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PRIMEIRA BOLSISTA DO LABORATÓRIO
Lilian Favilla é enfermeira obstetra, que realizou a residência pela SES-DF e hoje atua no Hospital
Materno Infantil de Brasília. Foi a 1ª bolsista do Laboratório ECoS, em 2010, de um projeto de utilização
de tecnologias de comunicação e informação, para fortalecer a implantação de ambientes virtuais dos
cursos de graduação na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília.
Enquanto bolsista, buscou quais professores tinham interesse em utilizar a plataforma moodle, fez
oficinas sobre uso dessa estratégia e os auxiliou a montarem esses ambientes:
“Para mim foi muito legal participar desse projeto porque não tinha a ver com a minha área de
formação, então foi importante para mim perceber esse movimento de modificação do sistema da
universidade. Tive aproximação com os professores e ao estreitar laços, fiz uma rede de professores
interessante para o vínculo profissional.”
Acredita que o projeto tenha sido super visionário, no sentido que, hoje, muitas pessoas podem acessar e
fazer uso dessa estratégia de informação e comunicação. “Eu tenho orgulho de ter participado e visto
um projeto começar do zero e acontecer.” E deixa um recado para quem está chegando: “Tem que
aproveitar as oportunidades! Enriqueceu muito a minha vivência. Faça o melhor trabalho que você
puder fazer porque você é lembrado, cedo ou tarde. Gostei muito do contato. Vcs estão na universidade
com os melhores dos melhores.”

RELATORIA CONASEMS

8º CONGRESSO DE CIÊNCIAS
SOCIAIS E HUMANAS EM
SAÚDE

João Pessoa, 26 a 30 de
setembro de 2019.
Inscrições até 09 de
setembro.
Leia mais.

VIII SIMPÓSIO NACIONAL DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
SOCIEDADE

Belo Horizonte, 15 a 17 de
agosto de 2019.
Inscrições até 01 de agosto.
Leia mais.
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Na última segunda, 24 de
junho, ocorreu a reunião da
equipe de relatoria para o
XXXV Congresso Nacional de
Secretarias Municipais de
Saúde - CONASEMS. O
Núcleo de Estudos em Saúde
Pública (NESP/CEAM/UnB) já
coordena
a
frente
de
relatoria do evento, fazem 11
anos. Você pode conferir
aqui
o
fórum
dos
Congressos,
elaborado
e
mantido pelo Núcleo.
Veja aqui um pouco de
como foi a experiência em
2018.
ENCONTRO DE USUÁRIOS
DE SISTEMAS DE
PUBLICAÇÃO

21º SIMPÓSIO
INTERNACIONAL DE
INFORMÁTICA EDUCATIVA

Curitiba, 17 a 19 de julho.
Inscrições e submissão
de trabalhos
até 30 de junho.
Leia mais.

Portugal, 21 a 23 de
novembro.
Submissão de artigos
prorrogada até 21 de
julho. Leia mais.
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