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Nove princípios para incorporar RRD na 
resiliência da comunidade 

Como uma organização humanitária internacional comprometida com a erradicação da 
pobreza extrema, a redução do risco de desastres (RRD) e a resiliência são 
fundamentais para o trabalho da Concern Worldwide. A preocupação desenvolveu 
nove princípios para incorporar RRC na resiliência da comunidade. Eles são derivados 
dos resultados de um projeto de pesquisa de dois anos que examina o trabalho RRD da 
Concern em 10 países diferentes, que realizei com preocupação enquanto estudante 
de doutorado no University College Dublin Centre for Humanitarian Action. Os 
princípios são projetados para ajudar a orientar as organizações que procuram 
empregar RRC para construir a resiliência da comunidade. 

 1. Proceder sistemática à análise de risco, incluindo a análise da incerteza futura e 
condições extremas 

Uma análise de risco robusta é o ponto de partida fundamental na concepção de 
qualquer programa de resiliência da comunidade. É importante analisar todos os 
perigos que podem afetar os extremos pobres, levar em conta a incerteza potencial e 
condições extremas, e realizar análises de forma a garantir que as vozes 
marginalizadas ouviam. 

 2. Certifique-se de que a programação seja coordenada com outros 

Construir resiliência é uma tarefa muito grande para qualquer uma das agências a 
enfrentar sozinha. As organizações precisam se coordenar entre si para ajudar a 
identificar lacunas de resiliência, evitar duplicações e compartilhar as lições 
aprendidas. A coordenação deve ocorrer em áreas e níveis setoriais. 

 3. Reduzindo a escala, intensidade e frequência dos perigos 

Alguns riscos podem ser significativamente reduzidos em escala, intensidade e 
frequência, muitas vezes através de abordagens e engenharia de ecossistemas. Os 
perigos que são quase inteiramente de origem natural ou aqueles que ocorrem em 



grande escala são imunes a serem influenciados diretamente por uma única 
organização, embora ainda seja possível reduzir seus impactos. 

 4. Reduzir a vulnerabilidade e as causas da vulnerabilidade 

Os perigos tornam-se desastres por vulnerabilidade e sempre é possível reduzir a 
vulnerabilidade. Reduzir a vulnerabilidade muitas vezes requer múltiplas intervenções 
integradas consideradas fora das atividades "tradicionais" de RRD - por exemplo, 
combinando estruturas de engenharia para reduzir a exposição ao risco, 
gerenciamento de recursos naturais para melhorar os ecossistemas, intervenções de 
meios de subsistência para melhorar o acesso aos recursos e salvar círculos para que 
algo recuse em. 

 5. Abordar os impulsionadores da desigualdade 

A desigualdade é um fator causal de vulnerabilidade e aborda a desigualdade básica 
para construir a resiliência da comunidade. Representando grupos marginalizados 
dentro dos comitês de RRD, assegurando-se que as necessidades dos marginalizados 
sejam abordadas, melhorando o acesso aos serviços governamentais para todos e 
defendendo em todos os níveis para os marginalizados são formas de abordar as 
causas da desigualdade. 

 6. Construir capacidade de recuperação e recuperação 

A capacidade de copiar e recuperar permite que as pessoas "vivam" e se recuperem 
rapidamente de um desastre. Redes de segurança, contingências e proteção social 
atuam como mecanismos para impedir que as pessoas caírem em crise sem recorrer a 
comportamentos prejudiciais ou estratégias de enfrentamento negativas. Pessoas 
vulneráveis devem estar ligadas a redes de segurança comunitárias e nacionais para 
melhorar o enfrentamento e a recuperação. 

 7. Construir e melhorar a capacidade de resposta 

Sempre haverá riscos cujos impactos dominam os recursos da comunidade e exigem 
uma resposta de emergência. Os governos, as agências humanitárias, as comunidades 
e o setor privado devem estar preparados para responder às emergências de forma 
oportuna e eficaz. As respostas de emergência também podem contribuir para a 
redução das vulnerabilidades futuras, garantindo que as pessoas não se deslocam mais 
para a pobreza extrema por causa de desastres.  

