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APRESENTAÇÃO:

Durante a última década, os países da nossa região 
vivenciaram processos de mudanças de seus modelos 
de saúde, cujas características implicam uma profunda 
transformação e reorientação das instituições setoriais, 
organizações civis e das próprias comunidades.  A 
maioria das propostas para a “produção social da 
saúde” requerem a implementação de uma série de 
mecanismos que demandam maiores conhecimentos 
sobre a saúde e seus determinantes e os modos de 
abordá-la. Isto implica incorporar novos conhecimentos 
e ferramentas que reconheçam a saúde como um 
direito e um recurso necessário para alcançar-se a 
equidade. 

OBJETIVOS

•  Contribuir com a capacitação de professionais em 
promoção da saúde com ênfase nos âmbitos comuni-
tários e escolares

•  Integrar conceitos e desenvolver capacidades para a 
implementação prática de propostas de promoção da 
saúde nos lugares de trabalho dos participantes

•  Mobilizar uma comunidade de aprendizagem e 
colaboração entre os profissionais de países da região

METODOLOGIA:

É um curso virtual organizado em 4 módulos. As aulas incluem acesso a 
material bibliográfico e a um repositório de leituras atualizadas. Cada 
módulo contará também com a participação de professores convidados 
como palestrantes, facilitadores ou argumentadores. 

Se utilizarão ferramentas de colaboração online para trabalhos e produções 
em grupo. Se promoverá a participação interativa ao longo do curso em um 
clima de horizontalidade, enriquecido pela diversidade de profissões e 
experiências da equipe docente e dos alunos.  A avaliação considerará 
aspectos relacionados com a participação e a colaboração no trabalho final.  
O acompanhamento do processo de aprendizagem se realizará através de 
tutorias especializadas que estarão sob a responsabilidade de profissionais 
da saúde com experiência e formação em tutorias virtuais.

Os alunos deverão ter nível intermediário no idioma espanhol (leitura e 
compreensão)

 

DESTINATÁRIOS

Docentes e educadores; 
profissionais e técnicos da 
área da saúde

Profissionais de organi-
zações da sociedade civil 
que trabalhem na área da 
saúde, educação e 
desenvolvimento social

Profissionais e técnicos do 
Estado e de governos locais

COORDENAÇÂO:

Acadêmica:  
RAÚL MERCER 
SERGIO MERESMAN

Pedagógica:  
KARINA CIMMINO
DIEGO ROSSI

Gestão acadêmica-virtual:  
IRENE MELAMED

EQUIPE DOCENTE
KARINA CIMINO 
(Argentina)
RAÚL MERCER 
(Argentina)
IRENE MELAMED 
(Argentina)
SERGIO MERESMAN
(Uruguai)
DIEGO ROSSI 
(Uruguai)
CRISTINA FRANCESCHINI 
(Brasil)
MARÍA SUSANA FERNÁNDEZ 
(Argentina)

PROFESSORES CONVIDADOS
MARCO AKERMAN 
(Brasil)  
CARLOS ALVAREZ-DARDET
(Espanha)
FERNANDO BERTOLOTTO 
(Uruguai/França) 
ALVARO FRANCO GIRALDO
(Colômbia)
JOAN PAREDES 
(Espanha)
ROSANA PEIRÓ 
(Espanha)
LUCERO RODRÍGUEZ
(México)
MIRTA ROSES 
(Argentina) 
MARILYN RICE 
(EUA)
PIER PAOLO BALLADELLI 
(Argentina)
ALFONSO CONTRERAS 
(EUA)
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A produção social 
da saúde

O desenvolvimento 
local e a construção 
compartilhada de 
soluções em saúde

Eixos transversais da 
promoção da saúde 
(direitos, gênero, 
inclusão, cultural)

Abordagem de 
problemas a partir 
da promoção da 
saúde

O curso consta de 4 módulos

TOTAL: 180 horas-aula
EM COLABORAÇÃO COM A  
OPAS - ARGENTINA


