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PÓS-DOUTORADO ESTUDOS COMPARADOS
A Unidade de Estudos e Pesquisas da Saúde da Família do Núcleo de
Estudos Saúde Pública (USF/NESP/CEAM/UnB) informa que estão abertas
as inscrições para o estágio de Pós-Doutorado do Projeto Formação de
Capacidades em Saúde e sua relação com o Sistema Único de Saúde:
estudos comparados sobre Atenção Primária à Saúde nos países das
Américas. O objetivo do projeto é de analisar as práticas de promoção da
saúde desenvolvidas pelas equipes da ESF, tomando como referência os
casos brasileiros e estratégias similares em outros países no sentido de
assinalar caminhos para a superação dos desafios atuais, para a formação, a
organização dos serviços e gestão da informação e do conhecimento.
As inscrições vão de 22 de julho a 23 de agosto. Leia mais.
LABORATÓRIO EM ATIVIDADE!
O Laboratório ECoS mantém suas atividades no recesso de inverno. Além do
grupo de professores que está em capacitação na Universidade McGuill (confira a
edição 79), a equipe dá continuidade ao Projeto ArboControl. Os pesquisadores
finalizaram a revisão de transcrições das entrevistas realizadas com professores,
profissionais da saúde e membros da comunidade, das regiões Nordeste e
Centro-Oeste.

RELATORIA NA 16ª CONFERÊNCIA
O Núcleo de Estudos em Saúde Pública (Nesp) em parceria com o Laboratório
ECoS (FS/UnB) e com o Conselho Nacional de Saúde convidam você a integrar a
comissão de relatoria da XVI Conferência Nacional de Saúde, entre os dias 03 a 07
de agosto de 2019. Inscrições até 19/07. Leia mais.

21º SIMPÓSIO
INTERNACIONAL DE
INFORMÁTICA EDUCATIVA

10ª CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL SOBRE
REVISTAS CIENTÍFICAS

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

México, 22 a 24 de outubro
de 2019.
Submissão até
30 de julho.
Leia mais.
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