Working together to promote health equity and
well‐being for La n American communi es

Programa Acadêmico de Verão
Apoiar estudantes em suas respostas comunitárias às condições de pobreza e
outros determinantes sociais que ameaçam a saúde.



O programa
O Programa Acadêmico de Verão do Centro Blum da
UCLA é uma oportunidade única para estudantes de
pós‐graduação, já que lhes oferece a possibilidade de
trabalhar com universidades da América Latina,
instituições internacionais, governos e organizações
comunitárias que já atuam na melhoria da saúde e das
condições sociais de populações vulneráveis e de baixa
renda. Membros da UCLA e representantes de
organizações parceiras na América Latina têm papel
fundamental nesse programa, atuando como mentores.
Desde a sua inauguração em 2013, o Centro Blum da
UCLA colocou 13 estudantes em posições de pesquisa
em Los Angeles (Califórnia) e em países da América
Latina. O Programa Acadêmico de Verão conta com
cursos de pós‐graduação em diversas áreas, tais como:
Saúde Pública, Ciências Políticas, Estudos da América
Latina, Trabalho Social, e Planejamento Urbano e
Regional. Pesquisas recentes já concluídas incluíram
temas como:
 Barreiras socioeconômicas e políticas para os
peruanos beneficiários das reparações no pós‐
guerra civil;
 Processos de tomada de decisões para a busca de
opções de emergência e cuidado;
 Envio de serviços para fortalecimento de mulheres
vítimas de violência sexual;

Diagnóstico e prevenção de resultados adversos no
nascimento;
 Determinantes sociais de saúde sexual e testes
rápidos de HIV e sífilis;
 Coleta de dados para auxiliar programas de
prevenção de enfermidades transmitidas por
alimentos;
 Fatores de risco associados ao desenvolvimento de
doenças hepáticas.
ORGANIZAÇÃO

LOCAL

St. John's Well‐Child and Family Center

Los Angeles, EUA

Salud Mesoamérica

Panamá City, Panamá

FNE Internacional

León, Nicaragua

Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua
Ins tuto Mexicano del Seguro Social
(IMSS)

León, Nicaragua
Cuernavaca, México

Organización Panamericana de la Salud Rio de Janeiro, Brasil
Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima, Perú
El Centro de Recursos Centroamericano
Los Angeles, EUA
(CARECEN)

Para mais informações e atualizações por email, visite

blumcenter.ucla.edu
Curta nossa página no Facebook

e siga‐nos no Twi er

.

