Estimado (a) Colega,
Propusemos a special track
ABORDAGENS
COMUNICACIONAIS EM
PRÁTICAS PROFISSIONAIS
DE POLÍTICAS DE SAÚDE ao
encontro Internacional VPCT
2020 – A Voz dos Professores de
Ciências e Tecnologias, que vai
ter lugar em Novembro 5-7,
2020, e funcionará em modo
virtual devido à situação
mundial causada pela Covid-19.

O objetivo desta sessão é
fornecer um espaço para a
visualização de projetos
que incluam entre seus
destinatários a comunidade
em geral, nacional e
internacional, estendendo
as fronteiras da prática
profissional mediada pela
tecnologia, na medida em
que estão incorporadas em
plataformas virtuais como
páginas da web, redes
virtuais
de
ampla
divulgação em toda a
comunidade, excedendo o
espaço da sala de aula.

Cuando el aula se
proyecta es allí donde la
tecnología juega un papel
fundamental para que el
espacio áulico desborde sus
límites y derrame sus
conocimientos.
Allí
se
inscribe esta sesión especial
que pretende incluir a todas
las practicas profesionales
que no se quedan en el
espacio del establecimiento
educativo sino que amplian
sus fronteras educacionales
a la comunidad toda desde
una mirada interdisciplinaria
de la salud facilitando el
acceso a la educación a toda
la comunidad.

Com esta special track, pretendemos criar um
espaço para promover discussões acerca das
experiências de investigação que dialogam
com o conceito da ABORDAGENS
COMUNICACIONAIS DE POLÍTICAS DE SAÚDE
no Ensino das Ciências & Tecnologia.
EM SUA INVESTIGAÇÃO OU EM PRÁTICAS PROFISSIONAIS MANIFESTAMSE da ABORDAGENS COMUNICACIONAIS DE POLÍTICAS DE SAÚDE ?
Dra. Teresita E. Terán- Dra. Liliana de Luise

Vimos desafiá-lo(a) a participar nesta special track submetendo um artigo
Artigo deve configurar uma comunicação oral em investigação e deve ser
submetido até 18 de julho de 2020. Pode ser apresentado em português,
espanhol ou inglês.Ver detalhes em https://vpct.utad.pt/?page_id=92
As melhores comunicações poderão ser publicadas em revistas internacionais.

Esperamos por vocês!
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