 8. Construir instituições para uma governança eficiente e equitativa 

O fortalecimento das instituições é um componente importante da RRC e da resiliência 
da comunidade. Isso envolve, de forma direta e indireta, que os órgãos institucionais 
possuem maiores recursos econômicos, físicos, políticos ou sociais para implementar 
RRD. As instituições podem ser formais - como o governo - ou informal - como 
organizações tribais. O grau de compra para RRD pode influenciar a eficácia das 



intervenções de DRR, de modo que a institucionalização da RRC geralmente requer 
altos níveis de advocacia. 

 9. Garantir a Sustentabilidade pelas Estratégias de Inovação, Aprendizagem e Saída 

Desenvolver uma estratégia de saída desde o início ajuda a garantir que os programas 
se concentrem no apoio às instituições para se adequarem para assumir o desafio da 
construção da resiliência. Quanto mais cedo, uma saída está prevista para o mais cedo, 
os procedimentos apropriados podem ser implementados para entregar as 
responsabilidades às instituições certas, que têm capacidade para a continuação da 
qualidade do trabalho. O fomento de uma cultura de inovação e aprendizagem é 
igualmente crítico. Os contextos sociais, políticos, econômicos e ambientais mudam, e 
as instituições e as pessoas que representam precisam acompanhar essas mudanças, 
abordar o inesperado e aprender com as experiências. 

 Leitura adicional: 

Aaron Clark-Ginsberg e Dom Hunt, 2015 "Redução do Risco de Desastres para a 
Resiliência Comunitária: uma síntese de mais de uma década de programação de 
redução de risco de desastres" 

Aaron Clark-Ginsberg, PhD, é pesquisador pós-doutorado na Universidade de 

Stanford. A pesquisa de Aaron enfoca as dimensões da governança na redução do risco 

de desastres e na resiliência. De De 2012 a 2014, trabalhou como Diretor de 

Documentação de Redução de Riscos de Desastres da Concern Worldwide, onde viajou 

para 10 países para revisar e documentar os programas de RRD da Concern. Ele está 

atualmente examinando as opções políticas para melhorar a resiliência da 

infraestrutura crítica nos Estados Unidos. 

FONTE:https://www.concern.net/insights/disaster-risk-reduction-community-resilience 

 

 

Um quadro para a resiliência de desastres de saúde: uma 
visão para o futuro 

Este relatório analisa uma série de desastres que podem enfrentar os Estados Unidos e 
considerar seus impactos no sistema de saúde, incluindo como os cuidados médicos 
serão entregues nesses cenários, tanto para as vítimas do desastre como para todos os 
outros. Este relatório conclui que muitos dos programas atuais são bastante valiosos e 
devem continuar sendo apoiados, e que devem ser buscadas várias iniciativas novas 
que melhorem a prontidão e a resiliência ao desastre do setor de saúde dos EUA. 



Através de uma sequência de revisão da literatura, entrevistas com informantes-chave, 
grupos focais e uma reunião do grupo de trabalho, este relatório conclui que existem 4 
categorias de desastres que podem causar doenças e lesões importantes e para os 
quais os Estados Unidos devem estar preparados. A importância de identificar essas 
categorias é que eles representam diferentes tipos de desafios operacionais, 
necessidades de recursos e requisitos gerais. Essas categorias são: 

• Eventos de doença / doença em massa de escala relativamente pequena: por 
exemplo, acidente de ônibus, tornado, tiroteios múltiplos, epidemias locais / 
pequenas quebras de doença 

• Desastres naturais em larga escala: por exemplo, furacões Maria, Sandy, 
Katrina; terremoto moderado; Inundações em larga escala, como Hurricane 
Harvey 

• Eventos complexos de acidentes em massa: por exemplo, tiroteios em larga 
escala (Las Vegas, Orlando) ou bombardeios (Maratona de Boston) com muitas 
vítimas, eventos de queimadura em massa (discoteca Rhode Island), incidentes 
químicos ou radioelógicos, bioterrorismo em escala limitada, limitado surtos de 
doenças infecciosas letais e contagiosas, como Ebola ou SARS 

• Eventos de saúde catastróficos: por exemplo, detonação nuclear, bioterrorismo 
em larga escala, pandemia grave ou grande terremoto 

Uma análise de lacunas para cada tipo de desastre foi conduzida e concluiu que os 
Estados Unidos estão bastante bem preparados para eventos de doença / doença em 
massa de pequena escala em pequena escala que ocorrem com mais frequência, 
menos bem preparados para catástrofes complexas e em grande escala e mal 
preparados para eventos de saúde catastróficos. Para resolver essas lacunas, este 
relatório oferece uma série de recomendações. 

