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PARCEIROS:

COMSAÚDE: INSCRIÇÕES ABERTAS  

As inscrições para a sexta edição do Encontro In-
ternacional de Comunicação em Saúde (VI ComSaú-
de) estão abertas. O evento ocorrerá nos dias 18 a 
20 de novembro de 2019, na FS/UnB. Nesta edição 
do evento, o Laboratório de Educação, Informação e 
Comunicação em Saúde (LabECoS) comemorará dez 
de sua criação sob o tema “Dez anos do agir na Co-
municação em Saúde”. 

Serão realizadas oficinas, sessões dialogadas, 
apresentação de trabalhos, o lançamento da edição 
comemorativa da Revista Tempus Actas de Saúde 
Coletiva, dentre outras. Os interessados em parti-
cipar e submeter trabalhos devem ficar atentos ao 
regulamento e inscrever-se via Siex. Confira os de-
talhes.

ARBOCONTROL

As atividades do ArboControl seguem de forma 
vivaz! A equipe está em fase de categorização do 
conteúdo resultante das oficinas realizadas nos mais 
de 15 municípios brasileiros. O trabalho ocorre de for-
ma coletiva, toda terça-feira à noite, no LabECoS. A 
intenção é padronizar as unidades de registro para 
dar início à análise e, em seguida, à produção dos 
relatórios e artigos científicos. 

Na última sexta-feira, 6, começaram os encontros do Grupo de Estudos Qualitativos e Métodos Mistos 
em Saúde (Gema). Seis pós-graduandos apresentaram projetos ou resultados parciais de suas pesquisas. 
A atividade faz parte da disciplina Tópicos Especiais em Saúde Coletiva do Programa de Pós-graduação 
em Saúde Coletiva da FS/UnB e conta com estudantes de iniciação científica, mestres e doutores convi-
dados. A cada apresentação, as coordenadoras e os membros do Gema discutiam detalhes dos trabalhos, 
com preciosas dicas sobre autores para enriquecer a revisão de literatura, metodologia, dentre outras 
questões científicas.

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

O trabalho “Mídias sociais, saúde e comunicação: 
a experiência da Faculdade de Ciências da Saúde da 
Universidade de Brasília com o ‘Comunica FS’”, das 
pesquisadoras Ádria Albarado, Valéria Mendonça – 
que também coordena o Núcleo de Comunicação 
da FS/UnB – e Fátima Sousa, será apresentado no 8º 
Congresso de Ciências Sociais e Humanas em Saúde. 
O evento ocorrerá nos dias 26 a 30 de setembro, na 
Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. 

Em Brasília, de 1 a 4 de outubro, Roberto de Olivei-
ra apresentará “Lições aprendidas sobre informação, 
educação e comunicação em saúde para a prevenção 
da chikungunya em países com áreas de risco: uma 
scoping review”, no Congresso da Rede Brasileira de 
Avaliação de Tecnologias em Saúde. Além de Roberto, 
o trabalho tem a coautoria de outras pesquisadoras 
do Laboratório ECoS e da UnB. 
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GEMA REALIZA PRIMEIRO ENCONTRO

>> OPORTUNIDADES

>>Estágio de Pós-doc
Inscrições prorrogadas até 18/09. Faça parte do projeto 
“Formação de Capacidades em Saúde e sua relação com o 
Sistema Único de Saúde: estudos comparados sobre Aten-
ção Primária à Saúde nos países das Américas”. LEIA MAIS.

>> Submissões abertas
VI ComSaúde, “Dez anos do agir na Comunicação em Saú-
de” até 26/09.
Revista Saúde em Debate, “Desenvolvimento, Desastres e 
Emergências em Saúde Pública” até 29/09. 

>> Cursos
Avaliação de Tecnologias em Saúde para gestores do SUS 
(Rebrats) até 23/09.
Saúde do Homem (UnaSUS) até 30/11.

http://ecos.unb.br/portfolio-item/submissoes-6o-comsaude/
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https://www.unasus.gov.br/noticia/ufsc-lanca-nova-oferta-do-curso-sobre-a-saude-do-homem

