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OPAS E O AGIR NA
COMUNICAÇÃO EM SAÚDE

Na última semana, entre os dias 12 e
13 de junho, a professora Valéria
Mendonça, coordenadora do Lab
ECoS e a pesquisadora Natália
Fernandes participaram de reunião
técnica, a convite do Ministério da
Saúde, na Organização PanAmericana da Saúde (OPAS), em
Brasília.
A iniciativa do Ministério da Saúde foi
compor um Grupo Estratégico para
analisar o campo e práticas de
prevenção do HIV no Brasil. Com o
objetivo de responder sobre as
recomendações para uma estratégia
de comunicação em saúde mais
efetiva, considerando os papeis dos
diferentes atores envolvidos no
desenho e na implementação da
política de prevenção do HIV no país.
Na ocasião, a professora Valéria
abordou sobre o engajamento,
posicionamento, apropriação, autoria
e os fluxos de informação e processos
de comunicação no Agir em Saúde.
Além disso, foram apresentados
dados relativos ao acesso e uso da
Internet, Smartphones e mídias
sociais no Brasil e no mundo.

SARAU DA BALBÚRDIA
Na última quinta, 13 de junho, a equipe da Rádio
Web Saúde promoveu o Sarau da Balbúrdia. O
intuito foi de exaltar a educação e a cultura na
Faculdade de Ciências de Saúde da UnB. O Sarau
contou com as apresentações do cantor Marcelo
Café, que enfatizou a representatividade e luta da
população negra em suas melodias e a rapper de
Samambaia, Julia Nara, que trouxe também a
temática da negritude e da periferia da capital da
república em suas letras.. A professora Valéria
Mendonça, coordenadora do Lab ECoS, participou
do evento falando sobre a importância da reunião e
da celebração da cultura e da diversidade em
espaços universitários. No sentido de conhecer as
diferenças, conviver com outras realidades e assim
garantirmos a qualidade das relações de ensino,
aprendizagem e gestão de saberes entre os sujeitos
estratégicos da UnB.

UNESCO E O SUS QUE NÃO SE VÊ NA MÍDIA
Em 2016 foi oficializada a parceria com a Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco), que apoiou a Faculdade de Ciências
da Saúde e o Lab ECoS, no projeto “O SUS que não se
vê na mídia”. Com fotos de Karina Zambrana e
Radilson Carlos Gomes, em pôsteres na FS que
apresentam a invisibilidade de situações que não são
expostas nos noticiários televisivos. As instituições
idealizaram o projeto em parceria, visando a
promoção de uma comunicação em saúde para
todos, por meio do projeto Rádio Web Saúde, que à
época teve a participação do sanitarista Dyego
Ramos, também intérprete da Língua Brasileira de
Sinais (Libras). Confira a contribuição de Dyego sobre
a experiência. Leia mais.

16ª CONFERÊNCIA
NACIONAL DE
SAÚDE

8º SIMPÓSIO
BRASILEIRO DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ENCONTRO DE
USUÁRIOS DE SISTEMA
DE PUBLICAÇÃO

Brasília, 4 a 7 de agosto.
Chamada pública para
monitores de pesquisa, até
24 de junho.
Leia mais.

Belo Horizonte, 23 e 27
de novembro
Submissão de trabalhos
prorrogada para até 25
de junho. Participe.

Curitiba, 17 a 19 de julho.
Inscrições e submissão
de trabalhos
até 30 de junho.
Leia mais.
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21º SIMPÓSIO
INTERNACIONAL DE
INFORMÁTICA EDUCATIVA
Portugal, 21 a 23 de
novembro.
Submissão de artigos
até 30 de junho.
Leia mais.