FONTE:http://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2018/180222-
framework-healthcare-disaster-resilience.pdf 

 

 

A responsabilidade de preparar - fortalecer a segurança 
nacional em face de um clima em mudança 

Roteiro e recomendações para o governo dos EUA 

Este relatório descreve as recomendações do Grupo Consultivo sobre o Clima e a 
Segurança (CSAG) e enfatiza que o governo dos EUA deve seguir o conselho do 
Secretário de Defesa, James Mattis, que pediu uma "resposta de todo o governo" às 
mudanças climáticas. 



O relatório observa que, atendendo às ameaças das mudanças climáticas identificadas 
pelas comunidades de defesa, segurança nacional e inteligência, um aumento dos 
impactos destrutivos causados pelo clima nos EUA e uma maior capacidade para 
prever esses riscos, o governo dos EUA tem uma "Responsabilidade de Prepare "para 
enfrentar esses desafios no país e no exterior. Especificamente, o grupo recomenda 
que a Administração faça isso através de três linhas de esforço: 

• Avalie os riscos de mudança climática para a segurança nacional: Manter e 
melhorar sistemas e processos para melhor compreensão e avaliação dos riscos 
de mudanças climáticas para a segurança nacional. 

• Prepare-se para os riscos de mudança climática para a segurança nacional e 
nacional: reforçar a resiliência da infraestrutura militar e civil crítica para os 
riscos das mudanças climáticas e organizar e atrair melhor o governo dos EUA 
para gerenciar esses riscos. 

• Apoie a resiliência dos países aliados e parceiros para os riscos das mudanças 
climáticas: Manter a liderança dos EUA, apoiando a resiliência dos países 
aliados e parceiros aos riscos de mudanças climáticas em regiões 
estrategicamente significativas e reduzindo os fatores climáticos de 
instabilidade. 

FONTE:https://climateandsecurity.files.wordpress.com/2018/02/climate-and-security-advisory-

group_a-responsibility-to-prepare_2018_02.pdf 

 

 

 

Com mais de 15% da população global com deficiência, a Sphere vem trabalhando com 

parceiros e formadores para garantir que a assistência humanitária seja mais inclusiva 

e acessível para todos. Os pontos focais da Esfera e os formadores na Ásia têm 

liderado o caminho, com workshops em Bangladesh e na Indonésia nos últimos meses 

para ajudar os trabalhadores humanitários a prestar assistência adequada a alguns dos 

membros mais vulneráveis da sociedade. 

Em Bangladesh, os formadores da Esfera Axel Schmidt de Arbeiter-Samariter-

Bund  (ASB) e Nayeem Wahra da Esfera Bangladesh Community (SCB) co-facilitaram 

um workshop da Esfera com um foco especial na inclusão de pessoas com 

deficiência. Organizado pelo Centro para a Incapacidade no Desenvolvimento  (CDD) 

no Cox's Bazar no final de 2017, os treinamentos foram organizados de modo a serem 



acessíveis a qualquer profissional humanitário, independentemente da sua habilidade 

física. Após o workshop, os organizadores realizaram uma breve avaliação no campo 

de refugiados de Balukhali II nas proximidades, onde cerca de 84 mil Rohingyas estão 

presos com acesso limitado a serviços básicos. 

 

Na Indonésia, Axel Schmidt e Iskander Leman da Sociedade Indonésia para o 

Gerenciamento de Desastres  (MBPI), o Ponto Focal Esférico local, realizaram um 

treinamento de Esfera e Idade e Incapacidade de Deficientes no início deste ano em 

Bali. As pessoas em cadeiras de rodas podem acessar facilmente o treinamento; O 

conteúdo foi instantaneamente traduzido de Bahasa Indonesia em linguagem gestual 

para envolver participantes surdos. Durante o treinamento, pessoas de diferentes 

habilidades participaram de peças de papel que lhes permitiram identificar as barreiras 

que impedem que algumas partes da população afetada recebam ajuda apropriada. 

Crédito da foto: Axel Schmidt, ASB 

  

"Treinamentos similares foram conduzidos com sucesso após o terremoto de 2015 no 

Nepal, do furacão Matthew de 2016 no Haiti e da resposta de Marawi nas Filipinas em 

2017", diz Christine Knudsen, Diretora Executiva da Esfera. "Todos eles provaram ser 

uma boa inspiração para promover uma abordagem mais integrada e inclusiva. Essas 

oportunidades de treinamento são muito necessárias para garantir que não deixemos 

ninguém para trás na ação humanitária". 

