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Centro de Convenções de Roma La Nuvola
Desta vez, o Congresso Mundial de Saúde Pública (WCPH) está sendo organizado
pela Federação Mundial de Associações de Saúde Pública (WFPHA) juntamente com
a Associação Europeia de Saúde Pública (EUPHA) e a Sociedade Italiana de Higiene,
Medicina Preventiva e Saúde Pública (SItI). O Congresso é um fórum internacional para
troca de conhecimentos e experiências sobre questões importantes da saúde pública.
Em Roma, em 2020, esperamos receber mais e 4.000 participantes!
O tema central do Congresso – Saúde Pública para o Futuro da Humanidade: Análise,
Advocacy e Ação – reflete nosso firme compromisso, na comunidade global da saúde
pública, com a obrigação de responder a essas novas circunstâncias. Devemos tornar
visíveis as ameaças à saúde. Devemos desafiar e responsabilizar aqueles com poder para
fazer a diferença. E devemos agir, tornando real nosso compromisso com a saúde em
todas as políticas.
Almejamos encorajar sua ativa participação em toda a programação do WCPH 2020!

TEMAS DAS SESSÕES PLENÁRIAS
• O que aconteceu com o Iluminismo?
• Mostrando o caminho para um mundo mais saudável
• A Terra: uma estratégia de sobrevivência
• Saindo das “bolhas”
• Fazendo a diferença
• A revolução da informação
• Revolucionando a força de trabalho em saúde como agentes da mudança
• Sistemas de saúde de alta qualidade para assegurar saúde e bem-estar
EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA
Uma solicitação será feita para o credenciamento da UEMS EACCME® para educação
médica continuada neste evento. A UEMS tem um acordo de reconhecimento mútuo com
a Associação Médica Americana e o Colégio Real de Médicos e Cirurgiões do Canadá.
INSCRIÇÕES ABERTAS EM 15 DE MARÇO DE 2019
As taxas abaixo incluem impostos (22%) e são cotadas em Euro.
EARLY
Até 06/05/2020

STANDARD
Apòs 07/05/2020

Medicos Associados – membro
de WFPHA, EUPHA, SItI

€ 620,00

€ 690,00

Medicos Não Associados – non membro

€ 700,00

€ 770,00

Emerging countries *

€ 450,00

€ 575,00

Estudentes **

€ 390,00

€ 450,00

CATEGORIA

* Países emergentes são aqueles definidos como de “baixa renda” e “baixa-média renda” na
classificação de países do Banco Mundial.
** Os critérios de elegibilidade estão disponíveis no website. Exige-se uma prova da condição de
estudante para finalizar a inscrição.

Para se inscrever, por favor, acesse: wcph2020.com/registration-fees-and-information-12
SUBMISSÃO DE RESUMOS ATE’ 1 MARÇO 2020
O 16º Congresso Mundial de Saúde Pública oferece excelentes oportunidades para
saber das mais recentes pesquisas e experiências de todo o mundo. Resumos são
aceitos para oficinas de trabalho e apresentações individuais em todas as áreas de
pesquisa, prática, política e educação em saúde pública, a partir de 01 de dezembro
de 2019 até 01 de março de 2020. Mais informações em www.wcph2020.com.

Secretaria do Congresso

Informações gerais: info@wcph2020.com
Patrocínios e exibições: sponsor@wcph2020.com
Inscrições: registration@wcph2020.com
Hospedagem housing@wcph2020.com
www.wcph2020.com

