
ecos.unb.br

Para entrar ou sair da lista de e-mails 
do boletim ECoS, clique aqui.

Boletim semanal, Edição n° 99, 11 de dezembro de 2019.

COORDENAÇÃO: Valéria Mendonça EDIÇÃO: Carolina Magalhães  
JORNALISTA RESPONSÁVEL: Ádria Albarado (DRT 439/RR)

LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO, 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
Faculdade de Ciências da Saúde/UnB

PARCEIROS:

>> OPORTUNIDADES
>> Centro de Educação a Distância (CEAD/UnB) contrata 
bolsistas de graduação e pós-graduação para atuação 
na Universidade Aberta do Brasil (UAB) até 31/12.
>> 14º Congresso Internacional da Rede Unida, “Saúde 
é Vida em Resistência: traçando caminhos com o SUS”. 
Submissão de trabalhos até 20/01.
>> Revista Ciência & Saúde Coletiva, “Condição juvenil 
na América Latina: demandas e enfrentamentos às 
iniquidades em saúde”. Submissões até 30/04.

ENCONTRO COM A SAÚDE MENTAL

      Terminou nesta terça-feira, 10, o 2º Seminário 
Internacional do Observatório de Saúde Mental 
e o 2º Encontro de Partilha de Experiências Exi-
tosas de Atenção em Saúde Mental da Rede de 
Atenção Psicossocial no Distrito Federal (RAP-
S-DF). O encontro foi promovido pelo Obsam/ 
Nesp/ Ceam/ UnB e coordenado pelas professo-
ras Maria da Glória Lima e Maria Aparecida Gussi 
(FS/ UnB). A programação contou com explana-
ções, atividades culturais e a apresentação de 18 
experiências. O público participante pode ava-
liar os relatos expostos. Os trabalhos “CineCAPS 

Diversidade: cinema, afetos e saberes” – cujo 
objetivo é ampliar visões sobre funcionamento 
de estruturas sociais – e o “Grupo de corrida 
Pé na Estrada”, receberam menção honrosa do 
público e da Comissão Científica do evento, res-
pectivamente. 

O Encontro contou com a participação de pro-
fessores e profissionais que atuam na RAPS-DF e 
de usuários dos Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS) da Região, que puderam expor produ-
ções artesanais realizadas nas ações de vincula-
ção dos Centros. O Coral dos familiares do CAPS 

II de Taguatinga agraciou o público com uma 
emocionante apresentação e os integrantes do 
projeto Gotas de Amor realizaram massagens-
nos participantes do Encontro. Raquel Barros, 
coordenadora da Rede Latino Americana de 
Intervenção em Situação de Sofrimento Social 
(RAISSS), alertou sobre a importância da rede 
de apoio não se resumir apenas às instituições 
ou prédios, mas também às pessoas que estão 
dentro e ao redor deles, afinal, quanto mais re-
lações tivermos, com maior diversidade de re-
cursos, mais protegidos estaremos. 

     
 PESQUISA COM TRAVESTIS E 

TRANSEXUAIS

O Ecos é parceiro de mais uma pesquisa 
nacional. Trata-se do “Estudo Multicêntrico so-
bre perfis geográficos, culturais e de vulnerabi-
lidades das pessoas trans e travestis”, realizado 
pelo Nesp/ Ceam/ UnB e o Ministério da Saúde. 
Os resultados da investigação vão subsidiar a 
elaboração e a promoção de políticas públicas 
para a superação dos desafios enfrentados por 
travestis e transexuais, visando o acesso e o 
acolhimento dessa população aos equipamen-
tos públicos no país. A equipe estará reunida 
nesta quinta e sexta-feira, 12 e 13, no Nesp com 
o objetivo de planejar a agenda de trabalho 
que deve seguir até 2021.

CONFRATERNIZAÇÃO 
DO ECOS

A turma do ECoS realizará sua confra-
ternização de fim de ano nesta sexta-feira, 
13. Coordenação, pesquisadores, parceiros ex-
ternos, estagiários e bolsistas revelarão seus 
amigos secretos e trocarão presentes de natal. 
A ideia é partilhar comidas da época, risos e 
carinho entre equipe, afinal, foi um ano in-
tenso de trabalho e é chegado o momento de 
agradecer e regar as sementes da esperança 

para um 2020 muito melhor.
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