
6º ENCONTRO DA INICIATIVA

COMPLIANCE NA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL
DE SAÚDE



As manifestações expressas por integrantes dos
quadros da Fundação Getulio Vargas e por
convidados que participam dos eventos e
transmissões online representam, exclusivamente,
as opiniões dos seus autores e não,
necessariamente, a posição institucional da FGV.

Todos aqui presentes concordaram em participar
desse evento de forma espontânea e autorizaram
o uso de sua imagem para essa transmissão que
ficará disponível posteriormente nos canais oficiais
da FGV.



Agenda
Abertura – 10h00 às 10h10

• Ligia Maura Costa coordenadora geral FGVethics

• Ana Maria Malik coordenadora geral FGVsaúde

Comunicado – 10h10 às 10h15

• Linamara Rizzo Battistella Presidente do Conselho Diretor Inst de Med

Física e Reabilitação HCFMUSP, Professora Titular de Fisiatria FMUSP

Apresentação do Projeto Educacional Education for Justice – E4J

da UNODC - 10h15 às 10h35

• Joana Wrabetz coordenadora da tradução e promoção da iniciativa E4J-

UNODC

Q&A – 10h35, às 10h45

• Ligia Maura Costa coordenadora geral FGVethics

Condução atividade – 10h45 às 11h45

• Luciana Stocco Betiol coordenadora executiva do FGVethics

Consolidação principais pontos – 11h45 às 12h00

• Ana Maria Malik coordenadora geral FGVsaúde

Encerramento – 12h00

• Ligia Maura Costa coordenadora geral FGVethics



Abertura – 10h às 10h10

▪ Ligia Maura Costa coordenadora geral FGVethics

▪ Ana Maria Malik coordenadora geral FGVsaúde



O que busca a 
Iniciativa?

• A Iniciativa Compliance na 
Formação do Profissional 
da Saúde busca atender aos 
Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da 
Agenda 2030, enfatizando a 
importância da educação

• para acabar com a pobreza

• para reduzir a corrupção e o 
suborno

• para garantir maior 
integridade e a 
prosperidade para todos

https://eaesp.fgv.br/centros/centro-estudos-etica-transparencia-integridade-e-compliance/projetos/compliance-formacao-profissional-saude


Qual o Objetivo da
Iniciativa?

• Formação do profissional de
medicina

• Desenvolvimento de módulos
educacionais

- Integridade

- Transparência

- Anticorrupção

- Compliance

• Apoiar professores no ensino
desses tópicos em medicina



Cronograma

Segundas-feiras, das 10h00 às 12h00, ZOOM
Exceto no dia 13 de outubro

Terça-feira, das 10h00 às 12h00, ZOOM



Comunicado –
10h10 às 10h15

• Linamara Rizzo
Battistella Presidente
do Conselho Diretor Instituto
de Medicina Física e
Reabilitação HCFMUSP,
Professora Titular de
Fisiatria FMUSP



Apresentação do Projeto Educacional
Education for Justice – E4J da UNODC – 10h15
às 10h35

Joana Wrabetz
coordenadora da 
tradução e e promoção 
da iniciativa E4J- UNODC



Joana Wrabetz

6º Encontro da Iniciativa Compliance na 

Formação do Profissional da Saúde



O Papel das Universidades no Apoio à Realização dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS)



16.2 Pôr fim ao abuso, exploração, tráfico e todas as formas de 

violência e tortura contra as crianças

16.3 Promover o Estado de Direito, a nível nacional e internacional, e 

garantir a igualdade de acesso à justiça para todos

16.4 Até 2030, reduzir significativamente os fluxos ilegais financeiros e de 

armas, reforçar a recuperação e devolução de recursos roubados e combater 

todas as formas de crime organizado

UNODC
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 
Crime

Declaração de missão do UNODC

"Tornar o Mundo mais seguro contra a Droga, o 

Crime e o Terrorismo"



➢ Faltam 10 anos para atingir os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável →
importância da comunidade global & 
parcerias fortes (local, nacional, global)
→ ODS 17

➢ Importante incluir todos os sectores da 
sociedade para assegurar maior 
participação e liderança, mais recursos, e 
novas soluções para enfrentar as 
ameaças de hoje e amanhã  

