Boletim semanal, Edição n° 89, 20 de setembro de 2019.
LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO,
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
Faculdade de Ciências da Saúde/UnB

RÁDIO WEB SAÚDE NAS ESCOLAS

O Centro de Ensino Fundamental 301 do Recanto das Emas promoveu o Dia da Família, no último sábado, 14. Na ocasião, a equipe do
projeto de extensão Rádio Web Saúde atendeu ao convite e realizou uma oficina sobre alimentação. O objetivo principal foi promover um
ambiente para estimular a interação entre as crianças e seus familiares, além de levar um pouco da universidade à população. As crianças
passaram pela análise sensorial de frutas, folhas e legumes cozidos, em seguida, foram guiadas para o espaço de higienização das mãos,
para, cozinhar panquecas.

PESQUISAS QUALIFICADAS
Maína Castro e Luana Dias concluíram mais uma
etapa do doutorado e mestrado pelo Programa de
Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Faculdade de
Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (FS/
UnB). Orientadas pela professora Valéria Mendonça,
elas passaram pela banca de qualificação na última
semana.
A doutoranda apresentou seu trabalho sobre
“Comensalidade digital: a relação humana com a
comida mediada pelas tecnologias de comunicação”.
Maína é coorientada por Ximena Pamela (DSC/
UnB) e contou com as contribuições de Mariella de
Oliveira-Costa (Fiocruz/Brasília), Renata Monteiro
(NUT/UnB) e Éverton Pereira (DSC/UnB).
Luana, por sua vez, apresentou seu trabalho
intitulado: “A comunicação entre os profissionais
da Atenção Básica e a comunidade na prevenção da
dengue, Zika e chikungunya”. A mestranda teve a
professora Maria Fátima Sousa e Francisco Sant’anna
como membros de sua banca de qualificação.
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PARCEIROS:

REVISTA TEMPUS NO VI
COMSAÚDE

MENOS DE DEZ DIAS PARA DA
SUBMISSÃO

Durante o VI ComSaúde Internacional, a ser realizado entre 18 a 20 de novembro deste ano, será
lançada uma edição comemorativa da Revista Tempus - Actas de Saúde Coletiva. Trata-se de uma publicação eletrônica sobre comunicação, divulgação
e intercâmbio de práticas, reflexões e resultados de
pesquisas no campo da Saúde Coletiva. Sob o tema
“Dez anos do agir na Comunicação em Saúde”, serão
compartilhados artigos, ensaios e relatos de experiência de autores e pesquisadores convidados.

Os(as) interessados(as) em apresentar trabalhos no VI ComSaúde devem ficar atentos(as)
ao prazo, 29 de setembro. Serão aceitos resumos expandidos com relatos de pesquisa ou
de experiência. As regras para submissão estão disponíveis no site ecos.unb.br. O evento é
gratuito, mas as inscrições serão limitadas. Os
participantes com 75% de frequência receberão
certificado. Para se inscrever basta acessar o
Sistema de Extensão da UnB e buscar o evento
pelo título. Confira os detalhes.

>> OPORTUNIDADES

>> ArboControl
Duas vagas de estágio remunerado. Inscrições até
27/09. LEIA MAIS.
>> Bolsa de extensão
Projeto “Implantação de Rede de Apoio à Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS”, do Ministério
da Saúde. Cadastro de currículos até 29/09. O processo também destina-se a Pessoas com Deficiência
(PcD). LEIA MAIS.
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