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IDENTIFICAÇÃO: 

Disciplina: 
Desenvolvimento, Desigualdades e Cooperação Internacional 

Créditos: 2 créditos = 30 h/a 

Semestre/ano: 1º/2021 
 

Professores:   

José Paranaguá de Santana 
Gerson Oliveira Penna 
Roberta de Freitas Campos 

 
EMENTA: 

Abordagem interdisciplinar e integradora das dimensões conceituais, políticas e operacionais das esferas 
de saber e prática da saúde pública, da bioética e das relações internacionais, a partir de três conceitos-
chave: as desigualdades em saúde; a acepção de desenvolvimento ou progresso; e as motivações para a 
cooperação internacional. 
Nesse semestre, o programa abordará o tema de Doenças Negligenciadas, com foco em discussões sobre 
desenvolvimento e desigualdades; pesquisa e avaliação; indústria farmacêutica; experiências de 
cooperação internacional. 
 

 
OBJETIVOS: 

Desenvolver reflexões sobre os processos de cooperação entre países na área de saúde, no âmbito político-
institucional das relações internacionais, com foco em aspectos éticos desses processos. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

ATIVIDADE EFG 

Seminário de apresentação do programa da disciplina (conteúdo, 
cronograma e orientações didático-pedagógicas), avaliação de 
expectativas dos alunos e exposição da agenda de debate sobre o termo 
de referência temático da disciplina. 

11/03 
quinta-feira 

14h-17h 

 
 
 
 

Sessões do Ciclo de Debates sobre Bioética, Diplomacia e Saúde Pública: 
Doenças Negligenciadas, promovido pelo Nethis/Fiocruz Brasília 
 

 
 

18/03 
quinta-feira 

14h-17h 

22/04 
quinta-feira 

14h-17h 

20/05 
quinta-feira 

14h-17h 

17/06 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

A disciplina será desenvolvida com base na programação semestral do Ciclo de Debates sobre Bioética e 
Diplomacia em Saúde: Doenças Negligenciadas e por meio de atividades didáticas adicionais referidas no 
conteúdo programático. Ao final da disciplina, os alunos devem elaborar um trabalho de grupo sobre os 
temas do Ciclo de Debates para apresentação em seminário. 
 

 
 
AVALIAÇÃO: 

Observação da participação proativa nas sessões do curso e na apresentação dos respectivos trabalhos de 
grupo (seminário sobre os temas do Ciclo de Debates). 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

Bibliografia Obrigatória: 
 

1. BERLINGUER, Giovanni. Globalização e saúde global. Estudos Avançados, São Paulo, v. 13, n. 35, 
p.1-18, jan. 1999. Disponível em: < 
https://pesquisa.bvsalud.org/bioeticaediplomacia/resource/pt/biblio-832549 >. Acesso em: 28 
jan. 2021. 

2. Termo de Referência Temático: Capacidades Humanas, Desenvolvimento e Políticas Públicas.  
 

3. Termo de Referência Temático: Doenças Negligenciadas. Disponível em: < 
https://bioeticaediplomacia.org/wp-
content/uploads/2019/12/TR_Doen%C3%A7as_Negligenciadas-.pdf   >. Acesso em: 28 jan. 2021. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
        Seleção de textos, a partir da bibliografia constante no Termo de Referência Temático: Doenças 
Negligenciadas (referido na Bibliografia Obrigatória). 

28/01/2021. 

quinta-feira 
8h-11h  

17/06 
quinta-feira 

14h-17h 

 
Sistematização e avaliação - Seminário 

 

24/06 
quinta-feira 

14h-17h 

Atividades de estudos  Março a junho (9h/a) 


