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Portaria: Define procedimentos sobre o envio de 
informações, pelos órgãos e entidades estaduais e 
municipais de Defesa Civil, de alerta de proteção e defesa 
civil à população 
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 

GABINETE DO MINISTRO 

Portaria nº 413, de 13 de setembro de 2018. 

DOU de 14/09/2018 (nº 178, Seção 1, pág. 22) 

Define procedimentos sobre o envio de informações, pelos órgãos e entidades 
estaduais e municipais de Defesa Civil, de alerta de proteção e defesa civil à população, 
nos termos da Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010, e alterações posteriores, e da 
Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, e utilização do sistema Interface de Divulgação de 
Alertas Públicos - IDAP para envio via SMS, televisão por assinatura ou Plataforma 
Alertas Públicos da Google. 

O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, no uso da competência que lhe 
confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e o art. 45, inciso 
VIII, da Lei nº 13.502, de 1º de novembro de 2017, resolve: 

Art. 1º - Definir procedimentos para o envio de informações, pelos órgãos e entidades 
estaduais e municipais de Defesa Civil, de alerta de proteção e defesa civil à população, 
nos termos da Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010, e alterações posteriores, e da 
Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, e utilização do sistema Interface de Divulgação de 
Alertas Públicos - IDAP para envio via SMS, televisão por assinatura ou Plataforma 
Alertas Públicos da Google. 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 



Art. 2º - A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sedec, por intermédio do 
Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres - Cenad, é o órgão responsável 
pela gestão, cadastro de instituições e responsáveis e pela auditoria de utilização do 
serviço de difusão de alertas de desastres. 
Art. 3º - O Cenad disponibilizará formulário em meio digital, no sistema IDAP, para 
registro das instituições e responsáveis que poderão cadastrar, enviar e gerenciar 
alertas, de acordo com o seu nível de atuação e instituição vinculada. 
Art. 4º - O órgão estadual de proteção e defesa civil, de acordo com o marco legal, possui 
a responsabilidade de emissão de alertas para a população. 
Parágrafo único - Aos municípios que possuírem capacidade e estrutura operacional 
para operar o envio de alertas, poderá ser dada a competência de envio, em acordo com 
o órgão estadual. 
Art. 5º - Na impossibilidade de envio de alertas por parte do órgão estadual ou 
municipal, ou em casos de desastres excepcionais, poderá o Cenad fazer o envio de 
mensagens à população, reportando o envio de maneira prévia aos órgãos estaduais ou 
municipais. 
Art. 6º - O usuário, ao cadastrar um alerta, deve buscar informações junto aos órgãos 
de monitoramento e alerta, que atuam em sua área de interesse, visando trazer uma 
maior confiabilidade e precisão nos alertas enviados. 
Art. 7º - Os alertas cadastrados no IDAP serão salvos e armazenados seguindo o modelo 
Common Alerting Protocol - CAP. 

CAPÍTULO II 
DO CADASTRO E ENVIO DE ALERTAS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

Art. 8º - O cadastro das informações que comporão o alerta será feito, exclusivamente, 
por plataforma a ser disponibilizada pela Sedec, podendo o alerta ser cessado, 
atualizado ou retificado, dependendo da sua condição inicial. 
Art. 9º - O usuário selecionará os meios de envio de alertas seguindo as seguintes regras: 
I - para os tipos de envio SMS e Google Alertas Públicos, será aceita a disseminação de 
alertas com nível de severidade moderado, alto ou muito alto; 
II - para alertas enviados via TV por assinatura, somente serão aceitos alertas de nível 
de severidade alto ou muito alto. 

CAPÍTULO III 
DAS CARACTERÍSTICAS DAS MENSAGENS 

Art. 10 - O envio de informações de alerta é restrito às etapas de preparação e resposta 
a um desastre, ou seja, enviadas na iminência de uma ocorrência ou quando esta ocorrer 
e as informações sejam necessárias para o salvamento e melhor atendimento da 
população. 
Art. 11 - Todos os alertas enviados, independentemente do tipo de disseminação, 
devem estar acompanhados de recomendações ou ações para a população em risco de 
desastre. 
Art. 12 - O usuário deverá cadastrar mensagens a serem divulgadas para a população 
com as seguintes características: 
I - que atendam aos interesses da população, sejam de utilidade pública e tenham o 
caráter de preparação para um possível desastre; 
II - que contenham informações emergenciais e recomendações relativas às condições 
de risco de uma determinada localidade; 
III - que contenham informações claras e de fácil entendimento por parte da população. 



