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UFSC E ECoS CONVERSAM SOBRE COMUNICAÇÃO 
EM SAÚDE DURANTE DISTANCIAMENTO SOCIAL

A Comissão Organizadora da Semana de Enfermagem da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) convidou a professora doutora Valéria Mendonça, coorde-
nadora do Laboratório ECoS, para participar da live “A comunicação em saúde em 
tempos de quarentena”.  A atividade, que integra as ações da 81ª Semana Brasileira 
de Enfermagem, ocorrerá na próxima terça-feira, 26, às 16h, no canal do curso no 
Youtube. Acompanhe por AQUI. 

REVISTA TEMPUS ACTAS RECEBE ARTIGOS SOBRE ARBOVIROSES

A revista Tempus – Actas de Saúde Coletiva prorrogou o prazo para o recebimento 
de artigos sobre temas relacionados às arboviroses dengue, Zika e chikungunya até 
o dia 31 deste mês. Nesta edição, são bem-vindas submissões em diversas áreas de 
conhecimento, como Ciências Sociais em Saúde; Epidemiologia; Entomologia; Políticas, 
Planejamento e Gestão; Educação, Informação e Comunicação em Saúde; gestão da 
informação e afins. Os detalhes e as normas estão na página da revista e pode ser 
acessado AQUI. 

SELEÇÃO PARA PIBIC

A Universidade de Brasília (UnB), por meio do Decanato de Pós-Graduação 
(DPG) tornou público o Edital do Programa de Iniciação Científica 2020-2021 
(Proic) para vigência no período de agosto de 2020 a julho de 2021. O ECoS 
concorrerá à seleção com a coordenação de vários pesquisadores e docentes 
ligados ao Laboratório. Serão ofertadas 28 vagas para seleção de estudantes. 
As inscrições podem ser realizadas até esta segunda-feira, 25. Os (as) interes-
sados (as) devem preencher formulário eletrônico disponível AQUI e ainda nas 
mídias sociais e no site do ECoS.

https://www.youtube.com/channel/UC0DIGnTpmKX9j7VwCgFeJzQ
http://tempusactas.unb.br/index.php/tempus
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceBplQYtMEhX7iX4YMeN0Dvb0zaKA3uLI4b263j9ccG1gFcw/viewform


Mais uma edição com a continuidade da série do nosso Boletim que traz relatos de moradores 
dos municípios que compõem a Ride-DF sobre as medidas para prevenção e controle dos casos de 
infecção por coronavírus nas respectivas cidades.
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##ECoSem
casacasa

Sem informações no 
site do município.

Vila Boa (GO)

“O pessoal da saúde fica controlando quem 
entra e quem saí da cidade dia e noite. fecharam 
algumas vias, estão dando orientações sobre as 
medidas para evitar o vírus. Vejo muita gente 
usando as máscaras e tomando os cuidados cer-
tos. A prefeitura fez uma campanha de doação 
para famílias carentes que estão cadastradas 
no CadÚnico. Também teve outra doação de ál-
cool gel para as unidades de saúde e algumas 
residências. A gente sempre fica com medo e 
muito angustiada com o que está acontecendo. 
Recebemos notícias de outros lugares e ficamos 
espantados, mas você vê que tem um esforço de 
todo mundo aqui”, Francisca Gomes, costureira.

Com a colaboração de 
Juliana Moreno.

