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PARCEIROS:

CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

“Mídias sociais, saúde e comunicação: a ex-
periência da Faculdade de Ciências da Saúde da 
Universidade de Brasília com o Comunica FS”, das 
pesquisadoras Ádria Albarado, Valéria Mendonça 
e Fátima Sousa agora integra os anais do 8º Con-
gresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas 
em Saúde da Abrasco, realizado em João Pesso-
a-PB na semana passada. O relato sobre a experi-
ência das três na gestão das ações de informação, 
educação e comunicação em saúde à frente do 
Comunica FS entre 2014 e 2018 foi apresentado e 
debatido no grupo de trabalho Internet e Socie-
dade do evento que reuniu mais de 1500 pessoas.

PESQUISA QUALIFICADA

João Armando Alves está mais próximo de 
concluir o mestrado pelo Programa de Pós-
Graduação em Saúde Coletiva. Orientado pela 
professora Silvia Ribeiro, o mestrando qualificou 
sua pesquisa: “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”. A banca 
contou com a presença das professoras Fátima 
Sousa e Priscila Almeida, e do docente, Carlo 
Zanetti. 

LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO, 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
Faculdade de Ciências da Saúde/UnB

ECOS NO PARQUE DA CIDADE, UnB PERTO DE VOCÊ

>> OPORTUNIDADES

>>ArboControl - Duas vagas de estágio remunerado. 
Inscrições prorrogadas até 4/10. ACESSE O EDITAL.

>> Curso de Prevenção à violência para professores 
do ensino básico do Brasil (Javu). INSCRIÇÕES 
ABERTAS.

>> IX Colóquio Brasil - Estados Unidos de Estudos da 
Comunicação. Submissão até 15/10. CONFIRA.

XV Congresso da Associação Latino-Americana 
de Ciências da Comunicação 2020. Submissão de 
trabalhos científicos aberta.

Neste sábado, 5, a coordenação, os bolsistas e pesquisadores do ECoS vão se unir 
aos professores e professoras da Universidade de Brasília no Parque da Cidade. A 
atividade faz parte do Calendário de Lutas em defesa da universidade pública e 
gratuita e contra os ataques à educação. 

A programação começa às 8h30 e contará com aulas públicas, intervenções ar-
tísticas e exposição de projetos de extensão e de pesquisa. Dentre eles, estarão os 
do Laboratório como o ArboControl, Pibics e Pibex, além das dissertações e teses 
apresentadas por autores vinculados ao grupo. 

VI ENCONTRO INTERNACIONAL DE COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
Os interessados em submeter trabalhos no VI Encontro Internacional em Comunicação em Saúde 

ganharam mais alguns dias. O prazo foi prorrogado até 13 de outubro. As regras de submissão estão 
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.

OUTUBRO ROSA: mês de informação e 
conscientização sobre o câncer de mama.

http://ecos.unb.br/contato/
https://www.instagram.com/ecos.fs/
https://www.youtube.com/user/radiowebunb
https://www.facebook.com/ecosunb/
http://ecos.unb.br/portfolio-item/estagio-e-apoio-arbocontrol/
http://www.nesp.unb.br/index.php/noticias/438-curso-javu-2019-1-fase
http://www.nesp.unb.br/index.php/noticias/438-curso-javu-2019-1-fase
http://brazilusacolloquium.com/
https://www.alaic.org/site/congressos/congresso-alaic-2010/
https://www.alaic.org/site/congressos/congresso-alaic-2010/
http://ecos.unb.br
http://ecos.unb.br/portfolio-item/submissoes-6o-comsaude/
https://www.sistemas.unb.br/siex/publico/oferta_extensao_listagem.xhtml