 

À medida que os formadores da Esfera em todo o mundo desenvolvem oficinas 

inclusivas, a comunidade humanitária está adotando outras medidas para garantir que 

as preocupações com a deficiência sejam consideradas ao entregar ajuda e 

assistência. Conduzido pela HelpAge International, o Programa de Capacidade de Idade 

e Incapacidade  (ADCAP) lançou recentemente um novo manual, "Padrões de inclusão 

humanitária para idosos e pessoas com deficiência". A publicação apresenta padrões e 



orientações adaptadas às necessidades especiais dos dois grupos, para serem 

cuidadosamente incluídas no planejamento e organização da resposta de 

emergência. Este é um passo decisivo para garantir que a resposta humanitária 

realmente apoie a dignidade e os direitos para todos, de forma imparcial. 
 

FONTE:http://www.cdd.org.bd/ 

FONTE:https://bnpb.go.id/ 

 

Manter os trabalhadores seguros durante a limpeza e 

recuperação de desastres 

FONTE:https://www.osha.gov/Publications/OSHA3699.pdf 

Matriz de equipamento de proteção pessoal (PPE) para limpeza 

de desastres 

FONTE:https://www.osha.gov/Publications/OSHA3899.pdf 

Perigos de mofo que ocorrem durante a limpeza de catástrofes 

FONTE:https://www.osha.gov/Publications/OSHA3901.pdf 

Como preencher, mover e colocar sacos de areia durante 

desastres causados por inundações 

FONTE:https://www.osha.gov/Publications/3383sand-baggingQCspanish.pdf 

Eletricidade e trabalho do cuidado de Arvore 

FONTE:https://www.osha.gov/Publications/OSHA3861_sp.pdf 

Limpeza após inundações 

FONTE:https://www.osha.gov/OshDoc/data_Hurricane_Facts/floodcleanupfactsheet_sp.pdf 

Higiene para mãos em locais afetados por um furacão 

FONTE:https://www.osha.gov/OshDoc/data_Hurricane_Facts/hand_hygiene_sp.pdf 

Indústria de cuidados com árvores 



FONTE:https://www.osha.gov/dts/shib/shib093004.pdf 

 

ONU: recomendações internacionais podem nortear 
políticas de direitos humanos no Brasil 

As mais de 240 recomendações de direitos humanos feitas ao Brasil no ano passado 
pela comunidade internacional são uma oportunidade de o país ter um norte sobre o 
trabalho pendente no tema, disse nesta terça-feira (27/02) Xavier Mena, 
representante regional adjunto do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos (ACNUDH). 

As declarações foram feitas durante audiência pública em Brasília (DF) que discutiu a 
possibilidade de o Brasil criar mecanismos ou um plano nacional para monitorar o 
cumprimento das centenas de recomendações de direitos humanos recebidas pelo 
país em 2017 e que precisam ser cumpridas até meados de 2021. 

As mais de 240 recomendações de direitos humanos feitas ao Brasil no ano passado 
pela comunidade internacional são uma oportunidade de o país ter um norte sobre o 
trabalho pendente no tema, disse nesta terça-feira (27) Xavier Mena, representante 
regional adjunto do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos 
(ACNUDH). 

As declarações foram feitas durante audiência pública em Brasília (DF) que discutiu a 
possibilidade de o Brasil criar mecanismos ou um plano nacional para monitorar o 
cumprimento das centenas de recomendações de direitos humanos recebidas pelo 
país em 2017 e que precisam ser cumpridas até meados de 2021. 

“Fazer uma análise das recomendações aceitas pelo Brasil nos permite ter um norte 
sobre o trabalho pendente que existe em matéria de direitos humanos no país. Nos 
permite também saber com o quê o país se comprometeu”, declarou Mena. 

Em setembro do ano passado, o Brasil recebeu 246 recomendações de direitos 
humanos realizadas no âmbito da Revisão Periódica Universal (RPU), do Conselho de 
Direitos Humanos das Nações Unidas, em uma espécie de sabatina à qual os Estados-
membros são submetidos a cada quatro anos e meio. O Brasil aceitou cumprir 242 
dessas recomendações feitas pelos países até o próximo ciclo da RPU. 

