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RÁDIO WEB SAÚDE
A Rádio Web Saúde, em parceria com a
JFar, esteve no Recanto das Emas no
Centro Educacional Myriam Ervilha. O
Laboratório ECoS realiza essa prática,
porque potencializa a troca de
conhecimentos, aproxima o meio
acadêmico da comunidade, promove uma
educação dialogada e democratiza
informação.
Leia mais.

UNESCO E RÁDIO WEB SAÚDE
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.
Porém, anterior à isso, as instituições
idealizaram a comunicação em saúde para
todos, por meio do projeto Rádio Web
Saúde, que teve a participação de Dyego
Ramos, à época, graduando em Saúde
Coletiva e intérprete da Língua Brasileira de
Sinais (Libras). Para saber um pouco mais
da experiência vivida pelo mestre Dyego e
muitos outros personagens essenciais para
o agir da comunicação em saúde, não
perca as próximas edições.

O AGIR DA COMUNICAÇÃO EM
SAÚDE
A fim de fortalecer o SUS e ampliar o
acesso à informação, foi promovida a
elaboração de produtos relacionados à
Vigilância Sanitária, como resultado da
disciplina de Comunicação em Saúde.
Assim, colaborando com a atuação do
ECoS, Roney Vargas Barata, primeiro
bolsista do laboratório, que hoje é médico
psiquiatra, comenta:
“O contato com o Laboratório foi uma
oportunidade de melhorar a
aprendizagem da comunicação, uma
estratégia de suma importância ao
atendimento clínico, ainda mais pensando
na psiquiatria, uma área da medicina
com grande correlação com as ciências
sociais aplicadas”.
E para seguirmos ecoando conhecimentos
e abraçando novos estudantes, o
Laboratório ECoS comemora seus 10 anos
do agir na Comunicação em Saúde.
Fique atent@ à próxima edição especial do
nosso Boletim e aos próximos passos dessa
caminhada.
Leia mais.

SISPUB 2019

AULA ABERTA

Curitiba nos dias 17 a 19 de julho de
2019.
Chamada de trabalhos e inscrições
até 30 de junho
Leia mais.

Venha prestigiar as pesquisadoras
do ECoS e compreender mais
sobre Comunicar Saúde: desafios e
tendências de pesquisa.
Inscreva-se.
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VIII ESOCITE.BR
15 a 17 de agosto de 2019.

Inscrições até 01 de agosto.
Leia mais.

