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PARCEIROS:

CONTAGEM REGRESSIVA: VI 
COMSAÚDE É SEGUNDA

É chegada a hora de comemorarmos uma década do 
Laboratório ECoS no Agir da Comunicação em Saúde! 
Ainda dá tempo de se inscrever pelo Sistema de Ex-
tensão da UnB (Siex) e participar das sessões dialo-
gadas, exposição cinematográfica, oficinas, dentre 
outras atividades. Confira nossa programação. 

>> OPORTUNIDADES
>> Rádio Web Saúde - “OMI AYÉ: vozes e saberes das 
comunidades tradicionais de matriz africana”. Inscrições 
vão até 15/11.
>> 5ª edição do Congresso Internacional de Contabilidade e 
Governança da UnB. Inscrições até 03/12.
>> Curso Arte Africana: uma introdução, promovido pela 
CAIXA Cultural Brasília. Inscrições gratuitas até 16/11.

Também esta semana um grupo seleto de professores, 
pesquisadores e estudantes, desde a iniciação científi-
ca até o pós-doutoramento da FS/UnB, do Instituto de 
Psicologia/UnB e da ESCS/DF teve a oportunidade de 
assistir à explanação da pesquisadora Denise Gastaldo, 
da University of Toronto. Docente e expert em pesqui-
sa qualitativa há 20 anos, Denise é coordenadora do 
projeto em cooperação internacional Brasil-Canadá CA-
PES/DFATD intitulado “Pesquisa Qualitativa em Saúde 
no Brasil e no Canadá: Estratégias Metodológicas para a 
Excelência na Formação de Pesquisadores” no Canadá.  
No encontro realizado na FS/UnB, a expert fez aponta-

mentos sobre a qualidade das pesquisas qualitativas, 
enfatizando questões como o delineamento, manejo 
e análise dos dados, envio e relacionamento com re-
vistas científicas. A iniciativa foi promovida pelo Ecos, 
em parceria com o Grupo de Estudos Qualitativos e de 
Métodos Mistos (Gema) e a coordenadora da coope-
ração no Brasil, Profa. Maria Inês Gandolfo Conceição, 
da Redequali Brasil-Canadá. A Redequali, da qual a 
professora Denise faz parte, é uma iniciativa que está 
inaugurando um diálogo entre pesquisadores brasilei-
ros e canadenses de tradição qualitativa empenhados 
no ensino de excelência nessa tradição.

A pesquisa nacional “Práticas de Enfermagem no 
contexto da Atenção Primária à Saúde” (APS) foi lançada 
esta semana no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos 
de Enfermagem (CBCENF), realizado em Foz do Iguaçu-
-PR. O estudo tem o objetivo de compreender as práticas 
de Enfermagem contextualizando cenários de atuação e 
perfis dos enfermeiros e enfermeiras do Brasil. A inves-
tigação é uma iniciativa do Conselho Federal de Enfer-
magem (Cofen) e da Universidade de Brasília (UnB) por 
meio do Nesp e ECoS/UnB, em parceria com o Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (Conass); o Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems); 
Associação Brasileira de Enfermagem de Família e Co-
munidade (Abefaco); e, Organização Pan-Americana de 
Saúde (Opas/OMS).
Somente enfermeiros(as) da APS e/ou Estratégia Saúde 
da Família (ESF) estão convidados a participar. O aces-
so ao questionário pode ser feito diretamente por meio 
DESTE LINK ou nos sites do Cofen; Ecos/UnB; Conasems; 
Conass e Abefaco. De acordo com o Comitê Científico e 
Gestor da pesquisa, os resultados da investigação contri-
buirão para produzir conhecimento científico, regular a 
profissão da Enfermagem e subsidiar gestores na elabo-

ração e implementação de políticas públicas.
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