
 
 

COMUNICADO ÀS INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS, ÀS COMISSÕES, AOS COMITÊS E AOS GRUPOS DE 
TEMÁTICOS DA ABRASCO 

No período de 1 a 4 de maio de 2017 ocorrerá em Natal/RN o III Congresso de Política, 

Planejamento e Gestão em Saúde (PPG) da Abrasco. Em momento de conjuntura política tão 

adversa, dada a ofensiva neoliberal que visa impor retrocessos constitucionais e a expropriação de 

direitos sociais, torna-se imprescindível a análise crítica, a proposição de estratégias sociais e 

institucionais viáveis para a salvaguarda de conquistas sociais alcançadas e para a defesa do SUS. 

A partir de discussão e decisão política prévia optamos por não buscar fontes e formas de 

financiamento para o III Congresso PPG, que impliquem em quaisquer relações de dependência ou 

constrangimento interinstitucional, priorizando parcerias com entidades alinhadas com a defesa 

do SUS e trabalhando de forma criativa para uma maior autonomia de nossa entidade associativa. 

Em certa medida, tal decisão política poderá implicar em algumas restrições e dificuldades de 

financiamento que tenderão a repercutir no modo de organização e programação do referido 

evento. 

O local escolhido para a realização das atividades de pré-congresso (01/05/2017) é o 

campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que dispõe de muitos auditórios 

de pequeno e médio portes. O congresso deverá ocorrer no Centro de Convenções de Natal (02 a 

04/05/2017), que disponibilizará somente 4 espaços físicos (de médio e grande portes), o que 

restringirá a quantidade de atividades programadas para o local. 

A Comissão Científica do III Congresso PPG já iniciou o processo de definição da 

programação do evento e convida a todos os Grupos Temáticos, Comitês e Comissões da Abrasco 

em que haja o interesse para a oferta e realização de atividades no decorrer do evento, que 

enviem para a Comissão Científica as suas propostas. As atividades podem contemplar oficinas, 

mini-cursos, encontros, debates e reuniões, com até dois turnos de duração (08 horas). Em função 

da restrição de espaços físicos no Centro de Convenções de Natal, enfatizamos a prioridade para 

atividades de pré-congresso a serem realizadas no dia 01/05/2017 nas dependências da UFRN.  

Em função das dificuldades para o financiamento do congresso, todas as atividades 

propostas devem ser autofinanciadas pelos proponentes e/ou por suas parcerias institucionais. 

As propostas de atividades devem ser encaminhadas pelo formulário eletrônico (disponível 

em https://goo.gl/forms/JdJS9OTeBLHx7R5q2) até o dia 15/01/2017.  

Até o dia 31/01/2017 a Comissão Científica divulgará as propostas selecionadas e iniciará 

as tratativas para a organização das mesmas. 

Contamos com a boa disposição de todos para organizarmos um evento participativo e 

significativo, que potencialize a nossa discussão, interação, proatividade e práxis em defesa do 

Estado democrático e dos direitos sociais. 
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