Art. 13 - O usuário não poderá cadastrar mensagens que: 
I - violam a legislação vigente, inclusive de privacidade, que sejam falsas ou levem a 
interpretações diversas; 
II - tenham conotação publicitária, promocional ou de propaganda; 
III - ofendam a moral, a ética e os bons costumes; 
IV - sejam relativas a partidos políticos e suas doutrinas, a candidatura de pessoas a 
postos eletivos públicos, a campanhas políticas, fornecendo informações sobre a gestão 
pública atual, passada ou futura; 
V - promovam o racismo, ou qualquer forma de fanatismo político ou religioso 
discriminando grupos de pessoas ou etnias. 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 14 - O envio das informações de alerta e recomendações para a população deve 
compor o plano de contingência, ou demais planos operativos do município ou estado, 
visando a identificação dos responsáveis e os critérios adotados para a emissão. 
Art. 15 - O usuário do Sistema é responsável pelo conteúdo das mensagens e poderá ter 
seu cadastro revogado a qualquer momento se comprovado o não cumprimento do 
disposto nos artigos 12 e 13, além de responder as sanções cabíveis nas esferas 
pertinentes. 
Art. 16 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE 
FONTE:http://www.lex.com.br/legis_27702076_PORTARIA_N_413_DE_13_DE_SETEMBRO_
DE_2018.aspx 

 

Pelo meio ambiente: patenses participam das ações do 
Dia Mundial da Limpeza 
Dezenas de voluntários participaram das atividades na Lagoinha, Mocambo e Lagoa 
Grande 

                            

Com o objetivo principal de conscientização, o Dia Mundial da Limpeza em Patos de 
Minas reuniu muitos voluntários na manhã deste sábado (15). O evento em prol do meio 



ambiente é realizado em diversos países. No Brasil mais de 300 municípios aderiram ao 
movimento. 

Dezenas de patenses se dividiram em grupos no Parque Municipal do Mocambo, Orla 
da Lagoa Grande e na Lagoinha. Os organizadores explicam que o Dia Mundial da 
Limpeza tenta promover a reflexão sobre a destinação de resíduos no planeta. Além de 
vários órgãos, o evento contou com a participação do Grupo de Escoteiros, faculdades, 
escolas estaduais e municipais e grupos de serviços, todos juntos com um único objetivo: 
preservar. 

Nem o clima desanimou a mobilização em Patos de Minas, no entanto, devido à chuva, 
o recolhimento do lixo que seria utilizado para produzir uma amostragem, não pôde ser 
realizado. A organização adiou a ação para uma data ainda não definida. Ainda assim, 
os voluntários fizeram questão de recolher resíduos plásticos, descartados de forma 
irregular.   

A reportagem do Patos Já acompanhou os trabalhos de algumas equipes que estavam 
no Parque do Mocambo, onde registramos que rapidamente uma grande quantidade de 
lixo que estava em meio a mata, foi retirada. 

https://www.patosja.com.br/noticias/patos-de-minas/meio-ambiente/pelo-meio-
ambiente-patenses-participam-das-acoes-do-dia-mundial-da-limpeza 

 

Brasil mantém tendência de avanço no desenvolvimento 
humano, mas desigualdades persistem 

Hoje, mais do que nunca, a maioria das pessoas vive mais, tem mais anos de estudo e 
acesso a mais bens e serviços em todo o mundo. No entanto, persistem desigualdades, 
incluindo a desigualdade de gênero. A conclusão tem como base o estudo Indicadores e 
Índices de Desenvolvimento Humano: Atualização Estatística 2018, lançado 
mundialmente nesta sexta-feira (14/9) pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). 

A nível global, os padrões de vida variam amplamente entre regiões e grupos 
populacionais, ainda que tenham apresentado melhora nos últimos 30 anos. Além disso, 
o progresso não é linear, e crises podem reverter ganhos. O documento – que divulgou  

IDH do Brasil apresenta leve crescimento em relação a 2016 

Em relação a 2016, o Brasil apresentou melhora de 0,001 no Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), no valor de 0,759, e no ranking mantém a posição 79 entre 189 países. 



