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ESTUDOS COMPARADOS

As duas últimas semanas estão agitadas para
os integrantes do projeto Estudos Comparados!
As coordenadoras do trabalho e outras três pesquisadoras estão em Portugal realizando campo da
pesquisa e os demais envolvidos participam de encontros semanais para pactuar grupos e agendas
de trabalho, bem como a capacitação em Scoping
Review. A iniciativa é do Núcleo de Estudos em

OFICINA DE COMUNICADORES

PRÁTICAS DE ENFERMAGEM

A 1ª Oficina Nacional da Rede Conasems/Cosems de Comunicadores, promovida pelo Conasems, será parte da programação da sexta edição
do ComSaúde. A oficina tem o objetivo de aprimorar o trabalho das assessorias de comunicação
dos Cosems. A metodologia da atividade abordará dois eixos centrais: política de comunicação e
capacitação em ferramentas digitais de produção
e disseminação de conteúdo e será fechada para
os 35 assessores de comunicação da Rede e alguns convidados.

Esta semana pesquisadores do Nesp/UnB
vinculados ao Laboratório Ecos estiveram
em campo para realizar o piloto da pesquisa
nacional “Práticas de Enfermagem no contexto
da Atenção Primária”. O objetivo da pesquisa, que
conta com o financiamento do Conselho Federal
de Enfermagem, é compreender as práticas dos
enfermeiros que atuam na APS, contextualizando
cenários de atuação e os perfis destes(as)
enfermeiros(as) no Brasil.

>> OPORTUNIDADES
>> COMSAÚDE: última chance de submissão
>> Pibex Rádio Web Saúde, inscrições abertas.
Quem enviou, enviou. O prazo final para submissão
de trabalhos para o ComSaúde termina nesta sexta- >> 16ª Mostra Nacional de Experiências BemSucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle
feira, 18.
de Doenças, inscrições até 24/10.
>> Professor Substituto para a Faculdade de
>> Seminario Virtual: Buenas Prácticas para la
Ceilândia/UnB, até 18/10.
Redacción y Publicación de Artículos Científicos.
>> Pibex ArboControl, inscrições abertas.
Inscrições abertas.
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PARCEIROS:

Saúde Pública (Nesp/UnB) e teve início em 2008,
renovando-se periodicamente, desde então. O objetivo da pesquisa é analisar práticas de promoção
da saúde desenvolvidas por equipes da Estratégia
Saúde da Família (ESF) e compará-las às estratégias
similares em outros países. Saiba mais sobre o projeto em: estudoscomparados.unb.br.

MIGRAÇÃO, SAÚDE E
DIREITOS HUMANOS
Nos dias 30 e 31 deste mês a UnB sediará
o II Colóquio Internacional “Migração, Saúde
e Direitos Humanos: Caminhos teóricos,
metodológicos e políticos”. O evento, aberto
ao público, ocorrerá no Instituto de Ciências
Sociais da Universidade e busca promover
o aprofundamento teórico do fenômeno da
migração e suas relações com a saúde e os direitos
humanos. A programação conta com palestrantes
da Universidade de Sorbonne-França, a exposição
fotográfica “L’Atelier des Oiseaux”, realizada com
mediadoras socioculturais da Associação Arifa e, a
performance artística, “Sopro: sobre as travessias
por mar – Rasgo no PVP Migrantes. Confira a
programação completa.
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