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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 e-mail cep.unesa@estacio.br, com visitas agendadas previamente às terças.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Cintia de Lima Garcia [Enfermagem, ESTÁCIO FMJ/CE]: artigo 
"Association between culture of patient safety and burnout
in pediatric hospitals", publicado na PloS one, v.14, 2019. 
Disponível: 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.
pone.0218756.
Daniele Matos de Oliveira [Direito, ESTÁCIO FIB/BA]: 
comunicação "A necessidade de proteção do patrimônio 
genético dos trabalhadores expostos ao urânio no sudoeste 
da Bahia", será apresentada no IV Congresso internacional de 
Direitos Humanos, em Coimbra, Portugal, em 17 de outubro 
de 2019.
Edson Brito Junior [Engenharia Elétrica, ESTÁCIO FIC/CE]: 
artigo "Transfer function analysis using machine learning
with data mining application" publicado na Revista 
internacional IOSR Journal of engineering, v. 14, p. 69-77, 
2019.
Giovanna Barros Gonçalves [Fisioterapia, ESTÁCIO JUIZ DE 
FORA/MG]: capítulo "Efeito da quiropraxia sobre a dor e 
mobilidade de pacientes com espondiloartrose cervical", 
publicado no livro Saberes e competências em fisioterapia 3, 
capítulo 9, editora Atenas, 2019.
Marcelo Pereira de Lima [Educação Física, FAESO/SP]:
comunicação "Long-term cardiovascular outcomes following
the exercise intervention program active life for elderly"

apresentada no 54º Congresso Anual da Sociedade Brasileira
de Fisiologia, em Havanna, Cuba, de 27 a 31 de maio de
2019.
Naiara Gaspar de Holanda Lima [Serviço Social, ESTÁCIO
AMAZONAS/AM]: comunicações "O trabalho do assistente
social no enfrentamento à situação de rua de crianças e
adolescentes no Brasil a partir das políticas públicas" e
"Questão de gênero e pessoa com deficiência: um estudo da
inserção da PCD do gênero feminino no mercado de trabalho
através do SINE/Manaus", serão apresentadas no 16º
Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), em
Brasília, de 30 de outubro a 3 de novembro de 2019.
Neyldes Moreira da Silva (Docente), Érica Ellen Silva e Clara
Janaína Oliveira (Discentes)[Radiologia, ESTÁCIO FEIRA DE
SANTANA/BA]: artigo "Distribuição de equipamentos
diagnósticos no âmbito do sus: um panorama do estado da
Bahia", publicado na Revista Brasileira em Promoção da
saúde, 2019.
Ricardo Costa Alvarenga [Publicidade e Propaganda,
ESTÁCIO SÃO LUIS/MA]: comunicação "A Comunicação Social
nos documentos conclusivos das conferências gerais do
celam: uma proposta de trabalho em construção",
apresentada no Congresso Brasileiro de Ciências da
Informação - Intercom Nacional 2019, em Belém, de 02 a 07
de setembro de 2019.

Participação em Conselho Editorial da Revista da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo

Edvaldo de Farias [Educação Física, UNESA/RJ]: participou do conselho editorial da revista da SBDD - Sociedade

Brasileira de Direito Desportivo, em agosto de 2019, onde atualmente é responsável pela construção das normas de

publicação da revista.

Lançamento do livro: Educação, diversidades e interculturalidades

Jacks de Mello Andrade Junior [Jornalismo, ESTÁCIO MACAPÁ/AP]: lançamento do livro "Educação, diversidades e

interculturalidades" a ser realizado no dia 27 de setembro de 2019, na UEAP (Universidade Estadual do Amapá), em

Macapá.

O guia prático da linguagem MIPS Assembly

Marco Túlio Gomes da Silva Junior [Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ESTÁCIO JOÃO PESSOA/PB]: livro

"O guia prático da linguagem MIPS assembly", publicado pela Amazon.

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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