Na América do Sul, o Brasil é o 5º país com maior IDH. Chile, Argentina, Uruguai e 
Venezuela aparecem na frente. Teve o quarto maior crescimento no IDH na região entre 
2010 e 2017, ao lado do Equador. Entre 2012 e 2017, o país subiu 7 posições no ranking. 

A taxa anual de crescimento do IDH entre 1990 e 2017 foi de 0,81%. No mesmo período, 
os brasileiros ganharam 10,4 anos de expectativa de vida e viram a renda aumentar 
28,6%. Na educação, a expectativa de anos de escolaridade para uma criança que entra 
no ensino em idade escolar aumentou 3,2 anos, e a média de anos de estudos de adultos 
com 25 anos ou mais subiu 4 anos. 

Tendências do IDH do Brasil com base em dados de séries temporais consistentes 

 

Fonte: Índices e Indicadores de Desenvolvimento Humano: Atualização Estatística de 
2018 

Índices mostram que desigualdade persiste 

No IDH ajustado à desigualdade – um método que relativiza o desenvolvimento humano 
em função da diferença entre os mais e menos abastados de um país –, o Brasil é o 3º 
país da América do Sul que mais perde no IDH devido ao ajuste realizado pela 
desigualdade, ficando atrás do Paraguai (25,5%) e da Bolívia (25,8%). Em relação ao 
Coeficiente de Gini (2010-2017) – instrumento que mede o grau de concentração de 
renda em determinado grupo e aponta a diferença entre os rendimentos dos mais 
pobres e dos mais ricos –, o Brasil possui o 9º pior valor do mundo (51,3). 

Baixa participação política e econômica das mulheres derruba índice de igualdade 

O documento detalha também a realidade das mulheres brasileiras, desagregando o IDH 
por gênero e avaliando saúde reprodutiva, empoderamento e atividade econômica 
feminina. 

No Brasil, o IDH dos homens fica em 0,761 e o das mulheres em 0,755. Apesar de as 
mulheres terem melhor desempenho na dimensão educação e longevidade que os 



homens, a renda das mulheres (em RNB per capita) é 42,7% menor que a dos homens: 
17,566 para os homens contra 10,073 para as mulheres. 

Já o Índice de Desigualdade de Gênero avalia desigualdades em três dimensões sensíveis 
à questão de gênero: saúde reprodutiva, empoderamento e mercado de trabalho. O 
Brasil ocupa a 94ª posição, com valor de 0,407. 

Vale ressaltar que o país com menor IDH do mundo tem mais mulheres com assento no 
Parlamento do que o Brasil. O Brasil apresenta 11,3%, enquanto o Níger tem 17%. 

Índice de Desigualdade de Gênero, 2017 

 

Fonte: Índices e Indicadores de Desenvolvimento Humano: Atualização Estatística de 2018 

O Índice de Desenvolvimento Humano é um indicador que vai de zero a um. Quanto 
mais próximo de um, maior o desenvolvimento humano. O índice mede o progresso de 
uma nação a partir de três dimensões: renda, saúde e educação. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/brasil-mantem-tendencia-de-avanco-no-desenvolvimento-humano-mas-desigualdades-

persistem/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ONU+Brasil%29 

 

 

Combinando dramatização com simulação interativa para 
motivar a ação climática informada: Evidências da 
simulação do clima mundial 

Os esforços de comunicação sobre mudança climática, fundamentados no modelo do 
déficit de informações, falharam em grande parte em diminuir a lacuna entre a 
compreensão científica e pública dos riscos apresentados pelas mudanças 



climáticas. Em resposta, simulações foram propostas para permitir que as pessoas 
aprendam por si mesmas sobre este tópico complexo e politicamente carregado. Este 
estudo avalia o impacto de uma simulação amplamente utilizada, a World Climate, que 
combina um jogo de papéis socialmente e emocionalmente envolvente com a 
exploração interativa da ciência das mudanças climáticas através do modelo de 
simulação climática C-ROADS. Os participantes assumem o papel de delegados nas 
negociações climáticas da ONU e são desafiados a criar um acordo que atenda aos 
objetivos climáticos internacionais. Suas decisões são inseridas no C-ROADS, que 
fornece feedback imediato sobre os impactos climáticos globais esperados, 

