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Resumo:  
Introdução: Ao reconhecer a necessidade de mudança na formação 
profissional em saúde coletiva (SC), com ampliação do número de 
egressos e requalificação do ensino para atender às crescentes 
demandas do SUS, o ISC incluiu no plano diretor desde sua constituição 
(1995) a implantação do curso de graduação em saúde coletiva (CGSC), 
movimento intensificado a partir de 2002 e concretizado em março/2009 
com a 1ª turma. Objetivos: Descrever e analisar o processo de 
construção e implementação do CGSC, segundo elementos político-
institucionais, o desenvolvimento da SC e fatores dificultadores e 
facilitadores em uma instituição pública de ensino superior. Métodos: 
O longo tempo de amadurecimento da proposta é indicativo da 
importância de alcançar densidade teórica e viabilidade na adoção 
dessa nova estratégia de formação em SC. No primeiro caso, analisam-se 
o papel dos acúmulos obtidos com o ensino pós-graduado, o 
desenvolvimento científico-tecnológico e os significados das rodadas 
de discussão entre instituições de ensino da SC e, no segundo, 
consideram-se oportunidades criadas pelas políticas de ensino 
superior, políticas de saúde e implantação do SUS nacionalmente e seus 
reflexos na Bahia, com revisão documental. Resultados: A definição de 
objetivos terminais e do rol de competências e habilidades dos 
graduandos não foi trivial. Identifica-se que a acumulação em décadas 
de pós-graduação em SC resultou em sólido elenco de conteúdos e 
práticas, além de responder por produção científica e didática própria 
para o suporte ao ensino, porém nesse caso, há limitações na longa 
formação do “sanitarista” e no pequeno número de formandos relativas 
às demandas dos serviços de saúde. No âmbito desse processo são 
discutidas alternativas para superar os desafios da 
interdisciplinaridade e formar sujeitos aptos a atuar em promoção e 
vigilância da saúde, e na reorientação do modelo de atenção.  
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