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Panoramas da Saúde Global II 
O curso Panoramas da Saúde Global vem sendo promovido semestralmente desde 2014 pelo Centro Brasil 
de Saúde Global, sediado no Instituto de Medicina Social (IMS) da UERJ e oferecido por dois Programas 
de Pós-Graduação – Saúde Coletiva/IMS, e Alimentação, Nutrição e Saúde/INU.   

Em 2017.2, as 10 sessões serão realizadas em 5as feiras, 10:00-12:00, entre 28 de setembro e 14 de 
dezembro -- ver agenda adiante – em breve, alguns temas específicos serão mais bem detalhados, 
acompanhados de bibliografia de apoio.   

Esta edição, como indica a logomarca do 12o Congresso de Saúde Coletiva (Abrascão), abaixo, é co-
promovida pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) em consonância com o mote adotado 
por sua Diretoria: O Abrascão 2018 já começou!   

 

 

 

 

 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável-ODS /Agenda 2030 

(https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/) 	
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Objetivos e metas da Agenda 2030 foram adotados como eixos estruturantes do curso, com foco especial em 
metas mais diretamente relacionadas à saúde das populações em escala global. Tais eixos também 
estruturam as atividades de pesquisa e ativismo de nosso Centro.   

Em meio à conjuntura político-econômica regressiva em que vivemos, em nosso país e no mundo em geral, 
iniciativas multilaterais como a Agenda 2030-ODS podem representar trincheiras de resistência, na medida 
em que sejam acompanhadas de processos radicalmente inclusivos e democráticos de debate e decisão. 
Nosso Centro busca somar-se a iniciativas em curso sobre a Agenda na sociedade civil 
https://brasilnaagenda2030.org/category/relatorio-luz/, e em algumas instituições governamentais brasileiras, 
notadamente a Fundação Oswaldo Cruz (https://portal.fiocruz.br/pt-br/content/fiocruz-sedia-evento-
internacional-sobre-agenda-2030). 

Nossos palestrantes convidados (ver súmulas curriculares ao final) militam em áreas diversificadas: 
Economia, Epidemiologia, Sociologia, Direito, Relações Internacionais, Políticas e Gestão Públicas. Com 
apoio de  debatedores do campo da Saúde Coletiva e de bibliografia a ser indicada, pretende-se discutir 
nexos entre a saúde global e alguns objetivos e metas dos ODS/Agenda 2030,  assim contribuir para a 
formulação de perguntas de interesse, em vertentes acadêmicas e político-institucionais, assim como suscitar 
novos temas e mapear controvérsias. 

Além de curso eletivo aberto à participação presencial ou online de pós-graduandos de instituições de ensino 
superior brasileiras e latino-americanas para obtenção de créditos acadêmicos, as sessões constituirão 
também eventos acadêmicos independentes. A audiência do curso, portanto, poderá incluir participantes de 
três tipos: 

Tipo 1) Alunos dos PPGs do IMS e INU,  e alunos “especiais”, i.e. regularmente matriculados em outros 
PPGs, da UERJ ou de qualquer outra IES brasileira. Esses alunos poderão obter 2 créditos acadêmicos, ao  
cumprir frequência mínima de 9 sessões e realização de tarefas escritas; 

Tipo 2) Alunos “ouvintes” – obtenção de certificado de participação, ao cumprir frequência mínima de 8 
sessões, mas sem exigência de tarefas escritas; 

Alunos tipos 1 e 2 devem matricular-se na Secretaria Acadêmica do IMS (ou do INU, no caso de alunos 
desse Instituto); formulários, disponíveis em http://site.ims.uerj.br/pos-graduacao/disciplinas-epidemiologia-
2/, podem ser enviados até 25 de setembro por e-mail para eliete@ims.uerj.br. 

Tipo 3) Demais interessados, sem exigência de matrícula e frequência mínima. 

As sessões serão realizadas no auditório do IMS – Rua São Francisco Xavier, 524, Bloco A, entrada pelo 7o. 
andar.   

