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EQUIPE NO XXXV CONASEMS
A 35ª edição do Congresso Nacional das
Secretarias Municipais de Saúde contou
com a coordenação de relatoria dos
pesquisadores do ECoS e do Núcleo de
Estudos
em
Saúde
Pública
(NESPCEAM/UnB):
Elizabeth
Alves,
Natália Fernandes, Luana Dias, Ádria
Albarado e João Paulo Fernandes. O
evento trouxe, entre outros seminários,
o I Encontro Nacional do Projeto Aedes
na Mira, que oportunizou todos a
conhecerem estratégias que estão
acontecendo pelo país, especialmente
após a oferta dos cursos da Associação
Brasileira
de
Profissionais
de
Epidemiologia de Campo (Pro-Epi).

As ações variam entre educação permanente, tratamento e destinação de pneus, parcerias
com agentes-mirins, além de formação de redes. Para além disso, iniciativas de apoio ao
fortalecimento da Atenção Básica, da assistência farmacêutica e da economia em saúde
fizeram parte da programação do Congresso. A importância em participar do evento é de
estar em contato próximo com a prática da gestão em saúde, compreendendo e trocando
saberes sobre como ocorrem as tomadas de decisões.
Você pode acessar o fórum com outros eventos e edições do Conasems por aqui.

INDÍGENAS PERPETUANDO CULTURA POR MEIO DAS MÍDIAS DIGITAIS
Conheça o Jornal- Laboratório Campus, da Faculdade de
Comunicação, do Departamento de Jornalismo da Universidade de
Brasília. A última edição trouxe iniciativas nas quais os próprios
indígenas se tornam protagonistas na divulgação de sua cultura, por
meios digitais. Iniciativa prestigiada pelo Lab ECoS, que apoia a
democratização da informação, bem como a produção autônoma e
responsável de conteúdos de relevância social, desenvolvida pelos
próprios sujeitos estratégicos, apropriados das tecnologias de
informação e comunicação. Confira a edição do Jornal. Leia mais.

21º SIMPÓSIO
INTERNACIONAL DE
INFORMÁTICA EDUCATIVA

Portugal, 21 a 23 de
novembro de 2019.
Submissão de artigos
prorrogada até 21 de
julho. Leia mais.

QUALITATIVE HEALTH
RESEARCH
CONFERENCE

VIII SIMPÓSIO NACIONAL DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
SOCIEDADE

8º CONGRESSO DE CIÊNCIAS
SOCIAIS E HUMANAS EM
SAÚDE

Canadá, 25 a 29 de
outubro de 2019.
Submissão de
trabalhos até 30 de
julho. Leia mais.

Belo Horizonte, 15 a 17 de
agosto de 2019.
Inscrições até
01 de agosto.
Leia mais.

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

Coordenação: Valéria Mendonça
Edição: Carolina Magalhães e Natália Fernandes

comsaude@unb.br
61-31071820

