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FAPERJ contempla Estácio em 06 projetos

Na última semana, a FAPERJ anunciou o resultado do programa IC_2017/1 - IC - Bolsa de Iniciação

Científica 2017/1, tendo sido contemplados 06 projetos da UNESA.

Aline Monteiro Garcia (Profa.), Maria Luiza

Souza Freire, Talita Mourão Rezende e Andréa

Faria Raposo dos Reis (alunas) [Psicologia,

UNESA/RJ]: comunicação "Teoria ampla versus

prática restrita: forças que atravessam a

sexualidade na socioeducação" apresentada na

XI Mostra Regional de Práticas em Psicologia, no

Rio de Janeiro, de 19 a 21 de julho de 2017.

Carlos da Fonseca Nadais [Direito, ESTÁCIO

SÃO PAULO/SP]: artigo "O impacto do material

didático impresso nos processos de retenção ou

evasão do aluno na modalidade a distância"

publicado na Revista Multitexto, vol 5, n. 1,

jan./jul., 2017.

Sábados de diálogos irradiados

No dia 01 de Abril, deu-se início ao Projeto de Extensão, “Sábados de Diálogos irradiados”, idealizado pela

Coordenadora Neyldes Moreira, do Curso Tecnologia em Radiologia , Estácio Feira de Santana.

Trata - se de um evento que aconteceu semanalmente, todos os sábados, onde as apresentações científicas

aconteceram intercaladas entre egressos da unidade, que retornam à Faculdade para contar como estão e o

que estão desenvolvendo na sua vida profissional, agregando a esse relato e apresentação um convidado,

abordando uma temática voltada à saúde ou ao radiagnósticos. Esse evento foi um sucesso durante o

semestre de 2017.1, com participação assídua dos alunos do Curso de Tecnologia em Radiologia da Unidade

Estácio Feira de Santana. No evento, foram abordadas temáticas bastantes interessantes que variaram da

Saúde Coletiva aos avanços extraordinários dos exames de imagem e das aplicações radioterápicas.

O encerramento de sábado de diálogos do semestre 2017.1 aconteceu no dia 03 de junho, com a presença do

egresso Ronald Lima, apresentando os avanços da Radioterapia IMRT e da Diretora Acadêmica, Pós Doutora

em Saúde Coletiva, falando sobre os Princípios do SUS.

Para 2017.2 será iniciado com a abordagem, Tecnólogo em Radiologia e a Pesquisa Científica.
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VOCÊ SABIA?

A importância de manter o Lattes atualizado.
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