A transmissão online será conduzida via sistema Adobe Connect, com apoio do Laboratório de Telessaúde 
da UERJ. Como o sistema comporta até 100 conexões,  recomendamos que seja disponibilizada nas IES 
interessadas uma sala com equipamento adequado para participação coletiva. 

Para que a participação online funcione a contento, é indispensável agendar com uma semana de 
antecedência com a equipe do Centro (centroriosaudeglobal@gmail.com) teste da qualidade da 
conexão, áudio e vídeo.  

É igualmente indispensável que em ambientes coletivos ou individuais, os seguintes requisitos técnicos 
sejam garantidos: 
  
a) Espaço físico bem iluminado com computador de no mínimo 2GHz Intel Pentium 4 ou superior, 512 MB 
de RAM (2GB recomendado), Adobe Flash instalado e atualizado; 

b) Conexão à Internet com banda larga superior a 512kbps; 
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c) Equipamento multimídia de alta qualidade, previamente testado; 

No dia da sessão:   
 

a) Conecte-se no mínimo com 30 minutos de antecedência (9:30) via link para webconferência: 
http://connect.telessaude.uerj.br/r54bopcu16v/; 

b) Se for solicitada instalação de add-in do programa Adobe Connect para entrar na sala, faça-o; 
c) Selecione "entrar como convidado"; 
d) Digite seu nome completo e município/estado, e clique em “entrar”; 
e) Aguarde por alguns instantes a autorização do Laboratório de Telessaúde para entrar na sala virtual. 

  
Ao longo das sessões, perguntas e comentários poderão ser digitados pelos participantes na tela de “chat” do 
Adobe Connect.  Ao final da palestra os debatedores as incluirão nas discussões (cerca de 60 minutos).  
 
Sejam bem-vind@s!   
 
Se possível, divulguem amplamente esta mensagem-convite a potenciais interessados em suas instituições e 
listas de contatos. 
 
Cordialmente, 
 
Eduardo Faerstein (efaerstein@gmail.com) 
Anete Trajman (atrajman@gmail.com) 
Francisco Ortega (fjortega2@gmail.com) 
(coordenadores) 
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Panoramas da Saúde Global II 

 
Sessões 

 
Temas 

ODS=Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável 

 
Palestrantes 

 
Debatedores 

Sessão 1 
28/09 

 

Transformando Nosso Mundo:  
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável Eduardo Faerstein 

 
Anete Trajman 
Francisco Ortega 

 

Sessão 2 
05/10 

 

 
ODS 1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, 

em todos os lugares 
ODS 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre 

ele 

Carlos Antonio 
Costa Ribeiro Eduardo Faerstein 

 
Sessão 3 

19/10 
 

 
ODS 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar 
e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável 

 

Renato Sergio 
Jamil Maluf 

Ana Carolina 
Feldenheimer da 

Silva 

Sessão 4 
26/10 

 

 
 

ODS 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-
estar para todos, em todas as idade 

 

Eduardo Faerstein 

 
 

Francisco Ortega 
 
 

Sessão 5 
09/11 

 

 
ODS 13. Tomar medidas urgentes para combater a 

mudança do clima e seus impactos 
 

Erika Pires  
Ramos Anete Trajman 

Sessão 6 
16/11 

 
 

ODS 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-
estar para todos, em todas as idades 

 
 

Aluísio Jardim 
Dornellas de 

Barros 
Eduardo Faerstein 

 
Sessão 7 

23/11 
 

 
ODS 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 
 

Fernando Augusto 
Proietti Anete Trajman 

Sessão  8 
30/11 

 
ODS 13. Tomar medidas urgentes para combater a 

mudança climática e seus impactos 

Sergio Besserman 
Vianna 

 
Washington Junger 

Francisco Ortega 
 

Sessão 9 
07/12 

 

ODS 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas 
as mulheres e meninas Nilcéa Freire Anete Trajman 

Sessão 10 
14/12 

 

ODS 10 - Meta 10.7: Facilitar a migração e a mobilidade 
ordenada, segura, regular e responsável das pessoas, 
inclusive por meio da implementação de políticas de 

migração planejadas e bem geridas 
 

Carolina Moulin 
Aguiar Eduardo Faerstein 
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PALESTRANTES 

