
 
 

 
Convite para participar da Academia DHIS2 África Ocidental 2013 

Nível Avançado em Lagos, 05-14 Novembro, 2013 
 

 

A Universidade de Oslo em colaboração com o programa de pesquisa em Sistemas de Informação em Saúde (Nigéria) 
e do Ministério Federal da Saúde da Nigéria, têm o prazer de anunciar a “Academia DHIS 2 África Ocidental 2013 - 
Nível Avançado”, a ser realizada no Hotel Península, Lekki Lagos, Nigéria, de 05 à 14 de Novembro de 2013. 

A Academia deste ano será um programa de formação avançado visando implementadores e administradores de 
DHIS2 experientes. Para participar o nível avançado o participante deverá ter participado de uma Academia DHIS2 
anteriormente ou tem extensos conhecimentos técnicos do DHIS2. 

Devido à capacidade total do evento, teremos que limitar os convites para cerca de 3-4 pessoas por país, mas os 
números exactos, naturalmente, irão depender do interesse geral. Os implementadores e administradores de DHIS2 
de qualquer organização seja do governo, ONGs, sector privado, consultores independentes e outros são bem-vindos. 
Os participantes devem se basear ou trabalhar em países da região Oeste Africana. Outros países têm suas próprias 
academias DHIS2 regionais. 

Formadores experientes em DHIS2 irão compartilhar os mais recentes recursos e abordagens de personalização e 
ajudá-lo a fazer a sua implementação DHIS2 um sucesso. Tópicos de treinamento incluirá, manipulações de banco de 
dados e consultas, migração de dados, design de forma avançada, design de relatório avançado, instalação GIS, DHIS 
Tracker, clientes móveis, Web API e integração, a nova ferramenta de pivô web, novo sistema de controlo de 
partilha/acesso, o Analytics e muito mais.  

Sessões práticas permitirão formadores e participantes trabalhem juntos e melhorar as bases de dados DHIS2 dos 
participantes. Este workshop será uma excelente oportunidade para que você possa compartilhar e discutir sua 
implementação experimenta DHIS2 com os outros e ganhar uma nova visão sobre temas de implementação 
importantes. Os membros da equipe de desenvolvimento DHIS2 estarão presentes e nós encorajamos a todos os 
participantes a vir com comentários detalhados para os desenvolvedores sobre funcionalidades existentes, bem 
como pedidos para futuras versões. Só com a ajuda dos implementadores e usuários, o DHIS 2 pode avançar na 
direcção certa. 

 

A taxa de formação da academia é de 800 USD, incluindo almoço e pausas de chá nos 9 dias de 5 à 14 de Novembro. 

Por favor, registe-se aqui: http://www.dhis2.org/lagos2013-reg. Os organizadores irão avaliar as suas qualificações e 
as quotas do país e informá-lo-ão o mais breve possível. Após receber a confirmação dos organizadores, deverá 
proceder com o pagamento da taxa de formação (dados bancários em anexo). Lembre-se de incluir o nome e a 
organização e as informações de pagamento. Somente após o recebimento do pagamento é que a sua inscrição será 
considerada completa. 

Este ano, os participantes terão de gerir o seu próprio alojamento. O hotel que irá abrigar a academia oferece um 
desconto de cerca de 95 USD por noite (pequeno-almoço incluído) para reservas efectuadas antes de 01 de Outubro, 
e 115 USD depois. 

 

Um programa de treinamento detalhado será publicado mais tarde. Verifique a página http://dhis2.org/academy 
regularmente para obter actualizações sobre a academia. 

Caso tenha alguma dúvida sobre a segurança da Academia DHIS2, por favor leia os anexos “Notas sobre segurança” e 
não hesite em contactar os organizadores. 

 

Em nome da comissão organizadora, 

Ola Hodne Titlestad, Dapo Adejumo. Email: workshop@hispnigeria.org.ng 

http://www.dhis2.org/lagos2013-reg
http://dhis2.org/academy
mailto:workshop@hispnigeria.org.ng


Instrução para pagamento: 
 
 
 

Depois de receber um correio electrónico dos organizadores confirmando a sua selecção para a 
Academia, encaminhe USD 800 por participante: 
 
 

 
 
Conta bancária: 

 
Nome: Health Information Systems Programme Ltd 

 
Número de conta: 0241970033 

 
Banco: First City Monument Bank, Nigeria 

 
SWIFTCODE: FCMBNGLA 

 
Por favor, especifique o nome e a organização do participante durante o processamento da transferência 
bancária. Por favor, certifique-se de pagar todas as taxas de transferência bancária, para que não seja cobrada 
qualquer penalidade para o destinatário. 

 
Enviar correio electrónico contendo o recibo da transferência bancária para workshop@hispnigeria.org.ng 

 
 
 

Nota sobre a segurança e protecção 
 

A segurança de todos os participantes da Academia é de extrema importância para os organizadores. Embora 
reconheçamos os desafios de segurança que foram enfrentados pela Nigéria nos últimos tempos (principalmente 
no norte da Nigéria), queremos tranquilizar os participantes em relação à sua segurança durante a sua estada na 
Nigéria. A escolha do local em Lekki, Estado de Lagos foi feita com atenção à segurança e irá proporcionar um 
ambiente seguro para a Academia. 
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