➢ ODS 4 & ODS 16: chave essencial para 
que os outros objetivos sejam alcançados

DÉCADA  DE AÇÃO



Apoia a integração do Estado de 

direito e a prevenção da 

criminalidade na educação 

Educação para a Justiça

Apoia as instituições e ajuda a 

prevenir a corrupção nos sistemas 

judiciais 

Integridade Judicial

Possibilita aos jovens o desenvolvimento 

de competências para a vida através 

de programas baseados no desporto 

Prevenção da Criminalidade Juvenil 

através do Desporto

Promove a reabilitação e a 

integração social dos reclusos na 

sociedade

Reabilitação de Prisioneiros

XIII Congresso das Nações Unidas sobre 

Prevenção do Crime e Justiça Criminal em Doha, 

Catar, 2015



Apoia a integração do Estado de 

direito e a prevenção da 

criminalidade na educação 

Educação para a Justiça

Apoia as instituições e ajuda a 

prevenir a corrupção nos sistemas 

judiciais 

Integridade Judicial

Possibilita aos jovens o desenvolvimento 

de competências para a vida através 

de programas baseados no desporto 

Prevenção da Criminalidade Juvenil 

através do Desporto

Promove a reabilitação e a 

integração social dos reclusos na 

sociedade

Reabilitação de Prisioneiros

XIII Congresso das Nações Unidas sobre 

Prevenção do Crime e Justiça Criminal em Doha, 

Catar, 2015



Educação para a Justiça

PRIMÁRIO SECUNDÁRIO TERCIÁRIO 



OBJETIVO

Apoiar os professores no ensino às gerações futuras para
melhor compreenderem e enfrentarem os desafios que
podem dificultar o Estado de direito, e encorajar os estudantes
a participarem ativamente nas suas comunidades e áreas de
carreira futura.
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Capacitar 
professores para ensinar 
sobre questões relacionadas 
com a ODS 16 e o Estado de 
direito

• Revisão de materiais 
didáticos: “Série de Módulos 
Universitários E4J".

Gerar alianças para 
reforçar a participação 
da academia

• Conferências
académicas

• "Bolsas de estudo" 
para jovens estudantes

• Programa de bolsas de 
estudo para instituições 
de ensino superior 

E4J: três eixos de intervenção

Juntar professores e 

fornecer plataformas 

académicas

• Organização conjunta de 

seminários regionais e 

nacionais para professores
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Como é que a E4J está a ajudar as universidades?

4000 docentes e académicos a nível 
terciário de mais de 400 universidades

+150,000 estudantes universitários

Mais de 600 docentes académicos
de 128 países envolvidos no
desenvolvimento dos módulos

117 módulos universitários

9 áreas temáticas, 10-16 módulos por 
curso

PEER REVIEWED
5,000 páginas de materiais

Módulos desenvolvidos por docentes de 
diferentes disciplinas académicas

Mais de 1.200 docentes participaram 
nos nossos workshops nacionais, 
regionais e internacionais.



Plataforma on-line E4J

www.unodc.org/e4j/pt/

tertiary/index.htm



• Objetivo: 

• "para apoiar os 
académicos no ensino 
de questões 
relacionadas com o 
Estado de direito"

E4j: 
Ferramentas para professores

Integridade

e Ética

AntiCorrupção Prevenção da 

Criminalidade e 

Justiça Criminal

CybercrimeFirearms

Trafficking in 

Persons & 

Smuggling of 

Migrants

Combate ao

terrorismo

TP/TI

M
Crminalidade

Organizada

• Ética e integridade

• Corrupção

• Prevenção do crime e justiça 
penal

• Criminalidade organizada

• Tráfico de Pessoas / Tráfico 
ilícito de Migrantes

• Armas de fogo

• Cibercriminalidade

• Crimes contra a vida 
selvagem 

• Combate ao terrorismo

E4J série de módulos universitários: 9 áreas temáticas



1,4 milhões
de estudantes em 182 países

Uma iniciativa com um alcance gobal



E4J:  Série de 
Módulos

Universitarios
sobre

Anti-Corrupção

https://www.unodc.org/e4j/pt/tertiary/anti-corruption.html

Universidade de 
Coimbra, Portugal

Universidade Federal 
do Maranhão, Brasil 
(Módulo 3)



• Módulo 1: O Que é Corrupção e 
porque nos devemos importar?

