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A PAHO/WHO realiza um grande seminário no período de 01 a 03 de dezembro no marco da II
Conferência Internacional de Saúde para comemorar os 25 anos do Programa de Líderes
Internacionais em Saúde (PLSI), ocasião em que será diplomada a turma 2010 do curso
Edmundo Granda Ugalde. No mesmo seminário também será realizada a III Reunião da Rede
Acadêmica de Saúde Internacional/Saúde Global. Os eventos serão realizados em San
Salvador, capital de El Salvador.

A solenidade de abertura do seminário será às 09h do dia 01/12, com transmissão ao vivo. Nos
dias primeiro e dois de dezembro serão realizadas conferências e palestras pelos
coordenadores e tutores do PLSI com o objetivo de fazer uma reflexão crítica desde a
implementação da iniciativa, em 1985, quando especialistas em Recursos Humanos em Saúde
perceberam a necessidade de formar lideranças internacionais no âmbito da cooperação em
saúde. No segundo momento, no dia três, será realizada uma oficina sobre as competências
associadas ao PLSI.

A Representação da OPAS/OMS no Brasil apóia a iniciativa PLSI por intermédio do Programa
de Cooperação Internacional em Saúde (TC 41), coordenado por José Paranaguá de Santana.

Trabalhos da Turma 2010

No dia 22 de novembro será realizada a apresentação dos trabalhos da turma 2010 do PLSI. A
representante do Brasil, Juliana Carrijo Melo, fará sua apresentação às 13 horas (Hora de
Brasília) sobre o tema “Salud en las fronteras e integración regional: Estudio de políticas y
practicas en los países de MERCOSUR”. Os trabalhos finais da turma 2010 são sobre os
seguintes temas: Saúde nas Fronteiras, Integração Regional, Cooperação Internacional,
Atenção Primária em Saúde, Condicionantes para Transferências Financeiras, Universidades
Promotoras de Saúde, Violência, Desastres, Migração, Medicamentos e Meio Ambiente.
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As sessões serão transmitidas via Elluminate.

Transmissão da abertura do evento aqui.

Para acompanhar as apresentações dos trabalhos&nbsp;em espanhol clique aqui.

Para acompanhar as apresentações dos trabalhos&nbsp;em inglês clique aqui.&nbsp;

Saiba mais sobre o PLSI
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