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Retrospectiva 2019
Este ano o ECoS esteve cheio de atividades e 

conquistou diversas realizações. As contribuições 
científicas avançaram, com publicações e apre-
sentações de trabalhos em eventos como o VI 
Seminário Nacional e II Seminário Internacional 
as Relações da Saúde Pública com a Imprensa: 
fake news e saúde, o 8º Congresso Ibero-Ameri-
cano em Investigação Qualitativa, o  II Congresso 
Nacional de Práticas Integrativas e Complemen-
tares em Saúde e o 25º Congresso de Iniciação 
Científica da UnB e 16º Congresso de Iniciação 
Científica do DF. O Laboratório fez parte da for-
mação de pós-graduandos como Cibele de Sousa 
e Mariane Sanches, além das qualificações de 
Luana Dias, João Armando e Maína Castro. O Pro-
jeto de Extensão Rádio Web Saúde realizou ações 

em escolas, participou da 1ª Oficina de Comuni-
cação e Novas Linguagens Juvenis em Prevenção 
Combinada e compõe o projeto “OMI AYÉ: Vozes 
e saberes das comunidades tradicionais de ter-
reiros”. Além disso, segue com a parceria com a 
Divisa/DF, que culminou no relato de experiência 
apresentado no 8º Simpósio Brasileiro de Vigi-
lância Sanitária. 

O ECoS marcou presença na relatoria da 16ª 
Conferência Nacional de Saúde, no Encontro Na-
cional dos Estudantes de Saúde Coletiva (Eresc/ 
DF 2019), no 2º Seminário Internacional do Ob-
servatório de Saúde Mental e no 2º Encontro 
de Partilha de experiências exitosas de atenção 
em Saúde Mental na RAPS-DF (Obsam – Nesp/ 
Ceam/ UnB). 

Comemorou Dez anos do agir da Comunica-
ção em Saúde com o VI Encontro Internacional 
de Comunicação em Saúde, com homenagens e 
até bolo de aniversário. Entre as atividades do 
Encontro, registramos história com a 1ª Oficina 
Nacional da Rede Conasems/Cosems de Comu-
nicadores. Esteve em campo com o Projeto Es-
tudos Comparados sobre as práticas de saúde 
das equipes do Programa Saúde da Família (PSF), 
lançou a pesquisa nacional “Práticas de Enferma-
gem no contexto da Atenção Primária à Saúde 
(APS)”. Ambas continuam no próximo ano. Para 
2020, foi aprovada junto ao CNPq a pesquisa “Co-
municação promotora de saúde: estratégias de 
enfrentamento de epidemias de ISTs, HIV/Aids e 
Hepatites Virais em população jovem”. 

DICAS DE FÉRIAS
Nosso boletim entrará em recesso. Voltaremos em março de 2020. Até lá, aproveite o tempo para 
atualizar sua lista de livros, filmes e séries. Seguem algumas dicas:

LIVROS:
- Brasil, construtor de ruínas – 
Eliane Brum;
- 50 contos de Machado de Assis;
- Comunicação não-violenta, 
Marshall Rosenberg.

SÉRIES:
- Pose
- Cara gente Branca
- This is US
- Anne, with an E
- Sex education

FILMES:
- Capitão Fantástico
- Felicidade por um fio
- Rocketman
- O menino que descobriu o vento
- Como ser solteira

Estar à frente do LabECoS nestes últimos 10 anos foi mais que um 

desafio profissional. Trata-se de um desafio de vida, em manter 

viva a chama do respeito ao ser humano em formação. Desejo que 

esta família continue a se renovar em todos os sentidos que

nos fazem seguir na corrente do bem. Com 

dignidade, respeito à diversidade, buscando sempre 

a qualidade do ensino para uma comunicação 

promotora de saúde para todes.

VALÉRIA MENDONÇA

Desejo que o senso crítico e o 

bom diálogo se espalhem para 

fortalecer a luta a favor do SUS 

e dos direitos sociais.

CAROL MAGALHÃES

Muita luz, prosperidade e que 

o universo conspire a favor 

de todes. 

WIGOR ALVES

Que vocês finalizem suas 

pesquisas com alegria e 

eficiência. 

LUANA DIAS

Desejo bom descanso e saúde 
mental a todas e todos. 

Ótima viagem e caipirinhas a 

todas e todos.

Que tenhamos ainda mais 
resiliência e esperança em 

2020.
LUANA SILVA

ÁGATHAÁDRIA ALBARADO

PARCEIROS:

http://ecos.unb.br/contato/
https://www.instagram.com/ecos.fs/
https://www.youtube.com/user/radiowebunb
https://www.facebook.com/ecosunb/

