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PARCEIROS:

COMSAÚDE: submissões prorrogadas

A submissão de trabalhos para a sexta edição do Encontro Internacional em Comunicação em Saúde (VI ComSaúde) 
foi prorrogada até 13 de outubro. Os interessados devem ficar atentos às regras de submissão disponíveis no site ecos.
unb.br e NESTE LINK. O evento ocorrerá de 18 a 20 de novembro de 2019, na FS/UnB. As inscrições são limitadas e devem 
ser realizadas pelo Sistema de Extensão da UnB.

Prevenção à violência para professores do 
ensino básico do Brasil 

A UnB está com inscrições abertas para o curso “Estratégias de 
empoderamento de adolescentes e jovens em situação de vulne-
rabilidade social”, o Javu. A iniciativa destina-se a professores do 
ensino básico da rede pública de 40 municípios brasileiros cujos 
índices de vulnerabilidade juvenil são classificados como alto ou 
muito alto. Confira os detalhes de quem pode participar e como 
realizar a inscrição. >> LEIA MAIS.

QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO

O mestrando João Armando vai qualificar 
sua dissertação de mestrado em Saúde Coletiva 
no próximo dia 30, às 15h, na sala de reuniões 2 
da Faculdade de Ciências da Saúde/ UnB. João 
apresentará sua pesquisa sobre “As práticas 
integrativas e complementares aplicadas pela 
comunidade na prevenção, controle e tratamento 
das arboviroses dengue, Zika e chikungunya: uma 
sistematização de estudo qualitativo, a partir 
de oficinas, realizadas em quinze municípios, 
distribuídos nas cinco regiões do Brasil, no ano de 
2017”.
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Projetos de iniciação científica apresentados

>> OPORTUNIDADES

>> Curso Saúde do homem (UnaSUS) até 30/11. SAIBA 
MAIS. 

>> Curso introdutório de Avaliação de Tecnologias 
em Saúde para gestores do SUS. >> CONFIRA.

>>ArboControl - Duas vagas de estágio remunerado. 
Inscrições até 27/09. >> SAIBA MAIS.

16ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas 
em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças. 
Inscrições até 24/10. >> LEIA MAIS. 

Os estudantes vinculados ao ECoS puderam 
compartilhar o aprendizado adquirido em 
seus projetos de pesquisa e de extensão. As 
apresentações ocorreram no 25º Congresso de 
Iniciação Científica da Universidade de Brasí-
lia (UnB), 16º Congresso de Iniciação Científica 
do Distrito Federal e no I Encontro de Estu-
dantes Extensionistas da UnB. As atividades 
fazem parte da programação da 19ª Semana 
Universitária da Universidade, a Semuni/ UnB. 
Realizada de 23 a 27 de setembro sob o tema 
“Encontros que transformam”, a Semuni in-
centiva a comunidade a conhecer as ações e 
produtos dos projetos da UnB para além dos 
campi.

ECoS no 8º CBCSHS

Mais um compartilhamento da produção do 
Laboratório em eventos científicos. O trabalho das 
pesquisadoras Ádria Albarado, Valéria Mendonça 
e Fátima Sousa será apresentado no 8º Congresso 
Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde 
da Abrasco, em João Pessoa-PB. Desta vez, trata-se 
de um relato sobre a experiência das três na gestão 
das ações de informação, educação e comunicação 
em saúde à frente do Comunica FS entre 2014 e 2018. 
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