
 

NOVEMBRO 2019 

 

Dias 5 e 6 terça e quarta-feira 
I Seminário Brasileiro sobre Direitos Humanos e Capacidade Jurídica de 
Pessoas Vulneráveis – Programa de Direito Sanitário (Prodisa) 
 
Dia 11 segunda-feira 
Jornada Nacional de Economia da Saúde – Direção da Fiocruz Brasília 
 
Dia 21 quinta-feira 
Ciclo de Debates sobre Bioética, Diplomacia e Saúde Pública – Saúde e 
globalização – Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde 
(Nethis) 

 
Dia 27 quarta-feira 
1º Encontro Nacional de Governo Aberto e Ciência Aberta – Presidência da 
Fiocruz 

 

 
 
Dia 1 sexta-feira  
Políticas de Saúde e Assistência Farmacêutica do SUS (online) – Núcleo de 
Educação à Distância (NEAD)  
 
De 4 a 8 segunda a sexta-feira  
Atualização Nacional de Atenção Psicossocial e Saúde Mental em Desastres – 
Escola Nacional de Saúde Pública  
 
De 4 a 15 segunda a sexta-feira 
Curso internacional de atualização em métodos de consumo alimentar e 
antropometria de crianças menores de cinco anos para a construção da 
vigilância alimentar e nutricional em Beira (Moçambique) – Programa de 
Alimentação, Nutrição e Cultura (Palin) 
 

https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/inscreva-se-para-i-seminario-brasileiro-sobre-direitos-humanos-e-capacidade-juridica-de-pessoas-vulneraveis/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/inscreva-se-para-i-seminario-brasileiro-sobre-direitos-humanos-e-capacidade-juridica-de-pessoas-vulneraveis/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/vii-jornada-nacional-de-economia-da-saude/
https://bioeticaediplomacia.org/ciclo-novo-proximos-ciclos/
https://bioeticaediplomacia.org/ciclo-novo-proximos-ciclos/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/fiocruz-promove-i-encontro-nacional-de-governo-aberto-e-ciencia-aberta/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/psaf-oferta2/
http://www.sigals.fiocruz.br/pub/inscricao.do?CodM=5&codN=1&codC=4&codI=656
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/vice-diretora-da-fiocruz-brasilia-vai-conduzir-formacao-em-pesquisa-para-trabalhadores-em-mocambique/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/vice-diretora-da-fiocruz-brasilia-vai-conduzir-formacao-em-pesquisa-para-trabalhadores-em-mocambique/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/vice-diretora-da-fiocruz-brasilia-vai-conduzir-formacao-em-pesquisa-para-trabalhadores-em-mocambique/


Dia 5 terça-feira  
Doenças raras e medicina personalizada: os desafios de institucionalização de 
políticas públicas e o papel do Poder Judiciário – Programa de Direito Sanitário 
(Prodisa)  
 
Dias 11 e 12 segunda e terça-feira  
Mineração de textos utilizando o IRAMuTeQ – Cooordenação de Programas e 
Projetos (CPP) 
 
Dia 19 terça-feira  
O financiamento da saúde: critérios de repasse para Estados e Municípios – 
Programa de Direito Sanitário (Prodisa)  
 
Dia 21 quinta-feira  
Gestão do SUS: Avanços e desafios - Programa de Direito Sanitário (Prodisa) 
 
Dia 26 terça-feira  
Formação de tutores e preceptores dos programas de residência 
multiprofissional da Escola Fiocruz de Governo  
 
Responsabilidade civil no direito à saúde – Programa de Direito Sanitário 
(Prodisa)  

 

 

De 1 a 14 sexta a quarta-feira 

Inscrições para a residência multiprofissional em saúde da família, com ênfase 

em saúde da população do campo – Programa Saúde, Ambiente e Trabalho 

(PSAT) 

 

De 1/11  a 6/12 sexta-feira 

Prorrogação do prazo de inscrições para o mestrado profissional em saúde da 

família (ProfSaúde) – Direção da Fiocruz Brasília 

 

Horário de funcionamento da Secretaria Acadêmica – 8h às 17h 

 

 

Dia 8 sexta-feira 
Colegiado da Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação 
 
Dia 14 quinta-feira 
Comitê de Ética em Pesquisa 

https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/cvf-node-30225-submission-2690
https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/cvf-node-30225-submission-2690
https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/mineracao_texto_iramuteq/apresentaaao/3109
https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/cvf-node-30225-submission-2665
https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/cvf-node-30225-submission-2588
https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/cvf-node-30225-submission-2714/apresentaaao/2806
https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/cvf-node-30225-submission-2714/apresentaaao/2806
https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/cvf-node-30225-submission-2280
http://www.sigals.fiocruz.br/pub/inscricao.do?CodM=5&codN=1&codC=1&codI=656
http://www.sigals.fiocruz.br/pub/inscricao.do?CodM=5&codN=1&codC=1&codI=656
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/inscricoes-para-o-mestrado-profissional-em-saude-da-familia-foram-prorrogadas-ate-06-12/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/inscricoes-para-o-mestrado-profissional-em-saude-da-familia-foram-prorrogadas-ate-06-12/


 
Dia 18 segunda-feira 
Colegiado da Escola Fiocruz de Governo 
 

 

5 e 6/12 
Comemorações de fim de ano da Fiocruz Brasília 
 
Maio de 2020  
120 anos da Fiocruz  
 

Envie as informações do seu evento, curso ou atividade para a Secretaria Acadêmica da Escola Fiocruz de Governo por meio do sistema 

Latíssimo até o dia 20 do mês anterior à realização e garanta a divulgação na Agenda Educativa. 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=content/latissimo
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=content/latissimo

