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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

Giovanna Barros Gonçalves [Fisioterapia, ESTÁCIO
JUIZ DE FORA/MG]: capítulo "Análise do equilíbrio e
controle postural em deficientes visuais adquiridos",
publicado no livro Saberes e Competências em
Fisioterapia 3, editora Atenas, 2019.

Jacks de Mello Andrade Junior [Jornalismo, ESTÁCIO
MACAPÁ/AP]: livro "Sustentabilidade, globalização e
inovação", publicado pela editora Inovar, 2019, pág.
85. Disponível:
https://editorainovar.com.br/_files/200000135-
703cb703cc/Livro%20Sustentabilidade,%20globaliza%
C3%A7%C3%A3o%20e%20inova%C3%A7%C3%A3o-
1.pdf.

Ricardo Costa Alvarenga (Docente), Alisson Santos
Passos, Bruna Amaral de Medeiros e Thalisson
Gabriel Dantas Pereira (Discentes) [Publicidade e
Propaganda, ESTÁCIO SÃO LUIS/MA]: comunicação
"Comunicação, modelos de desenvolvimento e
transformação social: conceitos e reflexões coletivas",
será apresentada na XIV Conferência Brasileira de
Comunicação Cidadã 2019 (CBCC), no Rio de Janeiro,
de 22 a 25 de outubro de 2019.

Rosa Caroline Mata Verçosa [Enfermagem, ESTÁCIO
FAL/AL]: artigo "Formação para a docência no ensino
superior do profissional de saúde" aceito para
publicação na Revista de ensino, educação e ciências
humanas, v.20, n°.3, 2019.

Publicação de novo número da Revista Multidisciplinar Pey Këyo Científico

A Revista Multidisciplinar Pey Këyo Científico publicou seu último número disponível

http://periodicos.estacio.br/index.php/pkcroraima. Convidamos toda comunidade acadêmica da Estácio a submeter

artigos na revista que é de fluxo contínuo e a navegar no sumário para acessar os artigos e itens de interesse.

Desafios da Avaliação Psicologica na Contemporaneidade

Elza Maria Gonçalves Lobosque e Délcio Fernando Guimarães Pereira [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

capítulo “Avaliação psicologica e impasses éticos: reflexões quanto a experiência no CRP04”, no livro Desafios da

avaliação psicológica na contemporaneidade.

Percepção das mulheres sobre a prática do muay thai e Atividades de lazer e recreação e sua influência na

percepção de afetos positivos e negativos em adultos

Emerson Rodrigues Duarte (Docente), Wilkson Dias Alvim e Wellington Luiz Paiva da Silva Costa (Discentes) 

[Educação Física, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicações "Percepção das mulheres sobre a prática do 

muay thai" e "Atividades de lazer e recreação e sua influência na percepção de afetos positivos e negativos em 

adultos", serão apresentadas no 13º Congresso Argentino e 8º Latino americano de Educação Física e Ciências, 

em Buenos Aires, Argentina, de 28/09 a 04/10/2019.

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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