Este estudo avalia o impacto do Clima Mundial analisando os resultados pré e pós-
pesquisa de> 2.000 participantes em 39 sessões em oito nações. Este estudo encontra 
ganhos estatisticamente significativos em três áreas: (i) conhecimento das causas, 
dinâmicas e impactos das mudanças climáticas; (ii) engajamento afetivo, incluindo 
maiores sentimentos de urgência e esperança; e (iii) o desejo de aprender e fazer mais 
sobre as mudanças climáticas. Ao contrário do modelo do déficit, os ganhos na urgência 
estavam associados a ganhos no desejo dos participantes de aprender mais e intenção 
de agir, enquanto os ganhos no conhecimento do clima não eram. Os ganhos foram 
igualmente fortes entre os participantes americanos que se opõem à regulamentação 
governamental dos mercados livres - uma ideologia política ligada à negação da 
mudança climática nos EUA - sugerindo que a simulação tem potencial para ultrapassar 
as divisões políticas. 

FONTE:https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0202877 

 

Relatório de finanças sustentáveis 2018: Banca 
sustentável na ASEAN 

Este relatório é uma atualização do relatório Sustainable Banking in ASEAN publicado 
pelo WWF em parceria com o Centro de Governança, Instituições e Organizações da 
Universidade Nacional de Cingapura (NUS) em outubro de 2017. Este relatório compara 
34 bancos em seis países da ASEAN - ou seja, Indonésia, Malásia, Filipinas, Cingapura, 
Tailândia e Vietnã - em suas práticas de governança corporativa e sua integração de 
fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em seus negócios. Os fatores ASG 
incluem (mas não estão limitados a) aqueles que estão tendo um impacto particular na 
ASEAN, tais como risco climático, desmatamento, escassez de água, direitos humanos e 
questões trabalhistas. 

A avaliação é baseada em um quadro de indicadores que representam (i) a boa prática 
de governança corporativa (conselho, acionistas e partes interessadas, divulgação e 
transparência, auditoria e risco); e (ii) sólida prática de integração ESG (propósito, 
políticas, processos, pessoas, produtos, portfólio). Este relatório utilizou divulgações em 
inglês disponíveis publicamente a partir de 3 de julho de 2018 como a única base para a 



avaliação, uma vez que representam as informações normalmente acessíveis a todas as 
partes interessadas. Em seguida, comparou os resultados deste ano com os do ano 
passado para estabelecer o progresso que os bancos da ASEAN fizeram na governança 
corporativa e na integração do ESG. 

Este relatório é destinado a bancos, reguladores bancários e associações bancárias na 
ASEAN, para ajudá-los a entender as mudanças e melhorar o nível de integração ESG, 
tanto em bancos individuais quanto em toda a indústria. O relatório também é dirigido 
a investidores, dentro da ASEAN e globalmente, que podem usá-lo para avaliar o 
progresso dos bancos na integração ESG, entender se isso está alinhado com seus 
próprios compromissos ESG e se envolver com os bancos na questão conforme 
necessário. Os usuários do relatório podem acessar o site interativo Sustainable Banking 
Assessment (SUSBA) (www.susba.org) para explorar e comparar os resultados. 

FONTE:http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_sustainable_banking_in_asean_2018.pdf 

 

Transformação e inovação na esteira da devastação: um 
plano econômico e de recuperação de desastres para 
Porto Rico 

Este plano econômico e de recuperação de desastres estabelece a visão estratégica e os 
objetivos do Governo de Porto Rico e fornece uma estrutura detalhada para alcançá-los. 

Já faz quase um ano desde que os furacões Irma e Maria devastaram Porto Rico, mas a 
recuperação da ilha está longe de terminar. O Governo de Porto Rico propõe um plano 
de transformação que ajudará a Ilha a se recuperar dos furacões, a tornar-se mais 
resistente a futuros desastres e a reverter o declínio econômico com o qual Porto Rico 
vem lutando há mais de uma década. Para alcançar essa visão ambiciosa, o governo de 
Porto Rico buscará US $ 139 bilhões em financiamento - do governo federal, fundações 
e outras entidades sem fins lucrativos, além do próprio orçamento de Porto Rico - para 
investir em um futuro robusto e flexível. 

