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Dr. Michael A. Rodríguez é professor e vice‐presidente de Saúde Global no Departamento de Medicina
da Família da Escola de Medicina David Geﬀen da UCLA, Diretor Fundador do Centro Blum da UCLA
Sobre Pobreza e Saúde na América La na, e Co‐diretor do Centro de Conhecimento Sobre Migração e
Saúde do Ins tuto de Saúde Global da Universidade da California. Suas a vidades de pesquisa incluem
disparidades de saúde em diferentes etnias, imigração, insegurança alimentar, prevenção de
violência, e desenvolvimento da capacidade de pesquisa em países de baixa e média renda.
Dr. Rodríguez tem publicado amplamente e par cipado de conferências internacionais sobre temas
tais como violência entre parceiros ín mos, educação médica, medicina transcultural e
desenvolvimento colabora vo da capacidade de pesquisa no âmbito nacional e também
internacional. Além disso, tem prestado consultoria para a Organização Mundial da Saúde, UNICEF,
Organização Panamericana de Saúde, Centros para o Controle e Prevenção de Doenças e Ins tuto de
Medicina.
Dr. Rodríguez também é membro do conselho da Blue Shield de California, da Coalisão La na para
uma California Saudável, Academia da California de Médicos da Família (CAFP), onde atua como
Presidente da Fundação CAFP. Dr. Rodríguez orienta e ensina professores e alunos da UCLA em
diversas disciplinas enquanto atende consultas em organizações comunitárias. Dr. Rodríguez é
graduado pela Universidade da California, Berkeley; recebeu o tulo de médico pela Escola de
Medicina David Geﬀen da UCLA; completou sua residência pelo Programa de Residência em Medicina
da Família da UC San Francisco; concluiu o Mestrado em Saúde Pública pela Escola de Higiene e Saúde
Pública da Universidade Johns Hopkins; e foi um Erudito Clínico da fundação Robert Wood Johnson na
Universidade de Stanford.
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