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A Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais (ESP-MG) e o Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público de Minas Gerais (CEAF) promovem nos dias 12 e 13
de maio, de 9h às 16h30, em Belo Horizonte, um seminário para marcar a abertura do Curso de
Especialização em Direito Sanitário. O tema do seminário é "A Efetivação do Direito à Saúde no Brasil:
perspectivas de atuação conjunta em questões estruturais".
Segundo a coordenação da especialização, o objetivo é propiciar aos alunos e demais participantes
uma visão atual sobre o contexto da efetivação do direito à saúde, a partir das perspectivas de
profissionais e instituições diretamente envolvidas com a temática. O Seminário contará com a
participação de operadores do direito e de professores e pesquisadores do campo da Saúde Coletiva
e do Direito Sanitário, que são referência em sua área de atuação. A intenção é colaborar para que os
alunos compreendam a multiplicidade de fatores e questões envolvidas e que ao longo do curso,
desenvolvam um olhar crítico e balizado sobre o direito à saúde e das questões envolvidas em sua
efetivação.
Também são parceiros do evento e da especialização, em cooperação técnica, a Escola Superior da
Defensoria Pública (ESDEP), a Defensoria Pública de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas –
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde (CAO Saúde), o Tribunal
de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a Advocacia-Geral do Estado (AGE) e a Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

Participação do Público e Inscrições
Nos dois dias, as atividades acontecem das 9h às 12h30 e das 14h às 16h30, sendo presencial para
os discentes e docentes das turmas IX e X.
A programação do dia 12/05 será aberta ao público em geral, que poderá acompanhar todas as
discussões do dia de maneira remota (virtual), por meio da plataforma Zoom. Os interessados em
participar da atividade deverão se inscrever pelo link:>
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_-mucFCnwQxm9Zo42-FWNcA
O link para acesso à transmissão do evento será enviado após a efetivação da inscrição.
Para acesso ao auditório, docentes e parceiros deverão se inscrever por meio do link:
https://mpforms.mpmg.mp.br/index.php/789669/lang-pt-BR
No dia 13/05, o seminário será apenas presencial e restrito aos alunos da especialização. Os
discentes não precisam realizar inscrição.
As atividades serão no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, localizado na Av. Álvares Cabral,

1690, 1º andar - Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG.
Seminário
O primeiro dia do Seminário terá a participação da Ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) e
Presidenta do STF e do CNJ entre 2016 e 2018, Cármen Lúcia Antunes Rocha. Participam também das
exposições, a Profa. Dra. Sônia Fleury, que já foi presidente da Fiocruz e atualmente é pesquisadora
do Centro de Estudos Estratégicos da FIOCRUZ. O Desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, integrante do Comitê Executivo Nacional do Fórum Nacional da Saúde do CNJ e
ex-Coordenador do Comitê Executivo da Saúde do Paraná, João Pedro Gebran Neto. Além deles, a
Diretora de Programas da Conectas Direitos Humanos e Secretária Executiva do Comitê Brasileiro de
Direitos Humanos e Política Externa, Camila Asano.
Já o segundo dia, 13/05, será exclusivo para os discentes da especialização e haverá uma aula Magna
com o Prof. Dr. Fernando Mussa Abujamra Aith, Professor Titular do Departamento de Política, Gestão
e Saúde da Faculdade de Saúde Pública USP e Diretor-Geral do Centro de Estudos e Pesquisas de
Direito Sanitário (CEPEDISA), Professor Visitante da Université Paris Descartes - Paris 5 (desde 2014) e
Membro Especialista da Plataforma Harmony with Nature da Organização das Nações Unidas (ONU)
que vai falar sobre os Princípios do Direito Sanitário.
>Clique aqui e confira a programação completa.

Especialização Direito sanitário
O objetivo da especialização é desenvolver e estimular, no campo do direito sanitário, competências
profissionais em nível de pós-graduação Lato Sensu, para que os profissionais compreendam os
fundamentos da saúde coletiva, bem como a legislação, a jurisprudência e a doutrina do Direito
Sanitário.

O curso é fruto de uma cooperação técnica entre a ESP-MG; a Secretaria de Estado de Saúde de
Minas Gerais; a Advocacia Geral do Estado; a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais; o
Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e foi
criado em 2018. A articulação entre essas instituições assegura a continuidade da oferta do curso ao
longo de todos esses anos, como destaca a Coordenadora Técnica da especialização, Luciana d'Ávila.
Já a Coordenadora Pedagógica da especialização, Michely Vargas, comenta que as turmas IX e turma
X atenderão ao todo 70 alunos, incluindo trabalhadores dos municípios, atuantes na interface direito
e saúde, selecionados por meio de Edital, bem como profissionais indicados pelas instituições do
Termo de Cooperação com a ESP-MG. "Desde 2018 foram formados 28 alunos, pois tínhamos
somente uma turma em andamento, a qual sofreu atrasos devido à pandemia. Mas vale destacar que
agora teremos a nona e décima turmas em andamento", enfatiza.
A especialização será em regime presencial e tem a carga horária total de 400 horas, sendo 360
horas de atividades teórico-práticas e 40 horas de orientação para elaboração de Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC). Em caso de impedimento da realização das aulas presenciais por alguma
razão, as atividades letivas poderão ser realizadas de forma remota. A especialização está organizada
por módulos, compostos por disciplinas e atividades de orientação de tutoria e seminários que
favorecem a interseção de conceitos e experiências de vários campos temáticos por meio da
interdisciplinaridade.
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