A maior parte das recomendações (48) referiu-se ao tema da Justiça criminal e da 
violência policial no Brasil. O segundo tema mais mencionado pela comunidade 
internacional foi a situação de violação de direitos dos povos indígenas (29 
recomendações), seguida pela questão da igualdade de gênero (26) e da igualdade 
racial (18), segundo levantamento feito pela organização não governamental Conectas 
Direitos Humanos, também presente no evento em Brasília. 



Mena lembrou que, ao aceitar as recomendações internacionais, o país se 
comprometeu a trabalhar para melhorar a situação de direitos humanos no país. “O 
Brasil se comprometeu a combater a pobreza, a assegurar o acesso dos brasileiros e 
brasileiras ao emprego, à saúde e à educação”, disse. 

“Sobre a situação de insegurança, é valioso hoje destacar que o Brasil, durante a RPU, 
também se comprometeu a trabalhar sobre os temas de perfilamento racial (ou 
racismo na abordagem policial); as incidências de maus-tratos e tortura nas prisões, 
além de trabalhar para melhorar a eficiência do Poder Judiciário com audiências de 
custódia”, declarou. 

“A questão da segurança pública representa claramente preocupação central da 
comunidade internacional em relação ao Brasil”, disse diretora-executiva da Conectas 
Direitos Humanos, Juana Kweitel. 

Representante do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares (GAJOP) 
lembrou durante a audiência números do Ministério da Justiça, segundo os quais o 
Brasil encerrou o segundo semestre de 2016 com mais de 726 mil presos, a terceira 
maior população carcerária do mundo. 

Segundo a organização, o Sistema Judiciário brasileiro insiste em enxergar a prisão 
como principal meio para combater a criminalidade, enquanto a prisão preventiva tem 
sido regra e não a exceção como previsto no ordenamento jurídico do país. 

Para o GAJOP, a guerra às drogas adotada pelo Brasil ainda enxerga o tema como um 
“elemento de polícia e do Direito Penal e não como de saúde pública e de cuidado”, o 
que provoca o encarceramento massivo de jovens pobres e negros. 

Paulo Tupiniquim, representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), 
que representa mais de 800 mil indígenas brasileiros, criticou a violência contra essas 
populações e projetos de lei em tramitação no Congresso que violam seus direitos. 
“Como os povos vão ter a garantia de sua sobrevivência, sendo que tramitam vários 
projetos de lei que tiram o direito do indígena sobre sua terra?”, questionou. 

Presente na audiência, o ministro interino dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, disse 
que o Ministério está aberto a manter “um diálogo franco e aberto” com a sociedade 
civil para a implementação de políticas públicas voltadas aos direitos humanos no 
Brasil. “Algumas políticas não podemos implementar por ausência de competência, 
mas isso não impede que as acompanhemos. É isso que a gente pretende fazer no 
Ministério”, declarou. 

Para Alexandre Ghisleni, diretor do departamento de direitos humanos e temas sociais 
do Ministério de Relações Exteriores, a RPU é uma “conquista da arquitetura 
internacional de direitos humanos para tratar do tema em escala global”. 

“Do ponto de vista da política externa brasileira, dar vazão às recomendações significa 
garantir o progresso do sistema internacional de direitos humanos e evitar que essa 



conquista seja esvaziada”, disse, salientando, por outro lado, os desafios que o Brasil 
enfrentará para atender todas as recomendações. 

A audiência pública sobre a RPU integra a agenda de celebrações pelos 70 anos da 
Declaração Universal de Direitos Humanos. O evento foi promovido pela Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) — órgão do Ministério Público Federal — e 
pelas organizações da sociedade civil que compõem o Comitê Brasileiro de Direitos 
Humanos e Política Externa (CBDHPE). 

