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É nesta quarta-feira, 18 de setembro, a partir das 14h, no Auditório
Interno da Fiocruz Brasília. A representante da Opas no Brasil, Socorro Gross,
e o pesquisador da Fiocruz Wilson Savino debatem experiências e perspectivas
para a saúde em regiões de fronteiras nas Américas. As inscrições são
gratuitas. Haverá certificação aos presentes emitida pela Escola Fiocruz de
Governo, em Brasília.

Participe

Bioética da UNB abre seleção para mestrado
e doutorado
Os interessados têm até 20 de outubro de 2019
para se inscreverem. O processo de seleção é divido
em três etapas: prova de interpretação e
compreensão de texto em Língua Inglesa; avaliação
do pré-projeto; e prova de avaliação do currículo
lattes.

http://www.31.idmkt5.com/go/36320-a3ec4433229861bc421f946f2c8-d-06f02ee1e21oHe1e3eW
http://www.31.idmkt5.com/go/36320-a3ec4433229861bc421f946f2c8-d-06f02ee1e21oHe1e3eW
http://www.31.idmkt5.com/go/36320-a3ec4433229861bc421f946f2c8-d-06f02ee1e21oHe1e3eX


Confira

VIDEOTECA

Inscreva-se no canal do Nethis no YouTube  e ative as notificações para ser
informado sobre novos vídeos. 

INSCREVA-SE

UnBTV grava programa sobre saúde e migrantes no Brasil 

Está disponível, no canal do Nethis no Youtube, o programa Diálogos: Saúde e
Migrações no Brasil. Com a participação dos pesquisadores Daniel Soranz

(Fiocruz) e Tânia Chaves (Instituto Evandro Chagas). 

http://www.31.idmkt5.com/go/36320-a3ec4433229861bc421f946f2c8-d-06f02ee1e21oHe1e3eX
http://www.31.idmkt5.com/go/36320-a3ec4433229861bc421f946f2c8-d-06f02ee1e21oHe1e3e5
http://www.31.idmkt5.com/go/36320-a3ec4433229861bc421f946f2c8-d-06f02ee1e21oHe1e3eY
http://www.31.idmkt5.com/go/36320-a3ec4433229861bc421f946f2c8-d-06f02ee1e21oHe1e3eZ


Acessar

Acessar

O Brasil diante da dinâmica migratória intra-regional vigente na
América Latina e Caribe: tendências, perspectivas e oportunidades
em uma nova era / Brazil and the intraregional migratory dynamics
in Latin America and the Caribbean: trends, perspectives and
opportunities in a new age.

Avila, Carlos Federico Domínguez.

Bioética, imigração e assistência à saúde: tensões e convergências
sobre o direito humano à saúde no Brasil na integração regional dos
países / Bioethics, immigration and health care: tensions and
convergences on the human right to health in Brazil in the regional
integration of the countries

Guerra, Katia; Ventura, Miriam.

Gostou deste conteúdo? Compartilhe!
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Remover Versão web
Jardim botanico III 16 71681-673 Brasilia DF Brasil
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