• Módulo 2: Corrupção e Boa 
Governação

• Módulo 3: Corrupção e Políticas 
Comparativas

• Módulo 4: A Corrupção no Setor Público

• Módulo 5: A Corrupção no Setor 
Privado

• Módulo 6: Detecção e Investigação da 
Corrupção

Anti-Corrupção

Módulo 7: Corrupção e Direitos Humanos

Módulo 8: Corrupção e Gênero

Módulo 9: Corrupção e Educação

Módulo 10: Participação Cidadã na Luta 

Contra a Corrupção

Módulo 11: Corrupção, Paz e Segurança

Módulo 12: Marcos Internacionais de 

Luta Contra a Corrupção

Módulo 13: Marcos Nacionais de Luta 

Contra a Corrupção

Os seguintes módulos podem ser consultados online:



• Reforçar o papel das universidades 
na promoção do ODS 16

• Aumentar o ensino das questões 
relativas Estado de direito a nível 
universitário

• Construir uma rede de 
universidades e académicos para 
apoiar o avanço do ODS 16

caminho a seguir





unodc.org/e4j

@DohaDeclaration

#Education4Justice

#Act4RuleofLaw 

OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO!

unodc-e4j@un.org unodc.org/DohaDeclaration@JoanaWrabetz

Joana.Wrabetz@un.org

https://www.unodc.org/e4j/en/index.html



Q&A – 10h35 às 10h45

Palestrante

• Joana Wrabetz

Mediação

• Ligia Maura Costa



Condução atividade – 10h45 às 11h45

▪ Luciana Stocco Betiol coordenadora executiva do FGVEthics



Condução atividade – 10h45 às 11h45

Validação e aprimoramento da estrutura de programa para 

as disciplinas para a formação do profissional de saúde:

Tópico Corrupção e Anticorrupção

Acesso ao material no email enviado no dia 22/11, OU chat 

desse encontro 



▪ ORIENTAÇÃO QUANTO A DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÕES

REGRA DA CHATHAM HOUSE 

▪ Para o bom funcionamento dos grupos e para que o diálogo flua num

ambiente de confiança mútua, os participantes deverão se abster de

divulgar a identidade e a afiliação dos oradores e dos participantes. Em

vez de “a pessoa da organização X disse Y”, o grupo de trabalho

sempre fala como grupo de trabalho

▪ Além disso, pede-se para que os integrantes dos grupos NÃO

divulguem documentos ainda em fase de elaboração ou discussão

Os relatos, os documentos, estudos de caso e as conclusões das discussões terão 

caráter de bem público e são parte da contribuição dos participantes e da Iniciativa à 

sociedade

Atividade em plenária– 10h40 às 11h40



Condução atividade – 10h45 às 11h45

APRESENTAÇÃO MATERIAL
O material produzido foi dividido em 8 itens, conforme abaixo descritos:

1. Introdução ao tema

2. Objetivos de aprendizagem

3. Exercícios

i. Diretrizes docentes

4. Estrutura de aula

5. Leitura obrigatória

6. Leitura complementar

7. Avaliação de aprendizado

8. Outras ferramentas de ensino

i. Power Point

ii. E-learning

iii. Curso online

iv. Aplicativos

v. NETFLIX

vi. Documentários

vii. Websites etc.



Condução atividade – 10h45 às 11h45

APRESENTAÇÃO E DETALHAMENTO QUESTÕES ORIENTADORAS

Individualmente, após avaliar o material produzido, fazer apontamentos para 

melhora do material, tomando como referência o número da linha em que o 

tema a ser alterado se encontra (15 minutos)

i. A estrutura do programa, conforme desenhada, encontra-se adequada?

ii. Os objetivos de aprendizagem abarcam o que os alunos devem conhecer e

assimilar numa disciplina de combate à corrupção e anticorrupção?

iii. As atividades a serem realizadas pelos alunos, e as metodologias sugeridas,

possibilitam o alcance dos objetivos estabelecidos?

iv.

v. (iv) Os materiais sugeridos são compatíveis com a forma de apresentar o

conteúdo?

vi. (v) O sistema de avaliação é compatível com o conteúdo fornecido e os

objetivos desenhados para o tópico?



Consolidação dos resultados trazidos e 

encerramento – 11h45 às 12h00

▪ Ana Maria Malik coordenadora geral FGVsaúde

Encerramento – 12h00

▪ Ligia Maura Costa coordenadora geral FGVethics

Consolidação dos resultados trazidos – 11h45 às 12h00



Próximo Encontro?
Nosso Último Encontro

7 de dezembro, segunda-feira, das 10h00 às 12h00



Equipe

Estagiárias

• Lais de Brito Martins 

• Leonora Piva

• Luisa Grassi

• Victoria Leite de Moraes



REALIZAÇÃO:APOIO:


