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Aylla Monise Ferreira da Silva [Psicologia,

ESTÁCIO MACAPÁ/AP]: comunicação

"Indisciplina escolar: compreender as causas

para intervir" apresentada no XIII EDUCERE

Congresso Nacional de Educação, IV SIRSSE,

VI SIPD Cátedra UNESCO e X ENAE, em

Curitiba, de 28 a 31 de agosto de 2017.

Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação

"Experiência de estágio: a prática em

orientação profissional na clínica escola de

psicologia do Centro Universitário Estácio/JF"

apresentada no XIII Congresso Brasileiro de

Orientação Profissional e de Carreira, em São

Paulo, de 19 a 22 de setembro de 2017.

Francisco Carlos Malta [Cinema, UNESA/RJ]:

comunicação "Mil e um capítulos de histórias:

globo play no ar“ apresentada no XXII

Intercom Sudeste 2017, no Rio de Janeiro, em

23 de junho de 2017.

Gustavo Henrique Santos Pereira [Medicina,

UNESA/RJ]: comunicação "Hepatic

encephalopathy in cirrhotic patients with

bacterial infections: prevalence, clinical

characteristics and correlation with prognosis.

A prospective study" apresentada no

International Liver Congress da European

Association for the Study of the Liver, em

Amsterdan, em 21 de abril de 2017.

Nelma de Mello Cabral (Profa.) e Ana Clara

Landeira (aluna) [Psicologia, UNESA/RJ]:

comunicação "Nasce-se trans?“ apresentada

no Seminário Internacional 13th Women's

Worlds & Fazendo Gênero 11, em Santa

Catarina, de 30 de julho de 2017 a 04 de

agosto de 2017.

Nelson Lage da Costa [Radiologia,

UNESA/RJ]: comunicação "Os cálculos

utilizados na enfermagem: uma explicação

com o auxílio da educação matemática"

apresentada no VIII CIBEM - Congresso

Iberoamericano de Educación Matemática,

em Madrid, de 10 a 14 de julho de 2017.

Rosamaria Wu Chia Li [Engenharia de

Petróleo, ESTÁCIO SÃO PAULO/SP: artigo

"Tunable gas sensing gels by cooperative

assembly" publicado no Adv. Funct. Mater,

2017.
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

Período de pré-inscrições dos ouvintes: 08/09 a 16/10/2017 no site

www.estacio.br/seminariodepesquisa

O objetivo do evento é proporcionar à comunidade acadêmica um

espaço para a apresentação e discussão de trabalhos científicos, das

diversas áreas de conhecimento.

Data do evento: 21 de outubro de 2017 (sábado)

Horário: 7h30min às 17h

VOCÊ SABIA? 

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.

http://www.estacio.br/seminariodepesquisa

