, supervisores territoriais e técnicos da SMS/Natal) (2008-2009) 
⇒ I Curso Nacional de Qualificação dos Gestores do SUS no RN (2009-2010) 
⇒ II Curso Nacional de Qualificação dos Gestores do SUS no RN (2011) 
⇒ Aperfeiçoamento em Gestão da Política das DST, AIDS e Hepatites Virais no SUS. Curso EAD (2011-2012) 
 
PROJETOS DE EXTENSÃO 
⇒ Apoio aos Processos de Educação Permanente para Qualificação dos Sujeitos envolvidos na Gestão do 

SUS/RN-REGESUS (2008-2009) 
⇒ Apoio Institucional aos Colegiados Gestores e a Constituição das Redes Regionalizadas de Saúde no 

estado do Rio Grande do Norte (2009-2010) 
⇒ SUS em cena (2012– em execução) 
 
PROJETOS DE AÇÕES INTEGRADAS 
⇒ Avaliação das Estratégias para aprimorar a Gestão dos Programas de DST/AIDS na Região Nordeste do 

Brasil (2009-2011) 
⇒ Apoio à reestruturação de redes regionalizadas de atenção às DST, AIDS e Hepatites virais no SUS/RN 

(2011- em execução) 
⇒ Fortalecimento de redes de ação comunitária para prevenção de DST/AIDS: conhecer e intervir. Mais 

informação no Blog do projeto: www.projetovivamaeluiza.wordpress.com (2011– em execução) 
⇒ Apoio à rede de gestão do trabalho e da educação na saúde (2012 – em execução) 
⇒ Educação Permanente no SUS/RN: qualificando a rede de apoiadores da Política Nacional de 

Humanização. Ações integradas de extensão, inovação social e ensino (2012 - em execução) 

CONHEÇA O NOSSO TRABALHO  
Em prol do fortalecimento da saúde coletiva na UFRN e no RN! 

Mesa da abertura do Mestrado (abril/2012) 



⇒ Conselho de Secretários Municipais de Saúde do RN – COSEMS/RN 

⇒ Conselhos de Saúde 

⇒ Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/FIOCRUZ) 

⇒ Ministério da Saúde 

⇒ OPAS – Organização Pan-Americana da Saúde – Escritório Central e no Brasil 

⇒ Promotoria Pública do RN 

⇒ SESAP/RN e SMS Natal 

⇒ ANEPS/RN 

Parcerias 

Representação institucional 

Visite o NESC 
na internet! 

 
Mais informações sobre 

projetos e atuação do NESC 

podem ser encontradas nos 

endereços: 

 

www.nescufrn.wordpress.com 

www.nesc2.ufrn.br 
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⇒ Comitê Estadual de Humanização 

⇒ Comissão de Integração Ensino Serviço do RN – CIES/RN 

⇒ Comissão Municipal de DST/AIDS para avaliação de Projetos 

⇒ Fórum Estadual de Proteção ao Meio Ambiente do Trabalhador – (FEPMAT) 

⇒ Grupo Técnico da Regionalização do SUS/RN 

⇒ Fórum Estadual em Defesa do SUS 

⇒ Comissão Organizadora da Conferência Mun. Intersetorial de Saúde Mental 

⇒ Comitê Estadual do Judiciário para a Saúde 

⇒ Comissão Estadual de DST/AIDS 

Inserção do NESC em Redes 
⇒ Rede Observatório de RH/OPAS 

⇒ Rede de Escolas e Centros Formadores em Saúde Pública/Cole�va 

⇒ Rede Nordeste de Formação em Saúde da Família (RENASF) 

Projetos negociados e em tramitação nos órgãos 
financiadores 

I Curso Nacional de Qualificação de 

Gestores do SUS 

⇒ Qualificação das equipes de saúde da atenção básica no SUS/RN 

⇒ Estratégias para Estruturação da Rede de Atenção Integral à Saúde da Mulher no 

Ciclo Gravídico e Puerperal e do Recém Nascido 

⇒ Fortalecimento da participação e do controle social no SUS/RN 

⇒ Escola de Supervisores em Saúde Mental (a ser desenvolvido com a SESAP/RN) 