Alto Paraíso (GO) - 12/05/20
Casos suspeitos: 0
Casos descartados: 0

“Estão seguindo à risca todos os decretos do 
governador, controlando o fluxo de carros que 
entram e saem da cidade caso tenham turistas 
tentando “fugir” para cá. O carro da Vigilância 
Sanitária fica o dia todo pelas ruas, fiscalizando 
tudo. Se tiver algum comércio que não foi permi-
tido abrir no decreto, eles mandam fechar. Caso 
tenha algum local com pessoas sem máscaras, 
eles mandam providenciar. A comunidade tem 
se reunido para denunciar o que estiver fora do 
decreto. Por exemplo, algumas semanas atrás, 
tinham pousadas recebendo turistas escondido. 
Logo o pessoal denunciou e a Vigilância já foi 
nesses lugares fiscalizar e pedir que os turistas 
fossem embora. O uso de máscara está sendo 
respeitado por todos. Por ser cidade pequena 
e todos se conhecerem, muitos vão fazer cami-
nhada, levar as crianças para andar de bicicleta, 
alguns saem para ficar na praça, sempre a tarde 
tem pessoas nas ruas. Mas, nada de aglome-
rações. Os mercados, padarias, farmácias, têm 
limite de pessoas para entrar e sem máscara 
não entra. Às vezes, um certo horário a noite, a 
polícia sai fazendo toque de recolher na rua, até 
porque muitas pessoas estavam entrando es-
condido aqui na cidade de madrugada. Há distri-
buições de cestas básicas através do CRAS para 
pessoas que estão passando fome. Meu esposo e 
eu trabalhamos com meio de hospedagem aqui. 
Sinto-me com medo, porque não tem como a 
gente receber os turistas e vivemos totalmente, 
100% do turismo. É o nosso ganha pão e, no mo-
mento, não temos como saber quando que vai 
voltar, pois, ao mesmo tempo que queremos que 
volte, não queremos por saber que é perigoso, 
saber que o nosso município não tem estrutura 
para atender várias pessoas com covid-19. Não 
sabemos o que acreditar, como vai ser o futuro. 
Eu, como cidadã e dona de empresa de hospeda-
gem, falo por mim e meu esposo, estamos com 
medo e dúvidas de como vai ser futuramente, de 
como nós iremos fazer. Não sabemos até quando 
o pessoal vai conseguir segurar o município. Por 
enquanto, não temos nenhum caso. É aguardar 
mesmo e ver como é que vai ser daqui pra fren-
te”, Diana Leite, empresária.

Com a colaboração de 
Pedro Falcão.

Água Fria (GO) - /05/20
Sem informações no 
site do município.

“As autoridades têm orientado todos a fica-
rem nas suas casas, evitar sair sem necessidade. 
As pessoas estão respeitando as medidas de 
prevenção à covid-19, é difícil ver alguém sem 
máscara. Aqui, muitas empresas agrícolas estão 
ajudando dando cestas básicas e a prefeitura 
também. Os músicos da cidade estão fazendo 
lives para arrecadar fundos também. Sinto-me 
tranquilo perante a doença pois a comunidade 
está tomando os cuidados”, Romário, adminis-
trador.

Com a colaboração de Andreza Morais.

INSCRIÇÕES 
PRORROGADAS

O laboratório ECoS prorrogou as inscri-
ções para o edital simplificado para sele-
ção de bolsistas e/ou estagiários(as) para 
compor o projeto de pesquisa “Comuni-
cação promotora de saúde: estratégias 
de enfrentamento de epidemias de ISTs, 
HIV/Aids e Hepatites Virais em popula-
ção jovem”. No total, são ofertadas 12 
vagas, sendo seis remuneradas e seis vo-
luntárias. As vagas serão divididas paras 
as Faculdades de Saúde, de Comunicação 
e da Ceilândia. Saiba mais no nosso SITE.

INFORME SOBRE 
PROCESSOS SELETIVOS 

DA UNB DIANTE À 
PANDEMIA

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Cepe) da Universidade de Brasília aprovou 
em 23 de março deste ano, a suspensão do 
calendário acadêmico da instituição pelo 
tempo que durar a crise de emergência na 
saúde provocada pelo novo coronavírus.

Assim, não há data prevista para o lança-
mento dos seguintes editais:

• Portador de diploma de nível superior 
2020

• Vestibular Tradicional 2020
• Vagas Remanescentes 2020
• Transferência Facultativa 2020
Todas as seleções com ingresso para o 2º 

semestre de 2020 terão os editais publicados 
em momento oportuno, assim como a Cer-
tificação de Habilidade Específica 2020, cujo 
processo já havia iniciado. As informações se-
rão divulgadas na página do Cebraspe e nos 
canais oficiais da UnB. Saiba mais.

Fonte: Site UnB.

https://www.youtube.com/user/radiowebunb
https://www.instagram.com/ecos.fs/
https://www.facebook.com/ecosunb/
http://ecos.unb.br/contato/
http://ecos.unb.br/portfolio-item/edital-no-05-2020/
http://noticias.unb.br/76-institucional/4135-saiba-como-ficam-os-processos-seletivos-da-unb-com-a-pandemia

