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Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: participou

da elaboração e criação da reunião ampliada de psicologia e formação profissional,

coordenadores de cursos e responsáveis técnicos dos serviços escola dentro do

CRP/subsede sudeste.

Semana das Profissões do Colégio Militar de Juiz de Fora

Na primeira semana do mês de setembro de 2017, foi realizada a semana das profissões

do colégio militar de juiz de fora, onde a professora Elza Maria Gonçalves Lobosque

[Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG], responsável pelo estágio em orientação

profissional, foi falar da profissão e do trabalho realizado na clinica escola spa do centro

universitário Estácio Juiz de Fora.

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados

na Plataforma Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo

docente, oferecer oportunidades de progressão de carreira, liderança acadêmica e

concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora da instituição.
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Estão abertas as inscrições de trabalhos para a 5ª Edição do Seminário 

Acadêmico e Científico Estácio JF

EVENTO/NOTÍCIA

O QUE ENVIAR?

• Resumos de orientação de monografias e TCCs dos últimos semestres;

• Resumos de PIC’s atuais e antigos;

• Resumos de trabalhos feitos individualmente ou com outros colegas.

NORMAS DO RESUMO:

- Deverá ser apresentado sob a forma de texto corrido (com no mínimo 2.000 e no

máximo 4.000 caracteres), contendo introdução, objetivo, metodologia, resultados

(completos ou parciais) e conclusão;

- Datas para envio dos resumos: 19 de Fevereiro de 2018 a 19 de Março de 2018.

- As inscrições deverão ser realizadas através do link:

https://goo.gl/forms/u0Lg3zy5P5fN1V1g1

- Todas as publicações das edições anteriores estão disponíveis no site da Estácio JF,

em Seminário Acadêmico de Científico.

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d.

VOCÊ SABIA?

O X Seminário de Pesquisa da Estácio, VI Jornada de Iniciação Científica da UNESA e I

Mostra de Extensão da Estácio será nos dias 19 e 20 de outubro de 2018.

https://goo.gl/forms/u0Lg3zy5P5fN1V1g1
https://goo.gl/7VE40d
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Carlos Alberto Lima de Almeida

(Prof.) e Lidianne Kelly Nascimento

Rodrigues de Aguiar Lopes (aluna)

[Direito, UNESA/RJ]: comunicação

"Direito humano à alimentação

adequada: análise à luz da proteção

internacional e do princípio da

vedação do retrocesso", apresentada

no II Congresso Internacional de

Direito Público: Justiça e Efetivação

dos Direitos Humanos, em Coimbra,

de 11 a 13 de outubro de 2017.

João Antonio Pereira Correia

[Medicina, UNESA/RJ]: artigo

"Comparison of vesical pressure

values achieved by valsalva

maneuvers : a standardization

proposal", aceito para publicação na

revista científica Neurourology and

Urodynamics.

Lilian Moraes [Fisioterapia,

UNESA/RJ]: comunicação "Impact of

different levels of tidal volume at low

mechanical power on ventilator-

induced lung injury in rats" será

apresentada no Congresso

Internacional ATS 2018 (American

Thoracic Society), em San Diego, em

22 de maio de 2018.

Marco Aurelio Reis [Jornalismo,

UNESA/RJ]: artigo "Um olhar sobre o

papel do WhatsApp nas redações dos

principais jornais do Rio" , publicado

na Revista Comunicação &

Informação, v. 20, n°. 02, 2017.

Marcus Brauer Gomes [PG -

Administração, UNESA/RJ]: artigo

"Capacitação na gestão pública:

bibliometria das publicações das

bases SPELL e ANPAD entre 2000 e

2015", publicado na Revista

Temiminós Científica, v. 7, p. 01 a 19,

2017.

Marilia de SantAnna Faria

[Administração,UNESA/RJ]:

conferência “Biostartups:

empreendedorismo e inovação muito

além da formatura”, proferida no

Instituto de Biofísica Carlos Chagas

Filho da Universidade Federal do Rio

de Janeiro (UFRJ), no Rio de Janeiro,

em 27 de setembro de 2017.

Ricardo Finotti Leite [Engenharia

Ambiental e Sanitária, UNESA/RJ]:

artigo "Comparative short-term

variation of urine concentration

among three sigmodontine rodent

species from contrasting habitats",

publicado na Revista Mammalian

Biology, v. 90, p. 01 a 09, 2018.

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d.

https://goo.gl/7VE40d

