
 
 

II Encontro Nacional dos Estudantes de Saúde Coletiva 
Ficha de Avaliação – Sugestões para o próximo Encontro 

 
 

105 avaliações com observação e/ou sugestão para o próximo encontro; 

46 avaliações sem observações e sugestões para o próximo encontro. 

 
 Abordar temáticas sobre a Saúde Coletiva 

 

 Mais palestras/conversas c/ professores. E gostaria de parabenizar que no geral 

deu tudo certo, e agradecer pelo empenho dos organizadores. 

 

 Mais opções de vivências e oficinas. 

 

 Corrigir erros cometidos nesse encontro, para que a cada ano possamos chegar 

mais próximos da perfeição. 

 

 Mais diálogos, colocar como programação, um dia ou turno para conhecimento do 

local, cidade, etc. Comprometimento com horários p/ as oficinas e monitores. 

 

 Certificados com carga horária parcial. Mais articulação dos grupos no ERESC 

para propostas concretas para o ENESC. 

 

 É importante que seja feito um todos os ENESC's um bate-papo sobre nossa 

profissão e regulamentação e como será a atuação. Porque em todos eles terão 

turmas novas e sem embazamento. 

 

 Que se busque desde agora uma maneira de mantes as pessoas presentes e que 

a próxima comissão organizadora busque logo a maneira de resolver isso! 



 

 Sugiro que seja mesas, não junto com as oficinas, e mais organização em geral 

quanto alojamento etc.. 

 

 Que tenha os próximos envolver mais as delegações na organização e 

planejamento do evento. 

 

 Verifica com as delegações quais são as necessidades que cada delegação 

necessita. Pois cada estado é diferente do outro. 

 Se houver vivências, a possibilidade dos horários não serem os mesmos que os 

das mesas, pois é muito importante participar dos debates da mesa. Foram vários 

convidados que compõe a mesa e é importante valorizarmos este momento. 

 

 Coletividade. 

 

 Que ele acabe, e a plenária final não seja menosprezada e que se preciso for dure 

dois dias. 

 

 Liberdade. 

 

 Sugiro revisão da metodologia do evento. Discutir o assunto tratado de maneira 

que a contribuição não venha somente de terceiros, mas sim os estudantes 

“posoam” ser transversais. 

 

 Nova metodologia de atração dos estudantes; temáticas mais pertinentes, levando 

em consideração estudantes recém-ingressados e também os que já estão se 

graduando. 

 

 Não ter atividades além das 17hrs, para que além da programação as pessoas (??) 

teriam para conhecer a cidade, porque você viajar uma distância grande dessas e 

não conhecer nada além daquele território cercado é em meu ponto de vista falta 

de aproveitamento. 

 

 A CoENESC local poderá conduzir toda a plenária final junto com representantes 

da CONESC afim de conduzir o processo de finalização/avaliação e 



encaminhamento de forma mais objetiva e consistente. A CoENESC local poderá 

compartilhar mais a responsabilização pelo evento com as demais CO-ENESC 

com o objetivo de inverter a lógica de culpabilização de um ou outro durante todo o 

processo de organização – É preciso assumir de forma compartilhada os sucessos 

e os equívocos por nós compactuados. 

 

 Programação mais dinâmicas, além da preocupação com a confraternização dos 

alunos. 

 Acho que é interessante discutir mais a respeito das graduações. 

 

 Sem carimbos. 

 

 Novos meios de registro de presença como por ex: cadastro do indivíduo com 

numeração e registro do nº pelo monitor em cada atividade, ou código de barra em 

crachá. 

 

 Selecionar monitores que sejam mais qualificados à coordenar uma roda seja ela 

de qualquer tema. Não, jamais, nunca colocar para monitoria graduandos de 1º e 

2º período, pois não tem embasamento o suficiente p/ esclarecer assuntos 

abordados aqui por estudantes já do 5º ou último período. Também gostaria de 

sugestionar que programem melhor os dias aqui presenciados. Por exemplo, as 

rodas de vivência devem ser temátizadas pelas visitas e vivências feitas aqui no 

congresso, porque entrar numa roda e falar de temas diversos, é muito exaustivo e 

faz com que percamos a vontade de discutir o que vimos. Torna-se massante o 

grupamento feito durante duas/três horas. Deixar livre para socialização todas as 

noites a partir das 18:00 com um local programado p/ isso acontecer. Não houve 

socialização porque não tinhamos disposição de ficar em outras casas tarde da 

noite, já que no dia seguinte teriamos outras oficinas obrigatórias. Não permitir que 

sejam abordados temas que fogem à pauta, nem por sugestão nem por nada, até 

que a pauta seja terminada e concluída sem interrupções. Pois hoje foi um dia em 

que tivemos que votar p/ que se encerrasse a a assembleia, pois já estava 

defasada de tantas inscrições bestas que foram feitas e que só atrapalharam no 

andamento da assembleia e conclusão da pauta! Obrigadaaa! 