FONTE:http://www.p3.pr.gov/assets/pr-transformation-innovation-plan-congressional-submission-
080818.pdf 

 

 

 

 

 



EVENTOS 

 

Semana pela Paz promove atividades gratuitas em São 
Paulo 
Entre 16 e 21 de setembro, a Rede Brasil do Pacto Global da ONU e o governo estadual 
de São Paulo realizam a Semana Pela Paz. O evento promoverá atividades culturais e 
debates sobre direitos humanos, inclusão de minorias, xenofobia e feminicídio. Os 
dias de mobilização incluem ainda a Conferência Estadual de Jornalismo pela Paz. A 
programação é gratuita. 

Entre 16 e 21 de setembro, a Rede Brasil do Pacto Global da ONU e o governo estadual 
de São Paulo realizam a Semana Pela Paz. O evento promoverá atividades culturais e 
debates sobre direitos humanos, inclusão de minorias, xenofobia e feminicídio. Os dias 
de mobilização incluem ainda a Conferência Estadual de Jornalismo pela Paz. A 
programação é gratuita. 

No dia 19 de setembro, a semana terá um seminário sobre empregabilidade de grupos 
vítimas de discriminação — os egressos do sistema prisional, pessoas em situação de 
rua, indivíduos com deficiência, migrantes e refugiados e pessoas trans. O público-alvo 
do encontro são os departamentos de recursos humanos do setor privado. Para 
participar desse evento, é necessário fazer uma inscrição prévia — clique aqui. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuTEd6Qhu0pRtMpJ4D5dAwRZGVpVlRfh4pk3tGbJwPdsH89Q/viewform 

A Conferência Estadual do Jornalismo pela Paz discutirá temas como as fake news, o 
jornalismo na periferia e o uso da comunicação pelo ativismo. Também é preciso se 
inscrever com antecedência para participar — clique aqui. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed3Kkk8HTa9gqGKO4wUJcErQZ_ekzMuU-4zsUvSNYAkQnZ5A/viewform 

Em 2018, a Semana Pela Paz comemora o 70º aniversário da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, adotada em 1948 pela comunidade internacional. A iniciativa é mais 
uma etapa do projeto O Mundo Que Queremos, uma parceria entre o governo estadual 
e o Pacto Global das Nações Unidas. 

Confira a programação  

FONTE:https://nacoesunidas.org/wp-
content/uploads/2018/09/SemanaPazPrograma%C3%A7%C3%A3o.png 

FONTE:http://omundoquequeremos.org.br/ 

 



 

Mestrado Online em Cooperação Internacional e Ajuda 
Humanitária - 2018 

Grau / Diploma / Certificado 

Mestrado Online em Cooperação Internacional e Ajuda Humanitária 

Descrição 

O objetivo dos estudos humanitários e de desenvolvimento é aprender sobre situações 
que geram necessidades humanitárias e violações de direitos humanos, bem como a 
forma de intervenção para reduzir o sofrimento das vítimas. Normalmente, o cenário 
para tais situações e a intervenção serão conflitos, desastres ou ambientes afetados por 
problemas temporários ou estruturais de natureza econômica, política ou social. Nesse 
sentido, o programa se concentra em: 

 Estudar os referentes éticos e promover um marco legal que proteja as vítimas 
das situações descritas. 

 Conhecer as ferramentas para a gestão de organizações e programas de 
intervenção. 

 Explorando as diferentes áreas de intervenção, tanto setoriais como 
transversais, e os problemas envolvidos 

Os participantes aprenderão: 

 Essa gestão de risco de desastres é abordada em estruturas institucionais 
internacionais. 

 Esses desastres são em parte o resultado de ações humanas e, 
consequentemente, as intervenções de desenvolvimento devem considerar o 
risco de desastres. 

 Os conceitos básicos de risco, riscos, vulnerabilidade e capacidade. 
 Os tipos de risco reconhecidos pelas instituições responsáveis pelo 

monitoramento da ocorrência de desastres. 
 Essa capacitação é uma prioridade para o desenvolvimento de resiliência a 

desastres dentro de uma comunidade. 
 Esse empoderamento das comunidades é um mecanismo válido para lidar com 

as causas-raiz da vulnerabilidade. 
 Essa gestão de riscos de desastres envolve a busca de acordos entre diferentes 

setores da sociedade. 
 O papel da participação na avaliação de risco da comunidade. 
 A importância das avaliações para melhorar a preparação do nível comunitário. 



