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Christina Silva Costa Klippel (Profa.), Lúcia

Pezzi (Profa.), Aline Scéliga, Bárbara

Munhoz Werneck, Catarine Torquato

Barcellos e David Simões Manhães (alunos)

[Medicina, UNESA/RJ]: comunicação "O valor

do debriefing no ensino baseado em simulação

a estudantes de Medicina", apresentada no 54

COBEM, em Brasília, em 12 de outubro de

2016.

Claudia Leite de Moraes [PG - Saúde da

Família, UNESA/RJ]: artigo "Intimate partner

violence, common mental disorders and

household food insecurity: an analysis using

path analysis", publicado na Health Nutrition

(Wallingford), pág. 1 a 10, 2016.

Fabiano Vieira de Landa [Odontologia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: artigo "Bond

strength of glass fiber posts submitted to

different luting protocols", publicado na Revista

Odonto Cienc, 2016.

Francisca Araujo Pereira (Profa.), Ananda

A. S. Firmino, Eliane de S. Nascimento,

Tatiane C. Mateus e Thalita Marla F. S. Fé

(alunas) [Pedagogia, ESTÁCIO

AMAZONAS/AM]: comunicação "Gestão

escolar: encontros e desencontros para a

construção de conselhos escolares, numa

perspectiva de gestão democrática",

apresentada no XVI Seminário Interdisciplinar

de Pesquisa em Educação (SEINPE), em

Manaus, de 29 a 31 de março de 2017.

Thiago Teixeira Guimarães [Educação Física,

UNESA/RJ]: artigo "Paradoxo do exercício

físico em excesso: linha tênue entre riscos e

benefícios", publicado na Revista Eletrônica

Nacional de Educação Física, Vol 06, n° 08,

2017.
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ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA O EDITAL DE SELEÇÃO PIBIC/UNESA 2018-2019

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

Estão abertas até o dia 11/04/2018 as inscrições para o Edital de Seleção do

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da UNESA, para o

ciclo 2018-2019. O PIBIC é um programa de incentivo à pesquisa onde o aluno da

graduação participa de um projeto de pesquisa, orientado por um professor mestre ou

doutor da UNESA. Os projetos aprovados no processo de seleção concorrem a

bolsas destinadas aos alunos participantes e aos orientadores. A inscrição deverá ser

submetida através do Formulário de proposta Online, exclusivo para essa

modalidade, disponível no link http://www.stelaopp.com.br/estacio. Para mais

informações, acesse o Edital através do link: goo.gl/yc1hbz ou na página do

Programa: www.estacio.br/pesquisas. Dúvidas sobre o processo de seleção podem

ser enviadas para a Coordenação do Programa através do e-mail:

iniciacaocientifica@estacio.br.

EVENTO/NOTÍCIA

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.

Anna Tereza Miranda Soares de Moura, Claudia Leite de Moraes, Katia Maria Braga Edmundo e

Ricardo de Mattos Russo Rafael [PG - Saúde da Família, UNESA/RJ]: mesa redonda “As situações de

violência e suas interfaces com o contexto sociopolítico nacional e fluminense”, no Seminário-Ato sobre

Violências, realizado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
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