⇒ Projeto Saúde Mental: Capacitação de Atenção aos usuários de álcool e drogas na 

Rede de Natal-RN (Secretaria Municipal de Saúde de Natal) 

⇒ Curso: Juventudes, Sexualidade e Prevenção das DST/Aids na modalidade 
EaD (MEC/UNESCO/MF) 

 
Obs.: Os três primeiros projetos acima foram elaborados em parceria com representantes da 
SESAP/RN e aprovado na Comissão de Integração Ensino Serviço do SUS/RN (CIES-RN) em 
dezembro de 2010, e encontram-se em tramitação na SESAP/RN. Os recursos para 
financiamento são da Política de Educação Permanente, descentralizados do Fundo Nacional 
de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde. 

II Curso Nacional de Qualificação 

de Gestores do SUS 

Curso EAD - Projeto Gestão 

Programas DST/Aids 
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⇒ Avaliação das Contribuições das Conferências de Saúde, de seu Impacto nas Políticas de Saúde e 
Consolidação da Gestão Participativa na Reforma Sanitária no RN e PB (2008-2010) 

⇒ Avaliação da Atenção Básica (AB) para ações de DST/Aids,  no Distrito Sanitário Oeste do município de 
Natal e do município de Mossoró (2010) 

⇒ Comportamento e prevalência de HIV, sífilis e Hepatites B e C entre Homens que fazem sexo com 
homens nos municípios de Natal e Parnamirim, Rio Grande do Norte, Brasil.(2011– em execução) 

⇒ Intervenção comunitária para prevenção de DST/Aids, no bairro de Mãe Luiza/ RN: uma análise das 
ações, dos processos e dos sujeitos implicados (2011– em execução) 

⇒ Estudos desenvolvidas pelo Observatório RH/NESC/OPAS na temática da gestão do trabalho e da 
educação na saúde (Mais detalhes: www.observatorio.nesc.ufrn.br) 

Estudos e Pesquisas 

 
O Café NESC são rodas de diálogos sobre temas estratégicos 
relacionados à saúde. Em que, ao final da exposição e debate, há 
a degustação de “café com sabor de ideias”.   
 

Confira a lista completa das edições do CaféNESC em: 
 www.nescufrn.wordpress.com 

CaféNESC: Sessões de debate 

Sessão de CaféNESC 

Projeto de ação comunitária para prevenção de DST/Aids 

Oficina Linhas do cuidado em DST/Aids e HV Reunião com PROPLAN e CCS sobre projeto de Ins*tuto em SC 

Galeria de fotos 

Reunião com OCS - Projeto DST/Aids 



 

 

Sede: Rua General Gustavo 
Cordeiro de Farias, s/n. 
P e t r ópo l i s ,  Na ta l / RN .  
CEP: 59012-570 

Fones: (84) 3342-9726 
Fax: (84) 3342-9727 
E-mail: nesc@nesc.ufrn.br 
Sites: www.nesc2.ufrn.br 
www.nescufrn.wordpress.com 

 
Tiragem: 300 exemplares 
Jornalista responsável: Juliana Bulhões 

Contatos 

Composição do NESC  
(Situação em abril de 2012) 

 

Coordenação 

Elizabethe Cristina Fagundes de Souza 
 
Colegiado de Gestão 

Elizabethe Cristina F. de Souza 
Márcia Cavalcante Vinhas Lucas 
Miranice Nunes dos Santos Crives  
Rosana Lúcia Alves de Vilar 
Odécia Medeiros da Costa Oliveira  
 

