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O aplicativo Guardiões da Saúde está com uma nova funcionalidade, para facilitar o monitoramento de
casos de covid-19 na comunidade da UnB. Agora é possível que o usuário reporte diariamente sua
condição de saúde por meio do app. A ferramenta pode ser baixada gratuitamente em dispositivos
Android ou iOS. Ao utilizá-la, o usuário deve editar seu perfil, vinculando o cadastro à UnB.
Automaticamente, é liberada a opção de vigilância ativa institucional. Em seguida, deve-se registrar o
número de telefone, aceitar os termos de uso e clicar em participar. Depois, é só realizar as
notificações de saúde diárias.
Mais informações: noticias.unb.br

CENTRO-OESTE
Matemática em destaque

MOSTRA
Memes sobre enfermagem

Pela primeira vez, o Departamento de

A linha de pesquisa Recriar-se, do Núcleo de

Matemática da UnB organiza o Colóquio de
Matemática da Região Centro-Oeste, maior
evento da área na região. Promovido pela

Estudos em Educação e Promoção à Saúde
(Nesprom) da UnB, em parceria com a
Universidade de São Caetano do Sul, convida a

Sociedade Brasileira de Matemática, o encontro
está em sua sexta edição e acontecerá de 17 a
21 de maio. O colóquio contará com
programação repleta de atividades, como
minicursos, mesas-redondas, palestras plenárias,
sessões de pôsteres e de técnicas e atividades
culturais. Todas serão on-line e gratuitas.
Inscrições no link a seguir.
Mais informações: mat.unb.br

comunidade a ilustrar, com um meme criativo, a
frase Por trás de todo ‘Anjo Branco’, existe uma
enfermeira…cansada. Os melhores memes serão
amplamente divulgados durante a 82ª Semana
Brasileira de Enfermagem, que ocorre de 12 a 17
de maio, e ganharão prêmios. Confira as regras
da mostra e participe.
Mais informações: recriarse.wordpress.com

SEMINÁRIO
Infância e juventude

SIMPÓSIO
Governança digital

No dia 14 de maio, acontece o 1º Seminário
Interno de Iniciativas para a Infância e a
Juventude da UnB, das 9h às 12h, por meio da
plataforma Teams. Unidades acadêmicas que
trabalham com temáticas relacionadas à infância
e à juventude podem apresentar trabalhos ou
participar dos debates, inscrevendo-se até o dia
10 de maio. O evento também pretende criar
interlocução com a Rede Solidária Anjos do
Amanhã (RSAA), da Vara da Infância e da
Juventude do Distrito Federal – VIJ/DF. Confira a
programação no endereço abaixo.
Mais informações: noticias.unb.br

Estão abertas as inscrições para o III Simpósio
Internacional em Inovação e Governança Digital,
que ocorre de 21 a 23 de junho de forma virtual.
O evento, apoiado por UnB, Capes e FAP-DF,
objetiva a troca de ideias acerca das mais
recentes pesquisas e análises sobre redes de
ação pública, com apresentação de modelos,
ações, políticas e instrumentos de gestão que
envolvam inovações para atender à
complexidade constitutiva do setor público. A
programação está disponível na página do
simpósio.
Mais informações: governancadigital.com
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