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

Sobre o Centro Blum
A visão do Centro Blum da UCLA é melhorar a saúde nas comunidades da América La na. O Centro
tem como obje vo ser reconhecido internacionalmente por seu impacto nos resultados de saúde por
meio de pesquisas interdisciplinares, treinamento e contribuições com polí cas públicas
que proporcionam inovações e promovam resiliência nas Américas.

Nossa Missão
A missão do Centro Blum da UCLA é melhorar a saúde e o bem‐estar das comunidades La noamericanas. O Centro
prioriza o foco inclusivo para gerar pesquisas que orientam polí cas públicas, programas e treinamentos para a
próxima geração de líderes.
A missão do Centro Blum da UCLA é alcançada por meio de diversas a vidades e programas que aceleram suas três
prioridades: pesquisa, treinamento e polí cas públicas.

Prioridade 1:
PESQUISA

Prioridade 2:

Prioridade 3:
POLÍTICAS
PÚBLICAS

Desenvolver um programa de pesquisa interdisciplinar e activo
Ao inovar em metodologias de pesquisa com foco interdisciplinar, professores e estudantes do
Centro Blum par cipam de pesquisas qualita vas e quan ta vas para adquirir novos
conhecimentos relacionados aos fatores que afetam a saúde de comunidades La no Americanas.

Avançar em programa de entrenamiento que prepare a nova geração de profissionais interdisciplinares
O Centro Blum promove experiências intera vas de aprendizagem por meio de inicia vas
educacionais e programas que proporcionam aos estudantes, pesquisadores, líderes de
comunidade, setores públicos e privados, e analistas de polí cas públicas, conhecimentos e
habilidades para a elaboração de soluções que visam melhorar a saúde na América La na.
Promover políticas públicas baseadas em evidências que gerem melhorias sustentáveis de saúde
Com o obje vo de inovar em pesquisa e prá ca para a criação de ações sustentáveis, o Centro
Blum da UCLA trabalha com os setores interessados para iden ficar e recomendar intervenções
efe vas de polí cas públicas que melhorem os indíces de saúde.

Para mais informações e atualizações por e‐mail, visite

blumcenter.ucla.edu
Curta nossa página no Facebook

e siga‐nos no Twi er

.

