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Durante o 8º e 9º dia do mês de novembro de 2018, A Estácio Feira de Santana, através do curso de

Radiologia, promoveu o V Simpósio das Técnicas Radiológicas: atualização e Perspectivas

Profissionais. O evento visou a troca de experiências profissionais e conhecimento perito entre

profissionais, pesquisadores e discentes do curso. Além disso, tinha por objetivo promover palestras e

discussões multidisciplinares que incentivassem à sensibilização do público acerca do uso das

radiações nas mais diversas áreas da saúde, assim como a necessidade de constante atualização e

educação continuada na área.

O evento foi promovido com idealização da coordenação de Radiologia em parceria com os

acadêmicos do curso e docentes orientadores. Durante o evento, os acadêmicos tiveram a

oportunidade de apresentar trabalhos de pesquisa (no formato banner) e realizaram um feira de

equipamentos, onde aconteceu exposição de protótipos radiológicos construídos durante as oficinas

realizadas nas disciplina de Medicina Nuclear e Ressonância Magnética.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Aline Monteiro Garcia [Psicologia, UNESA/RJ]:

capítulo “Violência de gênero e privação de

liberdade na adolescência: o que fazemos com

isso?”, no livro "Justiça juvenil na

contemporaneidade II".

Daniella Amorim Gomes [Engenharia Civil,

FESV/ES]: comunicação “Influência da

incorporação de agregado reciclado na

substituição parcial do agregado graúdo no

concreto: ensaio de resistência a compressão”

apresentada no Congresso Internacional de

Sustentabilidade Urbana, 14ª Jornada Urbenere e

2ª Jornada Cires, em Vila Velha, de 05 a 07 de

dezembro de 2018.

Elza Maria Gonçalves Lobosque, Anna Paula

Gomes da Silva e Lucimar Soares Reginaldo

[Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: artigo

"Os desafios da prática em orientação

profissional na atualidade", publicado na revista

ABOP - Associação Brasileira de Orientação

Profissional, 2018.

Romulo Augusto Pinto Guina [Arquitetura e

Urbanismo, UNESA/RJ]: comunicação “La

'Escola de Música' y sus alrededores: un ensayo

sobre la utilización de modelos tridimensionales

como cartografías de la memoria urbana”

apresentada no 10° Seminário Internacional de

Investigación en Diseño y 8° Encuentro de

Semilleros de Investigación en Diseño, na

Colombia, de 07 a 09 de novembro de 2018.

Prof. Siqueira ministrou curso no Congresso SBENDO em Gramado, RS

Em 29 de setembro de 2018, O Prof. José Freitas Siqueira Jr. ministrou o curso "Otimização da

desinfecção endodôntica" no congresso da Sociedade Brasileira de Endodontia (SBEndo), realizado

em Gramado, RS. Ao final do curso, o Prof. Siqueira foi homenageado por sua contribuição para a

pesquisa e o ensino da Endodontia em nosso país, com discurso pelo Presidente da SBEndo Prof.

Marco Húngaro Duarte, sendo aplaudido de pé por cerca de 1.200 profissionais na plateia.

Marilia de Sant'anna Faria [Administração, UNESA/RJ]: organização do livro "Empreendedorismo em

bioeconomia: aprendendo com o mercado" publicado pelo SEBRAE/RJ com o objetivo de estimular o

empreendedorismo em Bioeconomia nas escolas, universidades e centro de pesquisas.

Mauro Luiz Costa Campello [Ciências Contábeis, ESTÁCIO CARAPICUÍBA/SP]: participou como

avaliador de artigos para o XV SEGET - Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia - AEDB.