FONTE:https://nacoesunidas.org/onu-recomendacoes-internacionais-podem-nortear-politicas-de-
direitos-humanos-no-
brasil/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ONU+B
rasil%29 

EVENTOS 

 

Fórum Mundial da Água 
Março 18-23, Brasília, Brasil 

O Fórum Mundial da Água é o maior evento relacionado à água do mundo e contribui 

para o diálogo dos processos de tomada de decisão sobre a água a nível global, 

buscando alcançar o uso racional e sustentável deste recurso.  

http://www.worldwaterforum8.org/en/register 

 



 

 

Curso de Emergências de Saúde em Grandes Populações 
(HELP) 2018 
 

 Centro de Excelência em Gestão de Desastres e Assistência Humanitária 



Prazo de inscrição: 15 de junho de 2018 - Data de treinamento: 30 de julho de 

2018 a 10 de agosto de 2018   

Visão geral do curso 

O curso de Emergências de Saúde em Populações Grandes (HELP) é um curso de 

formação de duas semanas, no local, de pós-graduação sobre os princípios e a prática 

de intervenções humanitárias em resposta às necessidades das populações afetadas 

por crises agudas e prolongadas devido a catástrofes, armas conflitos ou outras crises 

complexas. O curso utiliza uma abordagem multidisciplinar de saúde pública e 

concentra-se na gestão de operações em crises humanitárias com ênfase na tomada 

de decisões e discussões sobre desafios críticos e dilemas éticos enfrentados pelos 

gerentes e profissionais. 

O curso HELP é oferecido pelo Centro de Excelência em Gestão de Desastres e 

Assistência Humanitária (CFE-DM) em colaboração com o Comitê Internacional da Cruz 

Vermelha (CICV) e a parceria do Escritório de Estudos de Saúde Pública da 

Universidade do Havaí. O Centro vem realizando o curso HELP por 20 anos, formando 

mais de 575 participantes de diversas origens em saúde pública, medicina, assistência 

humanitária e gerenciamento de desastres. 

História do curso HELP 

O curso HELP foi criado em 1986 pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha para 

melhorar o profissionalismo nos programas de assistência humanitária realizados em 

catástrofes naturais e emergências complexas. O curso HELP foi conduzido em várias 

partes da América Latina, América do Norte, Ásia, Europa Ocidental e Oriental. Desde 

1986, mais de 4.000 profissionais de saúde e humanitários do CICV, Forças Armadas, 

agências das Nações Unidas, Ministérios da Saúde, organizações não governamentais 

(ONGs) e instituições acadêmicas participaram do curso. 

Um esforço conjunto 

O curso HELP é organizado pelo CICV em parceria com instituições acadêmicas, 

Sociedades Nacionais de Cruz Vermelha ou Crescente Vermelho e organizações de 

saúde pública e gestão de desastres em todo o mundo. Parcerias atuais e locais para 

implementar conjuntamente o curso HELP incluem as seguintes instituições 

reconhecidas globalmente: 

Tópicos e objetivos do curso 

O curso HELP fornece aos participantes as ferramentas, frameworks e habilidades de 

tomada de decisão necessárias para responder efetivamente às necessidades das 

populações afetadas por crises humanitárias. O curso é submetido a análises 

acadêmicas e de qualidade rigorosas com o CICV, OMS e parceiros acadêmicos para 

assegurar a entrega de um currículo completo, baseado em evidências e 

competências, incorporando abordagens inovadoras no planejamento e entrega de 



intervenções de saúde pública. O curso HELP do Centro centra-se principalmente em 

desafios únicos na preparação e resposta a crises humanitárias na região Ásia-Pacífico. 

Os tópicos do curso de ajuda discutidos incluem, mas não estão limitados a, o 

seguinte: 

• Planejamento do Serviço de Saúde para Emergências 

• Avaliação epidemiológica 

• Controle e Prevenção de Doenças Transmissíveis em Emergências 

• Problemas de água, saneamento e higiene (WASH) em emergências 

• Nutrição em Emergências 

• Assistência alimentar em emergências 

• Necessidades de saúde sexual e reprodutiva em emergências 

• Saúde mental e apoio psicossocial em emergências 

• Doenças não transmissíveis em emergências 

• Coordenação civil-militar em emergências 

• Princípios Humanitários 

• Lei humanitária internacional 

• Ética Humanitária 

• Papel e influência da mídia em emergências 

• Estratégias de segurança humanitária 

Faculdade 

O Centro tem a sorte de manter uma faculdade central de profissionais experientes em 

campo que compreendam as complexidades únicas de responder às crises 

humanitárias globais. A faculdade do curso HELP do Centro mantém os antecedentes 

que trabalham para agências da ONU, organizações internacionais, instituições 

acadêmicas e organizações internacionais não governamentais. O ponto culminante de 

suas experiências oferece treinamento de classe mundial, garantindo que os 

participantes sejam interativos com o conteúdo do curso e um ao outro ao longo do 

curso. 

