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Ana Claudia Sierra Martins [Enfermagem,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação

"Desafios para o controle da transmissão

vertical do HIV, no município de Juiz de Fora ‐
Minas Gerais" será apresentada no XI

Congresso da Sociedade Brasileira de DST e

VII Congresso Brasileiro de Aids, no Rio de

Janeiro, de 09 a 13 de julho de 2017.

Annaelise Fritz Machado [Publicidade e

Propaganda, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação "O consumo conspícuo e a

relação da vulnerabilidade de pais brasileiros

em eventos infantis: benefícios para o setor de

eventos" será

apresentada no III Congresso Internacional

sobre Culturas, Interfaces da Lusofonia, em

Portugal, de 23 a 25 de novembro de 2017.

Daniela Maria da Cruz dos Anjos e Mariana

Ribeiro Volpini Lana [Fisioterapia, ESTÁCIO

BH/MG]: artigo "Comparação da confiabilidade

entre os testes de marcha de 10 metros e o de

1 minuto em crianças e adolescentes com

paralisia

cerebral" aceito para publicação na revista

Physical Medicine and Rehabilitation –

International.

Francisco Antonio da Cruz Mendonça

[Enfermagem, ESTÁCIO FIC/CE]: artigo

"Estratificação de risco de hipertensos e

diabéticos em uma unidade de atenção

primária de Fortaleza‐Ceará" publicado na

revista Tendências da Enfermagem

Profissional, vol. 8, nº 4, dez. 2016, páginas

2056 a 2060.

26 de junho de 2017. Ano 7. Nº 302

Professor de Direito da Estácio Curitiba palestra no Seminário sobre Educação 

Jurídica na OAB de São Paulo

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

No dia 13 de junho, Professor José Osório do Nascimento Neto, do curso de Direito da Estácio
Curitiba, palestrou na OAB de São Paulo, durante o Seminário sobre “Transformações na pesquisa, no
ensino e na educação jurídica”.
No evento, foram discutidos os rumos da regulação do ensino jurídico no Brasil, as perspectivas e
dilemas do EaD no Curso de Direito, bem como os novos métodos e habilidades valorizados na
pesquisa jurídica.
O professor José Osório tratou sobre os critérios e as mudanças da CAPES no processo de avaliação
dos cursos de pós-graduação na área do Direito. A Avaliação do Sistema Nacional de Pós‐Graduação é
orientada pela CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e realizada
com a participação da comunidade acadêmico‐científica por meio de consultores ad hoc. A avaliação é
atividade essencial para assegurar e manter a qualidade dos cursos de Mestrado e Doutorado no país.
O evento foi promovido pelas Comissões de Ensino Jurídico e de Pesquisa e Pós‐graduação da OAB SP.

EVENTO/NOTÍCIA

As alunas Esthefany Rosa Antunes, Juliana Marques, Neuzilaine Lugon e os professores

orientadores Kyra Vianna Alochio (orientador principal) e Domingos Isidorio Junior

(co‐orientador), do curso de Enfermagem, UNESA, Campus Macaé, ganharam em primeiro

lugar o prêmio Jussara Sauthier no Evento Pesquisando em Enfermagem na Universidade

Federal do Rio de Janeiro. A pesquisa foi desenvolvida como trabalho de conclusão de curso

intitulado "As percepções masculinas sobre o câncer de próstata e o toque retal: uma

pesquisa survey".

VOCÊ SABIA?

A importância de manter o Lattes atualizado.


