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Christina Silva Costa Klippel (Profa.), Eduardo

Scarlatelli Pimenta (Prof.), Jordana Assis

Barros, Luiza Silva Silveira, Rodrigo Costa e

Mariana Messias (alunos) [Medicina, UNESA/RJ]:

comunicação "Dia nacional da ressuscitação

cardiopulmonar: a experiência das ligas de trauma

e emergência do Estado do Rio de Janeiro",

apresentada no 54 COBEM, em Brasília, em 13 de

outubro de 2016.

Elizabeth Silaid Muxfeldt [Medicina, UNESA/RJ]:

comunicações "Perfil de risco cardiovascular em

um programa de saúde da família no Rio de

Janeiro" e "Questionário stop-bang e escala de

sonolência de epworth como ferramenta de rastreio

de apneia obstrutiva do sono em um programa de

saúde da família no Rio de Janeiro , apresentadas

no 34º Congresso de Cardiologia da SOCERJ, no

Rio de Janeiro, em 03 de maio de 2017.

Jonas da Conceição Ricardo [Engenharia de

Produção, UNESA/RJ]: comunicação "Inserção

técnologica como meio facilitador de aprendizagem

na disciplina bases matemática: um estudo feito

com alunos do primeiro período do curso de

engenharia", apresentada no VII Congresso

Internacional de Ensino de Matemática (CIEM), no

Rio Grande do Sul , de 04 a 07 de outubro de

2017.

Roger de Moraes [Educação Física, UNESA/RJ]:

artigo "Early functional and structural microvascular

changes in hypertension related to aging.",

publicado na Revista Current Hypertension

Reviews, 2017.

Thiago Teixeira Guimarães [Educação Física,

UNESA/RJ]: artigo "Chronic effects of exhausting

exercise and overtraining on the immune response:

Th1 and Th2 profile", publicado no Journal

Motricidade v. 13, pg. 69, 2017.
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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

José Osório do Nascimento Neto [Direito, ESTÁCIO CURITIBA/PR]: convidado para participar como membro

da Comissão de Discussão dos Comunicados Científicos do VIII Congresso da Associação de Direito Público do

Mercosul e VII Congresso Sulamericano de Direito Administrativo, entre os dias 01 e 03 de novembro de 2018, a

convite do IPDA - Instituto Paranaense de Direito Administrativo, em Foz do Iguaçu/PR.

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.

VOCÊ SABIA?

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.

http://www.stelaopp.com.br/estacio
mailto:iniciacaocientifica@estacio.br

