
A Pós-Graduação como Estratégia

de Diplomacia e Saúde:

Cooperação e Solidariedade



Missão da Fiocruz – fevereiro de 2008 - seleção dos alunos

Missão da Fiocruz – 31 de março de 2008 - Início do curso

Missão da Fiocruz – novembro de 2007

Estabelecimento de secretaria local, e discussão do Edital para seleção de alunos

Lançamento do Edital de seleção – dezembro de 2007
Inscrições restritas ao pessoal já empregado no Sistema Nacional de Saúde

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde

Fiocruz – INS de Moçambique



Ministérios inicialmente envolvidos no projeto

• Brasil

• Ministério da Saúde (Fiocruz)

• Ministério das Relações Exteriores (ABC)

• Ministério da Educação (Capes)

• Ministério de Ciência e Tecnologia (CNPq)

• Moçambique

• Ministério da Saúde (INS; Dept. Recursos Humanos)

• Ministério de Ciência e Tecnologia



Apoio logístico 
e de secretaria:

Sra. Elisa (INS)
Rose e Marcia 
(Fiocruz)





Cerca de 15 docentes brasileiros e 7 docentes moçambicanos

estiveram envolvidos nessa primeira fase do curso

Cada aluno desenvolveu parte de sua dissertação em Laboratório
da Fiocruz, através de estágio de até 6 meses



Todos os alunos inscritos são funcionários do Estado Moçambicano





Defesas 2010-2011



2.a Turma:
Início em Março de 2010 



Defesas de dissertações –Abril 2013



 
 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE 

 

EDITAL 
 

DOUTORAMENTO EM CIÊNCIAS DE SAÚDE  

 
A Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), em coordenação com o Instituto Nacional de Saúde (INS), organizou 

um programa de Pós-Graduação em Ciências de Saúde (Doutoramento) que tem como objectivo formar 

pesquisadores e docentes na área de ciências da saúde em Moçambique. Este programa insere-se no âmbito 
da cooperação técnica do Governo Brasileiro com os Países de Língua Portuguesa em África (PALOP).Este 

Doutoramento em Ciências de Saúde é parte integrante do programa de Pós-Graduação em Ciências de 

Saúde. 
 

Podem concorrer para as vagas disponíveis funcionários do Serviço Nacional de Saúde com os seguintes 
requisitos: 

 

• Ser licenciado em Medicina, Enfermagem,Farmácia, Medicina Dentária, Saúde Pública, Biologia, 

Medicina Veterinária, ou outras áreas afins às ciências clínicas e biomédicas. 

• Possuir o título de Mestre em Ciências. 

• Ter nomeação definitiva. 

• Ter tempo mínimo de serviço de 2 anos. 

• Ter idade máxima 45 anos. 

• Comprometer-se a trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde por um período de 5 anos após o 

término do Doutoramento. 

• Ter parecer favorável do local de trabalho (onde conste a informação do desempenho, confirmação 

dos anos de trabalho, tipo de nomeação). 
 

 

Agosto 2014





https://www.scidev.net/global/education/multimedia

/system-boost-health-brazil-mozambique.html

https://www.scidev.net/global/education/multimedia/system-boost-health-brazil-mozambique.html


Processo de seleção em Junho de 2019



Doutorado em Ciências da Saúde Fiocruz/Focem-MercoSul

Aula Inaugural (12 de Agosto de 2019) 



Doutorado em Ciências da Saúde Fiocruz/Focem-MercoSul

Aula Inaugural (12 de Agosto de 2019) 



Doutorado em 

Ciências da Saúde

Fiocruz/Focem-MercoSul

Disciplina de Metodologia Científica
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