
Boletim Pesquisa

Christina Silva Costa Klippel (Profa.), Aline

Széliga, Barbara Werneck, Catarine Torquato e

David Manhães (alunos) [Medicina, UNESA/RJ]:

comunicação "Hybrid simulation for teaching and

learning the heimlich maneuver to medical

students", apresentada no 5th Swiss Conference

on Standardized Patients and Simulation in

Healthcare, em Berna - Suiça, em 17 de março de

2017.

Laélia Portela Moreira (Profa.) e Elizabeth da

Silva Guedes (Egressa) [PG - Educação,

UNESA/RJ]: comunicação "Apontamentos sobre a

evasão no curso de Pedagogia de uma

Universidade Federal do Rio de Janeiro",

apresentada no VI Seminário Estadual da ANPAE-

RJ e XIII Encontro Estadual da ANFOPE, no Rio de

Janeiro, de 14 a 16 de fevereiro de 2017.

Mara Conceição Veira de Oliveira [Pedagogia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação "Da

lucidez à demência: o corpo feminino em trânsito

escreve", apresentada no IX Colóquio Mulheres em

Letras, em Minas Gerais, de 31 de maio a 02 de

junho de 2017.

Marcus Brauer Gomes [PG - Administração,

UNESA/RJ]: comunicação "A produção científica no

Brasil sobre síndrome de burnout: uma análise

bibliométrica dos artigos publicados entre 2001 e

2016 na base de dados spell", apresentada no

ISMA-BR (International Stress Management

Association), em Porto Alegre, de 20 a 22 de junho

de 2017.

Roberta da Costa Vieira [Direito, UNESA/RJ]:

artigo "A guerra de Dilma: um estudo na

perspectiva da metáfora conceptual", publicado na

Revista Macabéa, Revista Eletrônica do Netlli, v. 5,

n°. 2, pg. 28 a 40, jul.-dez, 2016.
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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

Cidadão Petropolitano

Renato de Vasconcelos Farjalla [Educação Física, UNESA/RJ]: após desenvolver estudos e pesquisas que

contribuíram para o desenvolvimento da Educação Física na região Serrana, foi agraciado com o título de cidadão

Petropolitano.

Honrado com este prêmio, o docente reconhece a relevância de ser professor da Estácio no curso de Educação

Física em Petrópolis. Mesmo em apresentação no exterior, o professor será representado por um familiar que

agradecerá publicamente à Universidade Estácio de Sá, que muito contribuiu para o seu desenvolvimento

profissional.

ALTERAÇÃO DE DATA

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

Estácio será nos dias 26 e 27 de outubro de 2018.
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