 Como avaliar as necessidades e prioridades urgentes de uma comunidade 
afetada pelo desastre, a fim de assegurar assistência de emergência adequada 
e adequada. 

 Sobre o processo de gerenciamento de desastres no nível da comunidade. 
 Essas avaliações de risco, vulnerabilidade e capacidade podem ser usadas para 

identificar e selecionar intervenções apropriadas. 

Áreas de assunto 

Conteúdo de redução de risco de desastre: 

 Desastres naturais como fenômenos globais 
 A redução do risco como uma abordagem necessária 
 Tipos de desastres 
 Aprendendo a gerenciar desastres 

Gerenciamento de Projetos I: Abordagem de Estrutura Lógica 

 A abordagem do arcabouço lógico 
 O Ciclo do Projeto, indicadores e fatores externos 
 Manual de Gestão do Ciclo de Projetos da União Europeia e outros manuais 

Gerenciamento de Projetos II: Gerenciamento de Projetos e Implementação 

 Prestação de contas 
 Avaliação das necessidades 
 Documentos de projeto abreviados 
 Acompanhamento do projeto de emergência por meio de relatórios 
 Monitoramento de projetos de longo prazo por meio de AOPs e relatórios 
 Coordenação: Coordenação de atividades e coordenação entre instituições 
 Angariação de fundos 
 Documentos metodológicos 

Fórum de Cinema: As Guerras Jugoslavas 

Gerenciamento de projetos III: Missões e escritórios no campo 

 Administração e orçamentação: Regulamentos administrativos de um doador 
internacional e regulamentos de gestão de contratos de projeto de ajuda 
humanitária da União Europeia - ECHO FPA 

 Gerenciamento de recursos humanos 
 Segurança do pessoal em operações de campo e zonas de conflito 
 Logística 

Setores de intervenção humanitária, o Projeto Esfera e o Manual de Emergência do 
ACNUR I 

 Segurança alimentar, nutrição e meios de subsistência 



 Saúde pública 
 Água e saneamento 
 Projeto de abrigos temporários e campos de refugiados 

Setores de intervenção humanitária, o Projeto Esfera e o Manual de Emergência do 
ACNUR II 

 Transferência de dinheiro 
 Proteção humanitária 
 Advocacia 
 Educação em emergências 

O marco jurídico internacional 

 Origem do humanitarismo atual e estrutura jurídica internacional para ação 
humanitária 

 Direito Internacional dos Direitos Humanos 
 Lei humanitária internacional 
 Legislação sobre refugiados e deslocados internos e legislação sobre resposta a 

desastres 

Film Forum: As origens do humanitarismo atual, a criação da Cruz Vermelha e do 
Direito Internacional Humanitário 

Abordagens de gênero e transversais 

 Introdução a uma abordagem sensível ao gênero 
 Gênero em projetos e programas 
 Problemas ambientais 
 Programação baseada em direitos 
 Infância e juventude 
 Deficiências 
 Construindo capacidades locais 

Ética no trabalho humanitário e na cooperação para o desenvolvimento 

 Identidade humanitária e princípios humanitários básicos 
 Evolução dos princípios humanitários 
 Códigos de conduta 
 Outras iniciativas para melhorar a qualidade do programa humanitário 

Film Forum: O genocídio em Ruanda 

Vamos falar sobre desenvolvimento e cooperação 

 Riqueza e pobreza 
 Desenvolvimento: Teorias e Medição 
 Estratégias de cooperação 



 Trabalho voluntário 
 O Banco Mundial e as estratégias de redução da pobreza 
 Governança e desenvolvimento 

Frequência 

Anual 

Cobertura geográfica 

Global 

Procedimento de aplicação 

Registre-se em  https://kaluinstitute.org/registration-en/ 

Bolsa de estudos 

Veja as condições de bolsa-bolsa em  https://kaluinstitute.org/masters-in-
international-cooperation-and-humanitarian-aid/grants-scholarships-grants/ 

Taxa de matrícula e custo 

Taxa regular: 1,465 Eur 

Taxa reduzida "Pagamento único": 1,245 Eur 

Taxa reduzida "Grant 60 e pagamento único": 490 Eur 

Taxa reduzida "Subvenção 30 e pagamento único": 870 Eur 

Prazo final para aplicação 

25 de setembro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

                    


