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Ciclo de Debates: O mundo é o lugar mais desigual do mundo
No próximo dia 20 de outubro, o VII Ciclo de Debates sobre Bioética, Diplomacia e Saúde Pública
convida o pesquisador Marcelo Medeiros, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e
da Universidade de Brasília (UnB), para ministrar a palestra “O mundo é o lugar mais desigual do
mundo”. Será no auditório interno da Fiocruz Brasília, às 8h30. Inscreva-se.

Seminário Olimpiadas, Saúde Pública e
Segurança
As principais esferas de governo envolvidas na
realização das Olimpíadas 2016 estarão na Fiocruz
Brasília para o Seminário “Olimpíadas, Saúde
Pública e Segurança”. Será no dia 9 de novembro,
no auditório interno. Participarão como palestrantes
o coordenador-geral de Vigilância e Resposta às
Emergências em Saúde Pública do Ministério da
Saúde, Wanderson Kleber de Oliveira, o delegado
chefe da Divisão Antiterrorismo da Polícia Federal,
Dennis Cali, e o oficial da Agência Brasileira de
Inteligência (Abin) Danilo Coelho. Inscreva-se

Álcool e saúde são temas de seminário
internacional da Fiocruz
O Programa Institucional de Apoio a Pesquisas e
Políticas Públicas sobre Álcool, Crack e outras
Drogas (PACD) da Fiocruz promoverá o Seminário
Internacional Álcool, Saúde e Sociedade. O
encontro abordará os aspectos epidemiológicos,
históricos e culturais do consumo de álcool, assim
como as políticas públicas no Brasil e na América
Latina. Saiba mais.
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UnB abre seleção para mestrado e
doutorado em Bioética
Programa de Pós-Graduação em Bioética da
Universidade de Brasília está com edital aberto com
12 vagas para o mestrado acadêmico e seis vagas
para o doutorado, além de duas vagas para cada
curso para residentes no exterior. Inscrições
entre 1° setembro e 21 de outubro.
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