
Visite o nosso site:
https://www.ciess.org/

/CIESSFB/ciess_org /CiessOrg

Procure mais informações em
nossas redes sociais.

O             oferece a você 
uma plataforma virtual de 
conteúdo especializado em 

Previdência Social.

Aceda à nossa oferta de serviços
acadêmicos, com base detecção de 

necessidades de segurança questões 
de saúde de cobertura social, 

pensões e benefícios sociais para os 
fortalecimento da região.

Nossa plataforma educacional
https://campus.ciess.org/

tem recursos didáticos
e interativos que fortalecem
o elo de aprendizagem entre

o usuário e o conteúdo.

Vídeos Áudio Linha do
tempo

Questionários Cartões
interativos

Download de
arquivos

Fóruns

55 5377 4700
55950011 - EXT 4706 ó 4707

https://www.ciess.org/

inscripciones@ciess.org
Mais relatórios:

Visite o website CIESS.
https://www.ciess.org/

https://campus.ciess.org

Ir para Admissões e Inscripções.
https://home.ciess.org/admisiones-e-inscr
ipciones/

Os Registros Escolares enviam a 
você e-mail para efetuar o seu 
pagamento e/ou bolsa de estudos.

Você pode entrar no Campus Virtual.

Seleccione a Actividade e 
registe-se.

Você já está inscrito, recebrá 
usuário e senha. 

https://home.ciess.org/programa_
academico_2022/

Processo de registro no
campus virtual CIESS

PASSO 1

PASSO 2

PASSO 3

PASSO 4

PASSO 5

PASSO 6

Bolsa de estudo
Participantes de instituições

os países membros da Conferência
Previdência Social Interamericana,

poderão acessar o Sistema de Bolsas 
do CIESS de acordo com o

Regulamento Financeiro CISS,
Título VII. Bolsas de estudo.

https://bit.ly/3qiDUfE



21 a 23 de setembro
16 a 18 de fevereiro

29 de junho a 18 de julho

23 a 25 de março

20,27 de maio e 3 de junho
11 a 13 de maio

11 a 15 de julho
22 a 26 de agosto

4 a 8 de julho

8 a 10 de junho

22, 29 de julho, 5, 12 e 19 de agosto

11 a 13 de julho
Em breve

25 a 29 de julho
24 a 28 de outubro

26 a 30 de setembro

7 a 9 de dezembro

15 de março a 8 de setembro

6 de junho a 7 de outubro

8 de agosto a 13 de novembro
27 de junho a 16 de dezembro

15 de agosto a 10 de marchar de 2023

25 de junho
18 a 22 de julho
3 a 7 de outubro
14 a 18 de novembro

7 de março a 8 de julho
16 de maio a 19 de setembro
4 de julho a 4 de novembro

10 a 14 de outubro
12 a 16 de dezembro

C01

C06

C02

C04

C03

C10

C07

C12

C09

C05

C13

C15

C16

C17

C18

D02

D03

D05

D04

D06

M01

S01

D01

Princípios da Previdência Social: Renovação de
Estratégias em tempos de Covid.

Mudanças epidemiológicas e seu impacto na seguridade social.

Habilidades digitais para ensino online.
Análise da tabela de vida: ferramentas para o planejamento.

Migração e acesso à saúde nas Américas.

Cuidar da solidão, violência e luto de pessoas em
Isolamento social.

VIH e SIDA para o pessoal dos cuidados de saúde primários
INFOSSA-ISSSTE

20 a 22 de julhoC11 Diálogo, negociação e tomada de decisão na Segurança social.

Governança e inovação das TICs para o fortalecimento
institucional.

Gestão e controle hospitalar em redes de serviços de saúde.
Riscos na saúde mental dos trabalhadores.

Sostenibilidad de los sistemas de pensiones en las Américas.

4, 6, 8, 11, 13 e 15 de julhoC08 Métodos de cuidado para idosos e pessoas com incapacidade.

Diploma INFOSSA. Saúde no trabalho para um ambiente saudável.

Igualdade de gênero e não discriminação.
Técnicas atuariais para a segurança social.

Mestre em gestão em saúde com ênfase em seguridade social.

20 a 23 de junho
7 a 10 de novembro

S02 Saúde no trabalho para um ambiente saudável.

Seminário INFOSSA.
Alta direção em instituições de previdência social.

Alta direção em instituições de previdência social.

Qualidade e produtividade.

Gestão de projetos.

Gerenciamento de risco do trabalho.

Planejamento antecipado.

20, 22, 27 e 29 de setembroC14 Guia de intervenção para transtornos mentais, neurológicos,
prevenção do suicídio e uso de substâncias (MHGAPS).

Atenção e cuidado integral ao idoso.
Avanços em Gerontologia.

Saúde mental comunitária.

5 a 7 de outubro

Cadastre-se!
Procure mais informações em

Programas ágeis, oportunos e de qualidade.

Rede de professores internacionais.

Campus virtual aberto.

Características do
Oferta Acadêmica:

1

2

3

Troca de experiências e articulação de
comunidades acadêmicas.

Sistema de bolsas para membros do CISS.

5

Diversas modalidades de treinamento.

Temas de interesse para a segurança social.

7

Tema pós-pandemia COVID 19 e objetivos do
a Agenda 2030.

Biblioteca virtual - biblioteca.ciess.org

9

Estudos certificados pelo CIESS e outros
entidades.

Acordos de cooperação internacional.

4

6

8

10

11

https://www.ciess.org/


