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#VisibilidadeUnB

Neste sábado, 5, a equipe do ECoS compareceu
ao evento da Associação dos Docentes da UnB
(ADUnB), no Parque da Cidade. A atividade fez parte
do Calendário de Lutas em defesa da universidade
pública e gratuita e contra os ataques à educação.
Ocorreram exposições de projetos de extensão e
pesquisa, além de dissertações e teses apresentadas
por autores vinculados ao Laboratório.

A coordenação do ECoS, integrantes do Rádio
Web Saúde e de outros projetos da casa estiverem
presentes. O docente da UFPB, José da Paz, comentou: “Trazer o projeto ‘UnB perto de você’ ao
Parque da Cidade é possibilitar a aproximação cada
vez maior da universidade. Não existe balbúrdia, o
que fazemos na comunidade é ciência, é ensino, é
promoção da saúde”.

ARBOCONTROL E REBRATS

INIQUIDADES

Na última semana, Bruna Paes e Mariane
Sanches apresentaram trabalhos científicos no I
Congresso da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (Rebrats). As apresentações
são fruto da inserção das duas no Projeto ArboControl. Mariane compartilhou o trabalho: “Deu
Zika no Toca: como o jornal de maior circulação
do Tocantins veiculou as notícias sobre a epidemia (2015-2018)” e, Bruna: “#Mosquitonão: a Comunicação do Ministério da Saúde no Facebook”.
De acordo com a orientadora das duas nestes
trabalhos, a professora Mariella Oliveira-Costa, as
apresentações renderam imenso debate.

Sociedades justas: equidade em saúde e vida
com dignidade. Este é o título do Relatório
da Comissão da Organização Pan-Americana
da Saúde sobre Equidade e Desigualdades em
Saúde nas Américas. O conteúdo aponta que os
principais fatores que influenciam a saúde nas
Américas são os sociais, além dos estruturais
como o impacto contínuo do colonialismo e do
racismo. A publicação traz recomendações para
redução das desigualdades nessa área, a partir de
experiências bem-sucedidas.
>> ACESSE O RELATÓRIO.

COMSAÚDE:
O prazo da submissão de trabalhos para a sexta edição do Encontro
Internacional em Comunicação em Saúde (VI ComSaúde) termina neste
domingo, 13 de outubro. As regras de submissão estão disponíveis no
site ecos.unb.br e NESTE LINK.

PARCEIROS:

Formado pela UnB, o jovem professor João Peregrino destacou que a atividade demonstrou a
importância dos projetos científicos e que professores, pesquisadores não estão ali desocupados, mas
sim engajados em mudanças. João comentou que
o evento foi, ainda, uma forma de prestar contas
à população e esclarecer que ações desse tipo são
fundamentais para popularização da ciência.

>> OPORTUNIDADES
>> Pibex ArboControl, inscrições até 16/10.
>> Pibex Rádio Web Saúde, inscrições até 16/10.
>> JAVU - Curso de Prevenção à violência para
professores do ensino básico do Brasil. >Inscrições
abertas.
>> XIII Congreso Internacional de Educación e
Innovación (CIEI). Submissão de trabalhos até 25/11.
>> Seminario Virtual: Buenas Prácticas para la
Redacción y Publicación de Artículos Científicos.
Inscrições abertas.
>> Número especial da revista Saúde em Debate
etratos da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Submissão
de artigos até 01/12.
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