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III INTERNATIONAL
VIRTUAL CONFERENCE ON
EDUCATIONAL RESEARCH

AND INNOVATION

Espanha, 9 e 10 de

outubro. Submissão até

2 de setembro.

Leia mais.
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P R O J E T O  A R B O C O N T R O L

IX COLÓQUIO BRASIL-
ESTADOS UNIDOS DE

ESTUDOS DA
COMUNICAÇÃO

EUA, 24 e 25 de março

de 2020. Submissão de

até 15 de outubro.

Leia mais.

Sergipe, 14 a 17 de

novembro de 2019.

Inscreva-se.

Leia mais.

VIII JORNADA DE
PREVENÇÃO AO SUICÍDIO

DO DF

Será dia 23 e 24 de

setembro. Inscrições de

2 a 5 de setembro.

Inscrições aqui.

II CONGRESSO NACIONAL
E IV ENCONTRO

NORDESTINO DE PICS

Raelma Paz, graduada em Saúde
Coletiva em 2015, compartilhou sobre
sua experiência no Laboratório, que se
dá desde 2011 e até hoje: 
“tínhamos acesso ao ensino extra-
muros, trazendo experiencias de
outros lugares que foram para muito
além da academia, nos projetos de
extensão, oficinas de comunicação
em saúde nos quatro cantos do país
dialogando com os mais diversos
públicos e aprendendo com as trocas
de saberes no Brasil e até fora dele.
Fez a minha formação e o processo de
viver a universidade de Brasília muito
ricos”.
Leia mais.

A equipe do Projeto ArboControl segue
realizando a análise do material
coletado em campo. As últimas
reuniões ocorreram dia 15 e 20 de
agosto. O objetivo é realizar o
alinhamento entre todos os
pesquisadores, que foram orientados
com relação ao preenchimento correto,
detalhado em planilha, utilizando as
entrevistas e passando pelas categorias
da análise de conteúdo da pesquisa. A
exemplo, entre as unidades de análise,
cabe verificar o que é preconizado pelo
Ministério da Saúde, a partir do que se
fala.

M E M Ó R I A S  E C O S

http://www.civinedu.org/
https://instagram.com/ecos.fs/
http://ecos.unb.br/
https://www.facebook.com/ecosunb/?hc_ref=ARQpwj6s93Q-1-VtvaOifkWnUptgfovU0XAxeDDfy418xi9Yh2MTPoa2eVany-wTl-c
https://www.instagram.com/radiowebsaudeunb/
http://www.emeraldmediastudies.com/Brazil-US-Colloquium.html
https://congripics2.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/11tNcNUGoTocV4vxVWt1FLBpAn4Z1mL_vSd1Pb6CgDS0/closedform
http://ecos.unb.br/portfolio-item/2800/

