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ECoS PARTICIPA DE ATIVIDADES DA SEMANA DE 
ENFERMAGEM COM LIVE SOBRE COMUNICAÇÃO EM SAÚDE

Esta semana a professora doutora Valéria Mendonça participou da live “Comunicação em Saúde 
em tempos de quarentena”. A exposição integrou ações da 81ª Semana Brasileira de Enfer-
magem e contou com a mediação da enfermeira Felipa Amadigi, professora da Universidade 
Federal de Santa Catarina. Dentre os assuntos abordados por Valéria estavam o conceito de 
comunicação em saúde, problemas com a infodemia, ação comunicativa, comunicação comuni-
tária e científica, dentre outros.

ARBOCONTROL: MAIS UMA DEFESA DE MESTRADO
E mais um resultado vinculado ao projeto “Arbovírus dengue, Zika e chikungunya”, o 
Arbocontrol, foi apresentado recentemente. Yure Rodrigues defendeu a dissertação 
“Scoping Review do Dengue Vírus: Uma abordagem da informação, educação e comuni-
cação em saúde”, realizada pelo Programa de Pós-graduação, em específico o mestrado 
profissional em Saúde Coletiva da Universidade de Brasília. O objetivo do trabalho do 
pesquisador teve como objetivo realizar scoping review do Dengue Vírus sobre a pro-
dução científica a respeito da informação, educação e comunicação em saúde. O marco 
temporal escolhido pelo agora mestre, foi o ano de 2018. A dissertação estudou a litera-
tura científica relacionada aos países com áreas de risco para dengue.
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EQUIPE DO JAVU APROVA 
TRABALHO NO 16º CONGRESSO 
MUNDIAL DE SAÚDE PÚBLICA

“Saúde pública para o futuro da humanidade: 
análise, advocacia e ação”, este é o tema do 16º 
Congresso Mundial de Saúde Pública organiza-
do pela Federação Mundial das Associações de 
Saúde Pública (WFPHA), a Sociedade Italiana de 
Higiene, Medicina Preventiva e Saúde Pública 
(SItI) e a Associação Europeia de Saúde Pública 
(EUPHA). O evento ocorrerá virtualmente de 12 a 
16 de outubro deste ano. 

O trabalho “Strategies to empower socially 
vulnerable adolescents in Brazil”, de autoria de 
Rackynelly Soares, Rudgy Figueiredo, Vilma Bar-
bosa e Melo, Dais Rocha, André Ribeiro, Jitone 
Soares, Fátima Sousa e Valéria Mendonça, foi 
aprovado com excelente nota e será apresenta-
do no evento.

SUBMISSÕES PARA O XII 
CONGRESSO INTERNACIONAL 

LATINO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
2020 TERMINAM EM JUNHO

Entre os dias 2 e 4 de dezembro deste ano 
será realizado o XII Congresso Internacional Lati-
no de Comunicação Social, em Madrid-Espanha. 
Este ano, o evento apresenta três modalidades 
de participação: videoconferência, por vídeos e 
presencial, na Faculdade de Ciencias da Informa-
ção da Universidade Complutense, sendo que 
a última poderá ocorrer por videoconferência, 
caso ocorra alguma intervenção governamental 
devido à covid-19. As submissões podem ser re-
alizadas até junho, por meio DESTE LINK. Serão 
aceitos resumos sobre: competências comunica-
tivas na Educação Superior; comunicação digital; 
novas tendências e investigação em comunica-
ção; comunicação persuasiva, empresarial e es-
pecializada; limites da comunicação; propostas 
de comunicação; e, ainda; pôsteres. Saiba mais 
na página do Congresso. 
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