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O Bacharel em Saúde Coletiva é um profissional vinculado à área das Ciências da Saúde, com atuação 
em: diagnósticos de saúde, formulação de políticas públicas de saúde, avaliação de programas e serviços, 
economia da saúde, educação, gestão, informação e comunicação, promoção da saúde, medidas 
preventivas e vigilância em saúde. Neste sentido, a Graduação em Saúde Coletiva no Brasil inicia suas 
primeiras turmas no ano de 2008. Passados os primeiros quatro anos de formação, os bacharéis iniciaram 
suas caminhadas em 2012. Por se tratar de uma graduação recente no âmbito da Saúde, muitas foram (e 
ainda são) as dúvidas e inquietações destes profissionais sobre a atuação no mercado de trabalho. Por 
isso, alguns alunos, futuros egressos, preocupados com as possibilidades de inserção no mercado de 
trabalho, propuseram um grupo de trabalho para criar estratégias de Comunicação em Saúde, com vistas à 
divulgação da atuação profissional do Bacharel em Saúde Coletiva. O grupo de trabalho, em conjunto 
com uma docente do Curso, criou o projeto de extensão que tem como objetivo divulgar o Curso de 
Bacharelado em Saúde Coletiva e o profissional junto a gestores e trabalhadores da área da saúde, de 
instituições e serviços públicos e privados. Para o alcance do objetivo proposto, são realizados encontros 
semanais do grupo para elaboração de estratégias de comunicação que envolvem a produção de material 
de divulgação (folders, vídeos, marcadores de páginas, apresentações orais, blogs, entre outras). Este ano, 
o grupo já realizou algumas visitas com os públicos do projeto, obtendo interessantes resultados, tais 
como a possibilidade de inserção na Polícia Federal, incorporação de novas vagas em hospitais públicos e 
privados e saúde suplementar. Ao final do projeto, será realizado um Seminário Integrador para avaliação 
dos resultados deste ano e metas para o ano seguinte. 
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