Conceitos e Métodos de Ensino 

O curso HELP enfatiza resolução de problemas e ensino e aprendizagem participativos, 

promovendo análise de situações e participação em discussões em grupo. Muitos 

métodos de ensino são utilizados durante todo o curso para garantir que sejam 

realizadas discussões interativas entre participantes e professores, incluindo palestras, 

leituras selecionadas, trabalho em grupo na resolução de problemas e estudos de caso, 

simulações e apresentações de participantes. 

Participantes 

O curso HELP destina-se a profissionais envolvidos em crises 

humanitárias. Recomenda-se que os participantes tenham alguma experiência de 



trabalho (1-3 anos) em emergências humanitárias, seja elas devido a catástrofes ou 

conflitos armados, e assumiram ou assumirão a tarefa de gerenciar intervenções 

nessas configurações. 
 

COMO REGISTRAR: 

Para aplicar, preencha todas as informações solicitadas no aplicativo on-line: https: 

//wss.apan.org/3505/lists/application/item/newifs.aspx? Source = http ... 

Se você tiver dificuldade em enviar seu pedido eletronicamente, ligue para: (808) 472-

0381, ou envie um email para a Sra. Stephanie Liu em Stephanie.Liu@cfe-dmha.org . Os 

candidatos ao curso serão aceitos de forma mensal e contínua pelo nosso Comitê de 

Seleção e serão informados sobre a determinação do comitê para participar 

posteriormente. 

O prazo de inscrição para o curso 2018 HELP é 15 de junho de 2018. 

Taxas de registro 

Não há taxas de inscrição para participar do curso HELP do Centro. Cada participante é 

responsável por pagar suas próprias passagens aéreas, hospedagem e refeições 

enquanto frequentam o curso. A equipe de coordenação do curso HELP do Centro 

fornecerá hospedagem, instruções e orientação administrativa recomendadas para 

participantes selecionados. 

Crédito estudantil 

Para os participantes selecionados interessados em ganhar três créditos de nível de 

pós-graduação opcionais através da Universidade do Havaí em Manoa, a Equipe de 

Coordenação do Curso HELP fornecerá informações de contato para coordenar os 

créditos recebidos da Universidade. Por favor, note um pedido separado e requisitos 

de admissão adicionais, orientados pela universidade, e devem ser coordenados pelos 

participantes que escolham fazer o curso para créditos de pós-graduação. As taxas de 

matrícula da universidade serão dispensadas para os participantes do curso; embora 

uma taxa de administração não reembolsável de US $ 130,00 USD será cobrada pela 

Universidade do Havaí em Manoa e é da exclusiva responsabilidade dos participantes 

pagarem que estão escolhendo receber os créditos. O prazo para inscrição na 

Universidade é 22 de junho de 2018. 

Certificado de conclusão 

Após a conclusão bem-sucedida do curso, os participantes receberão um Certificado 

de Conclusão pelo Centro de Excelência em Gestão de Desastres e Assistência 

Humanitária e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O atendimento diário ea 

entrega de uma apresentação de quinze minutos destacando uma experiência ou 

pesquisa relacionada ao curso HELP são pré-requisitos para receber o Certificado de 



Conclusão. Uma orientação adicional sobre as apresentações dos participantes será 

fornecida aos participantes selecionados. 

Equipe de Coordenação do Curso de AJUDA Informações de Contato 

Entre em contato com a equipe de coordenação do curso HELP se você tiver alguma 

questão não coberta no site. 

Consultas administrativas: 

Stephanie Liu, Assistente Administrativa 

+1 (808) 472-0381 

Stephanie.liu@cfe-dmha.org 

Informações do Conteúdo do Curso: 

Sr. Craig Jaques, Conselheiro de Segurança de Saúde Global e Coordenador de Curso 

de HELP, Treinamento e Engajamentos 

Craig.jaques.ctr@cfe-dmha.org 

Obrigado pelo seu interesse em participar do nosso curso de Emergências de Saúde 

em Grandes Populações de 2018. Estamos ansiosos para receber sua candidatura. 
FONTE:https://wss.apan.org/3505/lists/application/item/newifs.aspx?Source=https://wss.apa

n.org/3505/SitePages/Application-Confirmation.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  

resiliente-edital-de-chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

 

 


