
 

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 27 do mês anterior à realização e garanta a divulgação na Agenda Educativa. 

 

MAIO 2021  

EVENTOS 

 
Dia 4 terça-feira  
Atualizações das ações de enfrentamento à pandemia/Direção 
 
Dia 6 quinta-feira  
6ª Sessão Temática do ProfSAúde: Populações em condições de 
vulnerabilidade, com ênfase na população em situação de rua / 
Mestrado Profissional em Saúde da Família  
 
Dia 14 sexta-feira 
Aula inaugural da especialização em Educação Popular em Saúde na 
Promoção de Territórios Saudáveis e Sustentáveis – Amorosidade em 
tempos de pandemia/ Programa Saúde, Ambiente e Trabalho (Psat) 
 
Dia 18 terça-feira 
Seminário Antimanicomial: resistência, luta e sonho juntos na 
construção de uma sociedade sem manicômios/ Núcleo de Saúde 
Mental, Álcool e outras Drogas (Nusmad) 
 

Dia 20 quinta-feira  
Ciclo de Debates sobre Bioética e Diplomacia em Saúde – Medicamentos 
e vacinas: bens públicos globais/Núcleo de Estudos em Bioética e 
Diplomacia em Saúde (Nethis) 
 
 
 
  

https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/direcao-da-fiocruz-brasilia-promove-encontro-online-com-os-trabalhadores/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/?p=15621&preview=true
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/?p=15621&preview=true
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/?p=15674&preview=true
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/?p=15674&preview=true
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/?p=15674&preview=true
http://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/
http://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/
https://bioeticaediplomacia.org/medicamentos-e-vacinas-bens-publicos-globais/
https://bioeticaediplomacia.org/medicamentos-e-vacinas-bens-publicos-globais/
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CURSOS  

 
Dia 3 segunda-feira  
Atualização em Fitoterapia: harmonizando conceitos/Núcleo de 
Educação à Distância (Nead) 
 
Políticas informadas por evidências em Assistência Farmacêutica/Nead 
 
Elaboração de Guias de Prática Clínica Baseada em Evidências/ 
/Nead 
 
Dia 10 segunda-feira 
Formação de educadores para o controle social e participação popular 
no SUS- DF/ Psat 
 
Dia 18 terça-feira 
Especialização em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS/ Nead e 
Núcleo de Epidemiologia e Vigilância em Saúde (Nevs)  
  

SECRETARIA ACADÊMICA  

 

De 17 a 19  segunda a quarta-feira  

Divulgação de vagas externas e inscrições para disciplinas com início em 

maio/Mestrado Profissional em Políticas Públicas em Saúde (MPPPS) 

  

REUNIÕES COLEGIADAS 

 

Dia 3 segunda-feira  

Colegiado de Pós-Graduação 

 

https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/curso-de-atualizacao-em-fitoterapia-harmonizando-conceitos-2a-oferta/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/politicas-informadas-por-evidencias-em-assistencia-farmaceutica-2a-oferta/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/elaboracao-de-guias-de-pratica-clinica-4a-oferta/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/fiocruz-brasilia-lanca-curso-de-formacao-de-educadores-para-o-controle-social-e-participacao-popular-no-sus-df/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/fiocruz-brasilia-lanca-curso-de-formacao-de-educadores-para-o-controle-social-e-participacao-popular-no-sus-df/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/curso-de-especializacao-em-epidemiologia-aplicada-ao-servicos-do-sus-episus-1-oferta/
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Dia 13 quinta-feira 

Comitê de Ética em Pesquisa  

 

Dia 17 segunda-feira 

Colegiado da Escola de Governo Fiocruz-Brasília 
  

O QUE VEM POR AÍ 

 

Junho   

Ciclo de Debates em Bioética e Diplomacia em Saúde /Nethis 
 

https://bioeticaediplomacia.org/ciclo-novo-proximos-ciclos/

