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COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
INFORMAÇÕES IMPORTANTES AOS PROFESSORES PESQUISADORES

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

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá (CEP-UNESA) recebeu
recentemente a visita da Comissão Nacional de Ética em Pesquisas (CONEP) dentro do contexto do
“Projeto Qualificação dos Comitês de Ética em Pesquisa do Sistema CEP/CONEP”. O projeto tem por
objetivo qualificar a análise ética das pesquisas pelos CEPs brasileiros, prover celeridade ao processo e
impulsionar o desenvolvimento técnico-científico no Brasil, respeitando os princípios éticos e o bem-
estar dos participantes de pesquisa. A visita foi excelente e trouxe aos membros do CEP-UNESA novo
aprendizado a respeito das análises dos protocolos das pesquisas que envolvem seres humanos. As
adequações sugeridas pela CONEP requerem algumas modificações no envio de projetos. Para isso,
nossa página no Portal da Estácio foi modificada com as explicações e lista de documentos
necessários. Solicitamos a todos os interessados a acessar o endereço http://portal.estacio.br/quem-
somos/comite-de-etica-em-pesquisa-da-unesa/apresentação/ antes de submeter sua pesquisa à
apreciação ética. Lembramos que atendemos terças e quintas, em horário comercial pelo telefone
(21) 2206-9726 e diariamente pelo email cep.unesa@estacio.br, com visitas agendadas previamente
às terças.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Paulo Roberto Da Costa Vieira [PG -
Administração, UNESA/RJ]: capítulo
“Relevância da imagem corporativa do Banco
Central do Brasil: um estudo com análise
fatorial exploratória", no livro “A economia
numa perspectiva interdisciplinar”
organizado por Luan Vinicius Bernardelli,
publicado pela editora Atena, 2019, v. 1, p.
335-346.

Marcos Vinicius Costa Fernandes
[Enfermagem, ESTÁCIO AMAZONAS/AM]:
artigo "A percepção de cuidadoras sobre os
cuidados com a criança soropositiva ao HIV"
publicado na revista Enfermagem Brasil, v.
18, n°. 3, 2019.

Aprendendo pesquisa clínica na graduação: uma nova proposta

Elizabeth Muxfeldt, Ana Luisa Rocha Mallet, Angélica Furriel, Taissa Lorena, Maria Fernanda Reis,

Leticia Zarur, Rafael Bellotti [Medicina, UNESA/RJ]: realizarão uma apresentação de relato de

experiência do estudo LapARC como projeto de iniciação científica em pesquisa clínica no 57º

Congresso Brasileiro de Educação Médica (COBEM), de 29/09 a 2/10/2019, Belém-PA.

Professor do Curso de Direito da Estácio Curitiba participa do XX Congresso Paranaense de

Direito Administrativo na OAB Paraná

José Osório do Nascimento Neto [Direito, ESTÁCIO CURITIBA/PR]: palestra "A arte e a coragem na

administração pública municipal: o direito das cidades, o futuro da mobilidade urbana e as tendências

para o saneamento público" realizada no XX Congresso Paranaense de Direito Administrativo sobre os

desafios da Administração Pública Municipal, em 30 de agosto de 2019, a convite do IPDA - Instituto

Paranaense de Direito Administrativo, no Paraná

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.
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