Integrantes 

Ana Tânia Lopes Sampaio  Prof. Dep. de Saúde Coletiva 
Ana Larissa F. de Holanda Soares  Prof. Subst. Dep. de Saúde C. 
Antônio Medeiros Júnior   Prof. Dep. de Saúde Coletiva 
Bianca Nunes Guedes do A. Rocha Fisioterapeuta (Externo) 
Celeste Maria Rocha Melo  Enfermeira (Aposent. FUNASA) 
Cipriano Maia de Vasconcelos  Prof. Dep. de Saúde Coletiva 
Elizabethe Cristina Fagundes de Souza Prof. Dep. de Saúde Coletiva 
Ewerton William Gomes Brito  Prof. Dep. de Saúde Coletiva 
Francisca Sueli Monte Moreira  Prof. Dep. de Farmácia 
Geórgia Sibele N. da Silva  Prof. Dep. de Psicologia 
Grasiela Piuvezam   Prof. Dep. de Saúde Coletiva 
Isa Maria Hetzel de Macêdo  Prof. Dep. de Saúde Coletiva 
Jacileide Guimarães   Prof. Escola de Enfermagem 
Janete Lima de Castro   Prof. Dep. de Saúde Coletiva 
Jovanka Bittencourt L. Carvalho  Prof. Escola de Enfermagem 
Juciano de Sousa Lacerda  Prof. Dep. de Comunicação 
Karla Patrícia Cardoso Amorim  Prof. Dep. de Medicina Clínica 
Karla Simone Lisboa Maia Damião Prof. Subst.  Dep. de Saúde C. 
Lavínia Uchôa Azevedo de Araújo  Prof. Dep. de Saúde Coletiva 
Marcelo Kimati Dias   Médico (Externo) 
Maria Jalila V. F. Leite   Prof. Escola de Enfermagem 
Maria do Socorro Q. Escoda  Prof. Aposentada da UFRN 
Márcia Cavalcante Vinhas Lucas  Enfermeira / Projeto 
Marise Reis de Freitas   Prof. Dep. de Infectologia 
Maurício Roberto C.de Macêdo  Prof. Dep. de Saúde Coletiva 
Michele Soltosky Peres              Prof. Dep. de Fonoaudiologia 
Miranice Nunes dos Santos Crives  Assit. Social M. Januário Cicco 
Oswaldo Gomes Corrêa Negrão  Prof. Dep. de Saúde Coletiva 
Paulo de Medeiros Rocha              Prof. Dep. de Saúde Coletiva 
Rosana Lúcia Alves de Vilar  Prof. Dep. de Enfermagem 
Severina Alice da Costa Uchôa  Prof. Dep. de Saúde Coletiva 
Susana Maria Miranda Dantas  Prof. Dep. de Enfermagem 
Themis Xavier de A. Pinheiro  Prof. Dep. de Saúde Coletiva 
Vyna Maria Cruz Leite   Prof. Subst. Dep. de Saúde C. 
Zenewton André da Silva Gama  Prof. Dep. de Saúde Coletiva 
  

Equipe administrativa 

Odécia Medeiros da Costa Oliveira  Secretária Administrativa 
Sonia Maria Teixeira de C. Pinho e Souza  Secretária Executiva 
Edvania Nogueira de Araújo   Secretária do Mestrado 
Regina Helena Rocha da Cruz   Técnica em Informática 
Saonara Mahatma do Nascimento  Assistente Administrativo 
Nara Jocelli Medeiros de Oliveira  Assistente Administrativo 
Valdileia Oliveira de Lima   Assistente Administrativo 
Lindalice Oliveira Silva    ASG 

 

Mestrado:  

uma conquista da 

Saúde Coletiva na 

UFRN 

O Mestrado Profissional em 
Saúde da Família (MPSF) 

teve sua primeira turma 

iniciada em 2012, contando 
com 11 docentes e 24 

discentes, oriundos de uma 
seleção com mais de 300 

concorrentes. 

O Curso é oferecido por uma 

Associação de Instituições de 

Ensino e Pesquisa da Região 
No rde s t e  do  B r a s i l , 

denominada Rede Nordeste 
de Formação em Saúde da 

Família (RENASF), que conta 

c o m  a s  i n s t i t u i ç õ e s 
nucleadoras: Fiocruz, UFC, 

UECE, UVA, UFMA e UFRN. 

Mestrado Profissional em Saúde 

da Família 


