BOLETIM SEMANAL
Edição 78 - 03/07/2019

INSTITUTO DE VERÃO NA
UNIVERSIDADE MCGILL

Pesquisa Qualitativa em Saúde com Crianças e Jovens é
um dos cursos oferecidos pelo 2019 Summer Institute da
Faculdade de Odontologia da McGill University, em
Montreal - Canadá, na semana de 2 a 6 de julho. Dele
participam as professoras Ana Valéria M. Mendonça,
Maria Fátima de Sousa e o pesquisador do Núcleo de
Estudos em Saúde Pública (NESP/CEAM/UnB), Roberto
Carlos de Oliveira. O curso tem por objetivo desenvolver
conhecimentos e habilidades para conduzir pesquisas
qualitativas em saúde com crianças e jovens. Na semana
anterior, o grupo participou do curso de Métodos Mistos
em Pesquisa em Saúde, oferecido pela mesma
instituição. Na agenda, o desenho do subprojeto sobre
as barreiras encontradas pelas crianças e jovens com
seus familiares, para o desenvolvimento da prevenção
da dengue no Distrito Federal, que integra o projeto
Arbocontrol – Arbovírus dengue, zika e chikungunya
compartilham o mesmo inseto vetor: o mosquito Aedes
aegypti – moléculas do Brasil e do mundo para o
controle, novas tecnologias em saúde e gestão da
informação, educação e comunicação.

21º SIMPÓSIO
INTERNACIONAL DE
INFORMÁTICA
EDUCATIVA
Portugal, 21 a 23 de
novembro.
Submissão de artigos
prorrogada até 21 de
julho. Leia mais.

QUALITATIVE HEALTH
RESEARCH
CONFERENCE
Canadá, 25 a 29 de
outubro.
Submissão de trabalhos
até 30 de julho.
Leia mais.
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RELATORIA DO
XXXV CONASEMS
O XXXV Conasems começou e, na
última segunda, 1º de julho, foi
realizado o treinamento da equipe
de relatoria. O Congresso Nacional
das Secretarias Municipais de
Saúde vai até sexta, 05 de julho e já
teve experiências de diversos
municípios do país apresentados
na 16ª Mostra Brasil, Aqui tem SUS
e relatadas no fórum. O evento
segue com a mostra Aedes na
Mira, além da Feira de Saúde. A
equipe
é
coordenada
pelos
pesquisadores do ECoS e do NESP:
Elizabeth Alves, Natália Fernandes,
Luana Dias, Ádria Albarado e João
Paulo Fernandes.

Você pode ter acesso ao fórum, com
as relatorias desta e de outras edições
do Congresso, por aqui.

REVISTA TEMPUS ACTAS DE
SAÚDE COLETIVA

LANÇAMENTOS NO
CONASEMS

Novo volume da revista,
Problemáticas dos
sistemas de saúde em
países de língua latina.
Leia mais.

2ª edição do Manual d@
Gestor@ Municipal do
SUS e mais publicações.
Leia mais.
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