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Danilo Alves Bitarello [Enfermagem,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação

"Consultório de Enfermagem: a consulta de

Enfermagem na prevenção do cancro

cérvicouterino“ será apresentada no

Congresso Internacional de Investigação,

Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem,

em Portugal, de 06 a 07 de julho de 2017.

Marcelo Elias dos Santos [Gestão Ambiental,

ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO/SP]: artigo

"Análise da realidade das fusões entre

distribuidores de insumos agrícolas no Brasil a

partir de uma visão de arranjos

inter‐organizacionais" publicado nos anais do

XXIII Simpósio de Engenharia de Produção ‐
SIMPEP.

Marco Aurelio Carino Bouzada [PG ‐
Administração, UNESA/RJ]: artigo "Computer

simulation improving the IT Helpdesk problem

management: a systematic literature review"

publicado no periódico internacional

International Business Management,

classificada como Qualis B1.

Mario Vicente Giordano (Prof.), Michele

Lopes Pedrosa (Profª), Amanda Pupim

Assunção Toledo, Jordana Assis Barros e

Rodrigo Assis Ferreira (alunos) [Medicina,

UNESA/RJ]: comunicação "Abrangência

estimada do rastreio do câncer de colo uterino

na áreas de planejamento do município do Rio

de Janeiro" apresentada no 40º Congresso

Estadual de Ginecologia e Obstetrícia do

Estado do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro,

de 30 de outubro a 02 de novembro de 2016.

Rafael Augusto Dantas Prinz, Artur Shioji,

Luis Antonio Medeiros Moliterno, Christina

Silva Costa Klippel (Profs.), Walter Farcks

(aluno) [Medicina, UNESA/RJ]: comunicação

"O papel da simulação realística no ensino do

diagnóstico e tratamento da artrite séptica em

Ortopedia" apresentada no I Simpósio

Internacional de Simulação Realística da

Abrassim, em São Paulo, em 11 de novembro

de 2016.

Vinicius Figueiredo Chaves [Direito,

UNESA/RJ]: artigo "Harmonização dos

interesses privados e públicos na empresa: o

paradigma da sustentabilidade" publicado na

Revista Scientia Iuris (UEL), classificada como

Qualis B1.
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Divulgação dos trabalhos selecionados para publicação nos anais

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

A listagem dos 725 trabalhos selecionados para publicação nos anais do Evento está disponível nos

seguintes ambientes virtuais:

‐ Link (https://goo.gl/D7CnCM); 

‐ Intranet (https://estacio.intranet.br/index.php/ensino/pesquisa‐aplicada);   

‐ Comunidade Pesquisa Aplicada da Conecta (https://conecta.byyou.com/?space=pesquisaaplicad); 

‐ Site do seminário (www.estacio.br/seminariodepesquisa). 

EVENTO/NOTÍCIA

Processo de Seleção da Iniciação Científica da UNESA (PIBIC/UNESA) ciclo 2017‐2018

O resultado final foi divulgado no dia 30/06/17 e as informações gerais estão dispostas na página

do Programa: www.estacio.br/pesquisas > clique em Iniciação Científica e acesse o arquivo

referente ao resultado do Edital 2017‐2018 no menu “Resultado do Processo de Seleção”.

VOCÊ SABIA?

A importância de manter o Lattes atualizado.
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