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ÚLTIMO DIA - Pré-Inscrição - XI Seminário de Pesquisa e II Mostra de Extensão da Estácio / 
VII Jornada de Iniciação Científica e VI Fórum de Extensão da UNESA

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

A Pré-inscrição para o XI Seminário de Pesquisa e II Mostra de Extensão da Estácio / VII Jornada
de Iniciação Científica e VI Fórum de Extensão da UNESA está disponível no site
https://www.estacio.siseventos.com.br até hoje (21/10/2019).

Local do evento: Campus Nova América
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro – RJ

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Edvaldo de Farias [Educação Física, UNESA/RJ]:
artigo "A inclusão como direito a uma vida melhor e
novas demandas de conhecimento nos serviços em
educação física: análise crítica", publicado na
Revista Sociedade Brasileira de Direito Desportivo –
SBDD v. 1, p. 31-39, 2019.

Elza Maria Gonçalves Lobosque, Cristiane Faiad,
Marcelo Augusto Resende e Maria Cristina Garcia
Costa [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:
capítulo “Avaliação psicológica para concessão de
porte e manuseio de arma de fogo”, no livro
Desafios da avaliação psicológica na
contemporaneidade. Editora Belo Horizonte, v. 1, p.
22-39, 2019.

Fabia Maria de Souza Paula [Enfermagem,
ESTÁCIO FIC/CE]: comunicação "Segurança do
paciente e eventos adversos no centro cirúrgico:
percepção dos enfermeiros", apresentada no 14º
Congresso brasileiro de enfermagem em centro
cirúrgico, recuperação anestésica e centro de
material e esterilização, em São Paulo, de 03 a 06
de setembro de 2019.

Leandro Ortunes [Gestão de Recursos Humanos,
ESTÁCIO CARAPICUÍBA/SP]: artigo "Imigração e
religião: movimento pentecostal e latino-
americanos em valladolid, espanha", publicado na
Revista Último Andar (PUCSP. ONLINE), p. 249,
2018.

Pryscila de Argolo Cerqueira [Biomedicina,
ESTÁCIO FEIRA DE SANTANA/BA]: artigo
"Amiloidose cardíaca: etiologia, aspectos clínicos,
diagnóstico e tratamento", publicado na Revista
Saúde.Com, v. 15, p. 1596-1599, 2019.

Rosa Caroline Mata Verçosa [Enfermagem,
ESTÁCIO FAL/AL]: comunicação "Contribuições de
enfermagem a familiares cuidadores de pacientes
com alzheimer: uma revisão integrativa",
apresentada no 3º Congresso e 5º Simpósio
alagoano de saúde mental, em Alagoas, em 09 e 10
de agosto de 2019.

Rui Machado Junior [Direito, ESTÁCIO
AMAZONAS/AM]: comunicação "A constituição
federal e a política nacional de meio ambiente",
apresentada no Fórum internacional do meio
ambiente: a conferência da terra 2019, em
Roraima, em 18 de setembro de 2019.

Thayana Cruz de Souza [Ciências Biológicas,
ESTÁCIO AMAZONAS/AM]: capítulo “Ação
fibrinolítica de proteases produzidas por bactérias
isoladas de ambientes Amazônicos”, no livro
Análise crítica das ciências biológicas e da natureza
3. Atena Editora, v.1, p. 159-163, 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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