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Presidente da Abrasco fala sobre inovação em saúde
O convidado para a próxima sessão do VII Ciclo de Debates sobre Bioética e Diplomacia e Saúde
Pública é o presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), Gastão Wagner,
sobre “Apoio Institucional como estratégia de inovação em saúde”. O vice-diretor da Fiocruz
Brasília, Wagner Martins, coordenará a mesa. Será no dia 22 de setembro, às 14 horas, no
auditório interno da Fiocruz Brasília. Faça a sua inscrição aqui.
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UnB abre seleção para pós-graduação em
Bioética

A publicação, editada pela Abrasco, está com a
chamada aberta para artigos sobre
Desenvolvimento, Desigualdade e Cooperação
Internacional até 19 de outubro de 2016. O
número temático será feito em parceria com o
Nethis/Fiocruz Brasília. Os artigos devem ser
enviados para: nethis.publica@gmail.com. Leia
mais.

O Programa de Pós-Graduação em Bioética da
Universidade de Brasília lançou edital com 12
vagas para o mestrado acadêmico e seis para o
doutorado, além de duas vagas em cada curso
para residentes no exterior. As inscrições
poderão ser efetuadas até 21 de outubro e
custam R$ 150 (mestrado) e R$ 200
(doutorado). Acesse o edital aqui.

Fiocruz Pernambuco completa 66 anos
com homenagens ao cientista Frederico

Simões Barbosa
No painel “Saúde Pública”, ex-alunos e amigos
do cientista falaram sobre a relação entre o
pesquisador e a saúde pública, no
encerramento das comemorações do
aniversário da Fiocruz Pernambuco, em 2 de
setembro. Dentre os testemunhos, o
coordenador do Nethis/Fiocruz Brasília, José
Paranaguá de Santana, falou sobre o Projeto
Planaltina, em Brasília, coordenado, naquela
época, por Frederico Simões Barbosa.
Leia mais.
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“Filantrocapitalismo e a Saúde no
Mundo”

“Desigualdade Internacional em Saúde”

Planificación familiar en la Guerra Fría chilena: política sanitaria y
cooperación internacional,1960-1973
Campos, María Soledad Zárate; Moya, Maricela González.Acesse»
La "cultura de la sobrevivencia" y la salud pública internacional en
América Latina: la Guerra Fría y la erradicación de enfermedades a
mediados del siglo XX
Cueto, Marcos.Acesse»