 

 O que avaliei como regular no encontro foi por conta da programação que acabou 



se tornando repetitiva na parte da tarde. A falta de treinamento (não sei se é o 

termo certo) dos monitores foi responsável pela baixa efetividade dos eixos de roda 

de conversa. A infraestrutura foi regular ada a alocação que não respeitou o 

critério: tamanho da delegação. 

 

 Não colocar muitas atividades sobrepostas com os movimentos. Chamar 

movimentos sociais locais. 

 

 Melhorar a programação. 

 

 Pontualidade na formação da programação. 

 

 Melhor controle das presenças. 

 

 Reservar mais tempo para as plenárias devido a importância do espaço na 

construção do curso. As atividades devem ser mais integrativas e menos 

fragmentadas. 

 

 Encontra metas para que as pessoas que não estejam comprometida com as 

normas paguem o seu preço, sem prejudicas ninguém. 

 

 Procurar elaborar a programação das atividades de forma com que os estudantes 

tenham a oportunidade de participar de mais encontros, que se leve em 

consideração as possíveis programações que venham acontecer em conjunto com 

o evento para que nenhum se prejudique. 

 

 Conversar com as bases e permitir que a programação contemple tanto os eixos 

quanto a construção do movimento estudantil. Assim, como garantir tempo 

suficiente para a nova formação da CONESC. 

 

 Vivências e oficinas em um turno, mesas de discussões e GT's em outro. 

 

 Mandar no mínimo 1 mês de antecedência a programação e não em cima da hora. 

Estratégias para a integração dos alunos. 

 



 Que se (??) vivência só haja em único dia de roda de conversas, pois essa mesma 

atividade todos os dias foi repetitiva. 

 

 Melhor introsamento entre as equipes da comissão local (informação); horário da 

programação de 08:00 as 22:00hs (muito cansativo), espaços para integralização 

com estrutura para socializar com outros estudantes. 

 

 Não colocar o eixo principal do evento paralelo a oficinas e vivências. 

 

 Pontualidade nas atividades. 

 

 Menos horário de descanso entre as programações. 

 

 Buscar mais integração entre nacional e local para que tenha uma maioria de 

pessoas ajudando. 

 

 Deixar claro o estatuto e edital de regras de convivência no local a ser usado. 

 

 Não sobrecarregar a parte noturna com muitas atividades, serem mais flexíveis 

enquanto frequência, avisar sobre imprevistos de forma clara. 

 

 Construir com os estudantes do Brasil, as atividades possíveis para o encontro, 

para que haja um maior envolvimento dos mesmos. Melhor definir a forma de 

contabilizar presença. Ter mais espaços livres na programação, com espaço para 

conversas livres. Pensar na possibilidade de pequenas avaliações ao final das 

atividades no dia. 

 

 Que o horário das atividades não entrem em confronto para que possamos 

participar de todas as atividades. 

 

 Espaço maior para discuções sobre o curso, com horarios que todos possam 

participar. 

 

 Divulgar melhor a programação, se possível utilizando recursos audio-visuais. 

 



 Melhorar na organização. 

 

 Que a programação seja elaborada de uma maneira que as atividades não sejam 

todas ofertadas no mesmo horário para que todos os estudantes possam participar 

do maior número de atividades no qual lhe interessa, Oferecer alimentação variada 

durante todos os dias do evento. 

 Maior planejamento e atenção quanto as programações; Melhoria na comunicação 

entre comissão e também com as delegações. 

 

 É importante que a próxima universidade que irá ser responsável pelo ENESC 

possa está conversando com as demais e que seja compartilhada as dificuldades, 

além de ter uma maior conversa com a CoENESC e os CA's para melhor sucesso 

do evento. 

 

 Melhor organização da programação atentando se para evitar repetições e 

direcionar ao objetivos do encontro. Valorizar os momentos onde todos estão 

juntos para a organização do curso e da inserção no mercado de trabalho. 

 

 Carimbo com data e hora da atividade. 

 

 Abordagem mais aprofundada dos assuntos de modo a intensificar e também 

disponibilizar o acesso a novos conhecimentos. 

 

 Organizar melhor os horários das atividades. 

