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Prorrogadas as inscrições para o Edital de Seleção PIBIC/UNESA 2019-2020

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

Foram prorrogadas até o dia 17 de abril de 2019 as inscrições para o Edital de

Seleção do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da

UNESA, para o ciclo 2019-2020. A inscrição deverá ser submetida pelo docente por

meio do Formulário de proposta Online, exclusivo para essa modalidade, disponível

no link http://www.stelaopp.com.br/estacio. Para mais informações, acesse o Edital

na página do Programa: www.estacio.br/pesquisas> Iniciação Científica.

Dúvidas sobre o processo de seleção podem ser enviadas para a Coordenação do

Programa pelo e-mail: iniciacaocientifica@estacio.br.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Antonio Augusto Masson (Prof.), Lívia

Conti Sampaio e Ana Carolina S. M.

Cavadas (alunas) [Medicina, UNESA/RJ]:

capítulo “Reflexões sobre o direito universal

à anamnese clínica na nova era da

autonomia dos pacientes”, publicado no e-

book "As ciências biológicas e da saúde na

contemporaneidade" da Atena Editora, v. 01,

cap. 9, p. 75-83, 2019. Disponível:

http://www.atenaeditora.com.br/wp-

content/uploads/2019/03/e-book-As-

Ci%C3%AAncias-Biol%C3%B3gicas-e-da-

Sa%C3%BAde-na-Contemporaneidade.pdf.

Giovanna Barros Gonçalves [Fisioterapia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: artigo

"Análise do estresse ocupacional auto

relatado e sintomas ostemusculares em

empresa de desenvolvimento de softwares e

equipamentos no segmento de energia

elétrica em Juiz de Fora", publicado em livro

eletrônico "Fundamentos e práticas de

Fisioterapia 6" capítulo 7. O estudo foi fruto

de um projeto de extensão da ESTÁCIO

JUIZ DE FORA e contou com professora

Ingrid de Souza Costa e a acadêmica

Daniela Vieira Pinto.

XI Seminário de Pesquisa da Estácio

As inscrições de trabalhos para o XI Seminário de Pesquisa da Estácio estão abertas. O objetivo

do evento é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e discussão

de trabalhos científicos, das diversas áreas de conhecimento. Consulte o edital no site

www.estacio.br/seminariodepesquisa.

Período de inscrições: 11/04 a 29/05/2019

Data do evento: 26 de outubro de 2019

Horário: 7h30min às 17h

Local: Campus Nova América – Rio de Janeiro

A violência patrimonial contra as mulheres

A palestra "A violência patrimonial contra as mulheres” foi realizada durante o Seminário Direito

das Mulheres, Violência Patrimonial e Autonomia Financeira, promovido pela Comissão da

Mulher Advogada da Subsecção da OAB/AM, em Manaus, no dia 29.03.2019.

O evento encerrou o mês da Mulher promovido pela OAB/AM e fez parte do encerramento das

atividades acadêmicas do Curso de Direito da ESTÁCIO AMAZONAS, no combate à violência

contra a mulher, desenvolvido dentro da disciplina de Psicologia Jurídica, por meio da Profª.

Veranice Mello. Aconteceram outras palestras dentro da faculdade, com advogadas, juízes e

delegados.
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