CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
SAÚDE GLOBAL E DIPLOMACIA DA SAÚDE
Fiocruz: CRIS/DAPS-ENSP
O Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz (CRIS) e o Departamento de Administração e
Planejamento em Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca apresentam o Curso de
Especialização em Saúde Global e Diplomacia da Saúde destinado à Profissionais de nível superior,
preferencialmente trabalhando na área da saúde global, diplomacia da saúde, cooperação e relações
internacionais, na Fundação Oswaldo Cruz e nos Escritórios de Relações Internacionais da America Latina e
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)

ORGANIZAÇÃO
Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz (CRIS) e Departamento de Administração e
Planejamento em Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública (DAPS/ENSP), com o copatrocínio da
Organização Panamericana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) e da Comunidade de
Países de Língua Portuguesa (CPLP)

COORDENAÇÃO
Prof. Paulo M. Buss - MD, MPH, PhD
Diretor do Centro de Relações Internacionais em Saúde (CRIS), Fiocruz
Profa Regina Ungerer - MD, MsC, PhD
Prof. Sebastian Tobar -BA, MPH, PhD

PÚBLICO ALVO
•

Profissionais de nível superior que trabalham na área da saúde global, diplomacia da saúde,
cooperação e relações internacionais nos Escritórios de Relações Internacionais dos Ministérios da
Saúde de países de língua espanhola da América Latina

•

Profissionais de nível superior que trabalham na área da saúde global, diplomacia da saúde,
cooperação e relações internacionais nos Escritórios de Relações Internacionais dos Ministérios da
Saúde da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP)

•

Profissionais dos Institutos Nacionais de Saúde, Escolas de Saúde Pública, Escolas Técnicas de Saúde
dos países da América Latina e da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP)

•

Profissionais que trabalham na área de relações internacionais da Fiocruz

MODALIDADE PEDAGÓGICA
Curso será realizado de forma presencial remota. Consiste em aulas, debates e reuniões online com
professores e alunos, por meio de plataformas adequadas que oferecem comunicação direta, embora à
distância

DURAÇÃO
Início: 2 de maio de 2022
Final: 15 de dezembro de 2022

NÚMERO DE VAGAS
100 vagas
NÚMERO DE HORAS E REGIME
O curso terá a duração de 360 horas, com concentração nas 4ª feiras, de 9h às 17h (horário de Brasília)

INSCRIÇÕES
21 de março de 2022 a 01 de abril de 2022

ESTRUTURA E CONTEÚDO DO CURSO
Módulo I – Introdução à Saúde Global e Diplomacia da Saúde
Conceitos básicos de saúde global e diplomacia da saúde. Governo e governança global e da saúde:
estruturas e funções. Diplomacia da saúde: objeto e métodos. Atores políticos da saúde global: Sistema
Nações Unidas, outros multilateralismos globais, multilateralismos regionais (com ênfases na América
Latina e África), instâncias nacionais, sociedade civil global, regional e local, setor privado
2 a 4 de maio de 2022
(20 horas)
Módulo II – Seminários Avançados em Saúde Global de Diplomacia da Saúde – (Aulas Painel)
Temas geopolíticos e de saúde global e diplomacia da saúde vigentes, com painelistas nacionais e
internacionais que atuam em espaços e organismos internacionais. Os alunos terão a oportunidade de
identificar os principais problemas políticos, sociais, econômicos, ambientais e sanitários na governança
global e regional que requerem cooperação internacional e intervenção por meio da cooperação e
diplomacia da saúde
Início em 4 de maio até 14 de dezembro de 2022 - quinzenalmente, às 4ª feiras de 9h-13h
Intercalado com o módulo III
(68 horas)
Módulo III – Sessões do Observatório de Saúde Global e Diplomacia da Saúde – (Aulas Painel)
Debates sobre a conjuntura da saúde global e da diplomacia da saúde em agências e “clubes de países”
globais e regionais e territórios geopolíticos, através do Observatório de Saúde Global e Diplomacia da
Saúde que acompanha, analisa e faz o registro sistemático e crítico das principais questões da saúde global
e da diplomacia da saúde em tempo real. Organizado e preparado por analistas das mais diversas áreas da
Fiocruz e outras instituições
Início em 11 de maio até 07 de dezembro de 2022 - quinzenalmente, às 4ª feiras de 9h-17h
Intercalado com o módulo II
(128 horas)
Módulo IV – Espaços políticos globais
Acompanhamento orientado em tempo real, de 5 sessões políticas das principais agências internacionais da
Governança Global e da Governança da Saúde Global, tais como: Assembleia Mundial da Saúde (22 a 28 de
maio de 2022); High-Level Political Fórum on Sustainable Development (HLPF), no âmbito do Conselho
Econômico Social das Nações Unidas (ECOSOC - 5 a 15 de julho de 2022); Assembleia Geral das Nações
Unidas (AGNU - 13 a 20 de setembro de 2022); Conferência Sanitária Pan-Americana (setembro de 2022)
ou 72ª sessão do Comitê Regional da OMS para a África (agosto de 2022) e um evento de livre escolha do
aluno, segundo sua área de interesse profissional
(86 horas)
Módulo V – Comunidades de Práticas em Saúde Global e Diplomacia da Saúde
Os alunos serão agrupados em quatro subgrupos, de acordo com suas inserções profissionais: Comunidade
de Práticas das Oficinas de Relações Internacionais da América Latina; Comunidade de Prática das Oficinas
de Cooperação em Saúde dos Países da CPLP; Comunidade de Prática dos participantes dos Institutos
Nacionais de Saúde, Escolas de Saúde Pública e Escolas Técnicas de Saúde dos países da América Latina e
CPLP e Comunidade de Prática com membros da Câmara Técnica de Cooperação Internacional da Fiocruz
Início em 4 de maio até 14 de dezembro de 2022 - quinzenalmente, às 4ª feiras de 14h-17h
(50 horas)
Módulo VI – Módulo de encerramento
15 de dezembro de 2022 – quinta-feira de 9h-17h
(8 horas)

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO DOS ALUNOS
A ativa participação dos alunos, que estão envolvidos profissionalmente com a temática, será essencial para
o sucesso do curso e será alcançada por seis instrumentos:
1) Produção de análise crítica do aluno sobre sua percepção e visão sobre o tema de cada aula-painel
(Seminários)
2) Leitura prévia dos Cadernos CRIS produzido quinzenalmente pelos analistas do Observatório de
Saúde Global e Diplomacia da Saúde
3) Produção de análise crítica do aluno sobre sua percepção e visão da conjuntura global e regional
apresentada no Observatório
4) Debate dos alunos entre si e com os painelistas das aulas-painel dos Seminários e analistas do
Observatório
5) Produção de resumo e análise crítica dos cinco momentos políticos relevantes do cenário global
6) Debate e reflexão crítica sobre os principais temas abordados em cada subgrupo das Comunidades
de Prática
7) Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) que consistirá na união de suas notas semanais relativas às
aulas-painel e Observatório, assim como de sua análise do acompanhamento dos cinco momentos
políticos globais, incluindo uma introdução e conclusões/considerações finais
Com a conclusão do curso, o aluno receberá um certificado emitido pela Escola Nacional de Saúde Pública
da Fundação Oswaldo Cruz

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
cursodiplomacia@fiocruz.br