Eduardo Faerstein – Doutor em Epidemiologia - Johns Hopkins University, EUA (1995). Professor 
Associado, Depto. de Epidemiologia, Instituto de Medicina Social-UERJ. Integra o corpo docente 
permanente dos Programas de Pós-Graduação em Saúde Coletiva/IMS, e Alimentação, Nutrição e 
Saúde/INU da UERJ. Foi Professor Visitante nas Universidades de Michigan e California-Berkeley. 
Pesquisador CNPq 1-B e Cientista de Nosso Estado-Faperj.  É líder do grupo de pesquisa Pró-Saúde: 
Determinantes Sociais da Saúde, e  coordenador-geral do Centro Brasil de Saúde Global.  

Carlos Antonio Costa Ribeiro - Doutor em Sociologia - Columbia University (2002). Professor Adjunto do 
Instituto de Estudos Sociais e Políticos- UERJ. Em duas ocasiões coordenou o Programa de Pós-graduação 
em Sociologia do IESP-UERJ. Cientista do Nosso Estado - FAPERJ. Official Fellow, Center for Advanced 
Study in the Behavioral Sciences (CASBS) na Stanford University (2007-8). Atua principalmente nos 
seguintes temas: mobilidade social, desigualdades sociais, transição para vida adulta, estratificação 
educacional, classes sociais, relações raciais, ciclos de vida e metodologia quantitativa. 

Renato Sergio Jamil Maluf- Doutor em Economia – Unicamp (1988). Pós-doutoramento na Oxford 
University (UK) e Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris); pesquisador visitante na City 
University London (UK). Professor Titular do Departamento de Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade 
(DDAS) e do PPG de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA-UFRRJ). 
Coordenador do Centro de Referência em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional 
(CERESAN/UFRRJ). Conselheiro (2003-2016) e Presidente (2007-2011) do Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA). 

Érika Pires Ramos - Doutora em Direito Internacional Público (USP, 2011), Procuradora Federal da 
Advocacia Geral da União (AGU) com atuação no IBAMA-SP. Pesquisadora do Núcleo de Estudo e 
Pesquisa sobre Deslocados Ambientais da Universidade Estadual da Paraíba - NEPDA/UEPB (2012-). 
Pesquisadora do grupo Direitos Humanos e Vulnerabilidades da Unisantos (2013-). Integra o Instituto 
Brasileiro para o Direito das Mudanças Climáticas (Iclima). Fundadora da Resama - Rede Sul Americana 
para as Migrações Ambientais (2010).  

Aluísio Jardim Dornellas de Barros - Doutor em Epidemiologia (London School of Hygiene and Tropical 
Medicine). Professor Titular da UFPel e docente do Programa de Pós-graduação em Epidemiologia. Foi 
Representante da Área de Saúde Coletiva junto à Capes no triênio 2005-7. Suas principais áreas de atuação 
são equidade em saúde e epidemiologia do ciclo vital. Com Cesar Victora, criou o Centro Internacional para 
Equidade em Saúde (www.equidade.org) que tem trabalhado com o Countdown to 2030, Equity Monitor 
(WHO) e Unicef. Bolsista PQ-1A do CNPq desde 2006. 
 
Fernando Augusto Proietti - Doutor em Epidemiologia (Johns Hopkins University). Pesquisador 1C do 
CNPq. Professor do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva, Centro de Pesquisa René Rachou, 
Fiocruz/MG, onde é Pesquisador Especial do Laboratório de Epidemiologia e Antropologia Médica, 
Fiocruz, Belo Horizonte, MG. Professor da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana. Tem experiência na 
área de Saúde Coletiva, com ênfase em Epidemiologia, atuando principalmente nos seguintes temas: Saúde 
Urbana, Doenças Infecciosas Emergentes e Reemergentes. 

Sergio Besserman Vianna – Mestre em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
onde é professor. Foi o primeiro diretor da área social do BNDES. Como presidente do IBGE, coordenou a 
realização do Censo 2000. Ambientalista, é membro do Conselho Diretor da WWF Brasil e trabalha no tema 
mudanças climáticas desde 1992, tendo sido membro da missão diplomática brasileira em duas Conferencia 
das Partes da ONU. Foi presidente do Instituto Pereira Passos do Rio de Janeiro e preside a Câmara Técnica 
de Desenvolvimento Sustentável e de Governança Metropolitana da cidade. É Presidente do Instituto de  
Pesquisas Jardim Botânico do RJ. 