 

 Uma melhor organização e cumprimento dos horários para um melhor andamento 

do evento. Uma plenária final que contemple todo o trabalho e aprendizado obtido 

no encontro. 

 

 Organização do cronograma com um segundo plano de ação; organização 

antecipada quanto à certificação visando outras possibilidades e exceções; A 

organização da limpeza pode ser feita entre as próprias delegações, não havendo 

a necessidade de uma equipe própria para limpeza, dessa forma economizariamos 

mais, rs. Enfim. Só. 

 



 Organização feita pela COENESC e que a soberania dos estudantes sobreponha e 

seja defendida por cada universidade. Democracia e coletividade é o quem como 

graduando em SAÚDE PÚBLICA, espero do próximo encontro. 

 

 Realizar eventos com mais tempo entre os intervalos. 

 Oficinas de alão, onde os estudantes participem de intervenções junto a população 

local. 

 

 Ser trilegal! 

 

 Que acabe a plenária depois de concluir todos os encaminhamentos. 

 

 Aff, depende de uma análise de processo e conteúdo que não tenha condições de 

fazer agora. Farei através da minha base. 

 

 Discutir com a base, antecipadamente alguns itens: Programação, frequência, 

elaboração do Estatuto; não colocar a discussão dos eixos paralelamente as 

oficinas e vivências; Acrescentar um período maior para a CONESC. Explicitar os 

resultados e discutir com os alunos; tempo maior p/ a formação da nova chapa 

(discussão). 

 

 Investi na aproximação dos estudantes e comunidade local. 

 

 Programação paralelas e vivências foram muito legais mas poderia reduzir a 

quantidade de atividades concomitantes, de forma que as mesas não sejam 

prejudicadas. 

 

 Acredito que devemos abordar assunto e vivências relacionadas a Atenção Básica 

que é a porta de entrada para os serviços de Saúde, assim como é necessário 

abordar a Vigilância da/em Saúde para que tenhamos um contato maior com os 

serviços/profissionais que fazem o Sistema Único de Saude. 

 

 Sugiro vivência de manhã, tarde sejam as oficinas e a noite as rodas de conversa 

em um grande grupo. 

 



 Maior interação de equipe local com participantes do evento, bem como o respeito 

amplo entre ambos. 

 

 Não colocar na programação muitas atividades paralelas; ter mais mesas de 

discussão. 

 

 Menos mosquitos. 

 

 Maior participação de mesas científicas. 

 

 As atividades de vivências deverão ser permanecidas próximos ENESC's, porém 

deverá contemplar apenas um único dia da programação dessa forma não 

tornando repetitiva as discussões durante os outros dias de encontro. 

 

 Não colocar as vivências nos mesmos horários das oficinas. Variar o cardápio do 

restaurante. 

 

 Controle de frequência com código de barras, almoços variados e um alojamento 

com maior espaço e comodidade. Além de vivências e oficinas menos repetitiva e 

que não dê choque de horário com as mesas. 

 

 Promover maiores discussões no ambito da saúde coletiva. 

 

 Uma programação mais organizada para os estudantes participarem de todos os 

espaços. 

 

 Não achei interessante a metodologia em relação aos carimbos para obter os 

certificados logo sugiro não precisar de carimbo para obter o certificado, variar nas 

opções de alimentação. 

 

 Que no próximo encontro haja espaços em que os estudantes possam se integrar 

mais, que não sejam só nos horários da programação, que haja maior variedade 

nas mesas, vivências, enfim na programação e que todos os estudantes possam 

participar mais intensamente da construção do encontro, atraves de seus 

representante na Coenesc. 



 

 Organização maior em relação aos edital, quanto a parte de convivência nas 

dependências do local. 

 Pensar em metodologias mais artísticas para discussão de vivência. 

 

 Focar mais no SUS; Explicais mais sobre a profissão de vocês o processo saúde-

doença. 

 

 Assunto para discussão serem únicas durante todo o dia tantos em vivências 

quanto oficinas. 

 

 Controle maior nas diversões, pois a sensação é que as pessoas não todas não 

sabem o significado do que é saúde coletiva participando por diversão. 

 

 Diminuir a diversão e que o foco seja os estudos. 

 

 KKKKK..foi tão bom que não tem o que sugerir! Talvez que repassem o 

conhecimento para os próximos a realizar o encontro. 

 

 Lugar exclusivamente para as festas! Por favor! Rs a galera não me deixou dormir.  

 

 Cardápio de refeições variados. 

 

 A plenária deve ir até que todas as pautas sejam atendidas. 

 


