
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB 

CENTRO DE FORMAÇÃO EM SAÚDE 
CAMPUS PAULO FREIRE 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE ENTRADA NOS CURSOS DE  SEGUNDO CICLO 

Considerando a finalização do 1º ciclo dos bacharelados, a iminência de entradas de 

estudantes no 2º ciclo e incentivadas por inúmeros questionamentos levantados por toda 

comunidade acadêmica da UFSB sobre formas de ingresso aos cursos profissionalizantes do 

CFS, entendemos a necessidade da emissão dessa nota de esclarecimento. 

Assumimos o decanato em 14/08/2017 e, desde então, temos nos esforçado para que o 

processo de progressão para os cursos de 2º ciclo ocorra da forma mais plena e justa possível, 

contemplando os princípios dessa universidade.  

Enquanto dirigentes eleitas desse CF, acreditamos no conceito da saúde humanizada, em que 

diferentes profissionais, com uma ampla diversidade de formas de abordar a vida, em sua 

relação com os territórios, a ecologia e a justiça social, emergem como alternativa à prática de 

uma saúde instrumentalizada pelo lucro das empresas farmacêuticas e dos sistemas 

hospitalares privados que só estimulam o excesso de especializações médicas em detrimento 

da atenção primária à saúde interdisciplinar.  

Como consequências, o que temos e vemos, atualmente, é a fragmentação do cuidado em 

saúde, um não cumprimento dos princípios do SUS e a formação de estudantes muito distante 

da visão intertransdisciplinar em saúde que se deseja. Por esses e outros motivos, esse 

decanato acredita que a formação dos profissionais de saúde da UFSB precisa ser diferente da 

que está posta atualmente nas diversas universidades tradicionais desse país.  

Desde o ingresso nessa universidade participamos de grupos de discussão, de trabalhos 

realizados em equipes docentes, em colegiados, estivemos em discussões em salas com 

estudantes, estivemos presentes nas Oficinas, Seminários Pedagógicos, participamos da 

construção de todas as instâncias democráticas de decisão acadêmica relacionadas à saúde, 

fossem elas sobre cursos de primeiro, segundo ou terceiro ciclo. Formamos uma boa parceria 

com a secretaria de saúde do município, essencial para os campos de práticas. 

Sempre sentimos entre colegas o respeito, o empenho, o diálogo, o interesse sincero de 

pensar em cada detalhe do percurso acadêmico de nossos estudantes. Discutimos ementas de 

cursos, bibliografias, parâmetros de avaliação, projetos de pesquisa, projetos de ensino. Vimos 

grupos de docentes e estudantes crescerem junto com o crescimento desta Universidade.  

Concluímos o primeiro ciclo da UFSB. Agora, para atender ao segundo ciclo emergente, 

chegamos ao fim de um intenso trabalho realizado por equipes de colegas comprometidos. 

Essa congregação, em menos de dois meses, aprovou os PPCs dos cursos de segundo ciclo em 

Saúde Coletiva, com 65 vagas; Psicologia, com 65 vagas e Medicina, com 85 vagas, 

contemplando também as politicas afirmativas da universidade.  

Certamente, com estes cursos não cobriremos todo o vasto horizonte que diz respeito às 

profissões de saúde que hoje compõem o espectro de cuidados com a vida dos sujeitos e das 

comunidades. Mas, não há dúvidas que temos diante de nós um promissor horizonte de 



opções oferecido aos 114 estudantes aptos a optarem por formação em saúde neste Centro de 

Formação.  

Durante toda esta trajetória, muitos colegas pensaram, realizaram estudos e apresentaram 

inúmeras propostas de discussão a respeito de critérios de avaliação processuais – condizentes 

com nosso estatuto em seu parágrafo primeiro do artigo 33: § 1º – A progressão para o 

Segundo Ciclo terá como processo seletivo modelos processuais de avaliação de 

aproveitamento, na forma do Regimento Geral. Com base nesse estatuto e resoluções 

aprovamos os critérios de progressão para o curso de medicina e os de psicologia e saúde 

coletiva estão em processo de aprovação no Consuni. 

Respondendo aos questionamentos da comunidade, esclarecemos que em nenhum momento 

ouvimos de colegas, em quaisquer das instâncias de trabalho, a proposta de escalonar ou 

reservar vagas anuais para entrada em Medicina ou nos demais cursos. Nunca houve discussão 

dessas propostas, em qualquer debate/reunião em torno dos critérios de progressão, realizado 

no colegiado de Medicina e Centro de Formação em Saúde. Entendemos que tal proposta  fere 

o Estatuto da UFSB, que acaba de ser aprovado pelo MEC, como também fere profundamente 

os princípios desta instituição.  

Consideramos ainda, no caso dos cursos de saúde, que são o foco central de toda a 

controvérsia surgida com essa proposta, é preciso se respeitar todo trabalho de docentes que 

construíram, ao longo destes três anos, os PPCs com objetivos, ementas, percursos a partir de 

princípios claros, dentro de equipes docentes, colegiados e congregações do BI Saúde e do 

Centro de Formação em Saúde.  

A ideia de escalonar ou reservar vagas anuais para entrada em Medicina ou nos demais cursos 

demonstra um entendimento precário, redutor e contrário aos princípios do BI Saúde, 

deseducando nossos estudantes para os sentidos da formação que oferecemos e de forma 

desrespeitosa deslegitima as instâncias colegiadas e nossa congregação. 

Escalonar ou reservar vagas anuais para entrada em Medicina ou nos demais cursos, fechando 

as entradas para o BI Saúde, desconsidera a responsabilidade que a UFSB assumiu, trazendo 

para dentro dos BIs a difícil tarefa de fazer processualmente a seleção que muitas 

Universidades fazem extramuros, abandonando milhares de estudantes, que passam quatro, 

cinco ou mais anos de suas vidas nos cursinhos pré-vestibulares privados, muitas vezes sem 

conseguir acesso aos cursos mais concorridos das Universidades. Esses estudantes terminam 

indo para as Faculdades privadas ou ficam sem graduação. 

Com os BIs e as LIs, a UFSB amplia o leque de opções de seus estudantes e garante que saiam 

com formações plenas em primeiro ciclo. É preciso ainda chamar a atenção de que a UFSB não 

é a solução para todos os jovens brasileiros que pretendem cursar medicina. Este não é o 

sentido de inclusão que esta Universidade propõe.  

Por fim, lamentamos que qualquer proposta que venha a modificar o que foi construído, 

regulamentado e aprovado até agora, como escalonar ou reservar vagas anuais, não tenha 

sido trazida para discussão no decanato do Centro de Formação em Saúde da UFSB, durante o 

longo processo que envolveu docentes e estudantes na construção dos PPCs dos Cursos de 

Segundo Ciclo na Saúde. Não queremos ver o apagamento do árduo trabalho coletivo que 

honra a nossa presença na UFSB. 
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