Nilcéa Freire – Médica, mestre em Zoologia (Museu Nacional, UFRJ) e professora da UERJ, onde foi eleita 
Reitora em 1999. Durante sua gestão, a UERJ implantou sistema que reserva vagas para alunos negros de 
baixa renda e oriundos de escolas públicas. Foi Secretária Especial de Políticas para as Mulheres da 
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Presidência da República (2004-10); durante sua gestão foram realizadas 2 Conferências Nacionais de 
Políticas para as Mulheres (mais de 100 mil participantes de todo o país), resultando nos I e II Planos 
Nacionais de Políticas para as Mulheres,  promulgação da Lei Maria da Penha, criação do Ligue 180 e do 
Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, além de outros programas. Dirigiu o 
escritório da Fundação Ford no Brasil (2011-16); atualmente, é Diretora do Museu do Samba no RJ. 

Carolina Moulin Aguiar - Doutora em Relações Internacionais pela McMaster University, Canadá (2009). 
Professora Adjunta do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Seus interesses de pesquisa 
envolvem os seguintes temas: fronteiras e questões de mobilidade humana (deslocamentos, migrações e 
refugiados), relação entre soberania, território e população, e teorias críticas de Relações Internacionais. 
Editora-Chefe do periódico Contexto Internacional. É Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 
Relações Internacionais do IRI/PUC Rio.  

DEBATEDORES 

Anete Trajman - Doutora em Clínica Médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1995) com 
período sanduíche na Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Londres. Professora 
Visitante do Instituto de Medicina Social da UERJ e Adjunct Professor da Universidade McGill, Montreal, 
Canadá. Integrante do Comitê Científico de Tuberculose da International Union Against Tuberculosis and 
Lung Diseases. Pesquisadora Associada do Centro Brasil de Saúde Global, integrante da Cátedra Sergio 
Vieira de Mello da UERJ. Membro do Comitê Técnico-Assessor do Programa Nacional de Controle da 
Tuberculose, membro do College of Reviewers do Canadian Institutes of Health Research, editora associada 
do periódico BMC Health Services. 

Francisco Ortega - Doutor em Filosofia – Universidade de Bielefeld, Alemanha, 1995. Professor Titular do 
Instituto de Medicina Social da UERJ), Coordenador de Pesquisa do Centro Brasil de Saúde Global, e 
membro do Advisory Board do Movement for Global Mental Health. Examina as muitas "neurodisciplinas" 
emergentes, como a neurociência cultural, a cerebralização do autismo e outros distúrbios psiquiátricos. 
Além disso, realizou pesquisas qualitativas sobre autismo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 
(TDAH) no Brasil e em Saúde Mental Global.  

Ana Carolina Feldenheimer da Silva - Doutora em Nutrição em Saúde Pública (USP, 2014), mestrado em 
Saúde Pública (USP, 2007). Professora Adjunta do Departamento de Nutrição Social da UERJ. Atuou como 
Consultora Nacional de  Alimentação e Nutrição da Organização Pan-Americana da Saúde (2013-15) e 
como consultora técnica da Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição do Departamento de Atenção 
Básica do Ministério da Saúde (2008-13). Tem experiência na área de Nutrição, com ênfase na avaliação de 
programas e análise nutricional de população.  

Washington Junger – Doutor em Saúde Coletiva (UERJ,  2008). Possui graduação em Estatística pela 
UERJ (2001), mestrado em Métodos Quantitativos pelo Departamento de Engenharia Elétrica da PUC-Rio 
(2004). É professor adjunto do Departamento de Epidemiologia no IMS/UERJ. Atua em pesquisa nas áreas 
de métodos quantitativos, estatística computacional aplicada à epidemiologia e epidemiologia ambiental 
com ênfase em estudo sobre os efeitos da poluição do ar na saúde. 
 

 

 
 
 


