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Apresentação de Pôsteres e Palestras na SNCT 2016 na sede do LNCC -

Petrópolis/RJ
A XIII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT 2016 realizada no LNCC

(Laboratório Nacional de Computação Científica) teve como tema: "A ciência

alimentando o Brasil". Os cursos de graduação de Ciências Biológicas, Fisioterapia e

Pedagogia participaram deste evento com seus professores e alunos na

apresentação de pôsteres e Palestras.

A terceira edição do Simpósio Internacional de Educação a Distância e Encontro de

Pesquisadores em Educação a Distância (SIED:EnPED:2016) contou com duas

etapas, como as anteriores. No dia 12/09/16, a Profª Drª Jaciara de Sá Carvalho [PG

- Educação, UNESA/RJ] apresentou a webconferência "Educação a distância e

movimentos sociais em rede" na etapa virtual, dialongando com internautas. No dia

26/9/16, a Profª Drº Giselle Martins dos Santos Ferreira [PG - Educação, UNESA/RJ]

integrou a Mesa "Pesquisa em educação a distância e tecnologias educacionais:

cenários, métodos e importância" na etapa presencial realizada na UFSCar. Ambas

professoras integram a linha de pesquisa Tecnologias da Informação e Comunicação

nos Processos Educacionais do Programa de Pós-Graduação em Direito.
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Fundação do LabUrb

EVENTO/NOTÍCIA

Foi realizada a primeira reunião do Laboratório de Memória Urbana do Rio de

Janeiro Metropolitano - LabUrb no Campus Praça XI. Laboratório vinculado ao

Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo tem como escopo de atuação a

reflexão do processo constitutivo da Cidade do Rio de Janeiro em sua

perspectiva metropolitana. As questões ligadas ao urbanismo, memória,

patrimônio histórico entre outras dimensões fazem parte das linhas de pesquisa

do referido laboratório. Participaram desta primeira reunião os professores Paulo

Reis, Tanya Collado, Marise Machado, Marcelo Gemmal, Rômulo Guina e Marco

Milazzo, além de diversos alunos da graduação do curso de Arquitetura e

Urbanismo.

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

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.

https://goo.gl/7VE40d
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Christina Silva Costa Klippel (Profa.),

Marília Alves, Iuri Amorim de Moraes,

Carlos Filipe Pimenta e Davi da Silva Motta

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

"Avaliação de desempenho e análise de

atitude de graduandos de Medicina na

simulação com o paciente padronizado"

apresentada no I Simpósio Internacional de

Simulação Realística da Abrassim, em São

Paulo, em 11 de novembro de 2016.

Claudia Leite de Moraes [PG - Saúde da

Família, UNESA/RJ]: artigo "Impact of intimate

partner violence on primary health care use for

children: evidences from Rio de Janeiro,

Brazil" publicado no Maternal and Child Health

Journal, v. 5, p. 1-9, 2016.

Dalton Rodrigues Franco [Direito,

UNESA/RJ]: comunicações "Análise da

consagração dos direitos da mulher em

Belford Roxo" e “A lei orgânica municipal e as

políticas públicas para a mulher sob a luz de

John Rawls” apresentadas no VI Congresso

Internacional Constitucionalismo e

Democracia, no Rio de Janeiro, de 23 a 24 de

novembro de 2016.

Elizabeth Silaid Muxfeldt (Profa.) e Mariana

Loureiro Cunha (aluna) [Medicina,

UNESA/RJ]: comunicação "Prevalence and

awareness of hypertension diagnosed by clinic

and home blood pressure in a family health

program in rio de janeiro: a pilot project"

apresentada no 27th European Meeting on

Hypertension and Cardiovascular Protection,

na Itália, de 16 a 19 de junho de 2017.

Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação

"Avaliação psicológica no contexto de porte de

arma" apresentada no VII Congresso

Brasileiro de Avaliação Psicológica, em São

Paulo, de 30 de junho a 03 de julho de 2015.

Marco Aurelio G N dos Santos [Educação

Física, FAESO/SP]: comunicação "A

participação popular na gestão do esporte das

políticas públicas de municipios paulistas"

apresentada no 8º Congresso Brasileiro de

Gestão do Esporte - ABRAGESP, em Curitiba,

de 18 a 20 de outubro de 2017.

Marcus Brauer Gomes [PG - Administração,

UNESA/RJ]: artigo "Gestão de stakeholders

no gerenciamento de projetos: casos múltiplos

sob a luz do PMBOK" publicado no periódico

South American Development Society Journal,

v. 3, n. 07, p. 158 - 173, abr. 2017.

Paula Campos de Castro [Design de Moda,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação

"A indumentária em Júlia Lopes de Almeida,

um retrato da sociedade carioca em a

mensageira" apresentada no XV Congresso

Internacional da Associação Brasileira de

Literatura Comparada, no Rio de Janeiro, de

07 a 11 de agosto de 2017.

Ricardo de Mattos Russo Rafael e Anna

Tereza Miranda Soares de Moura [PG -

Saúde da Família, UNESA/RJ]: artigo

"Violência física grave entre parceiros íntimos

como fator de risco para inadequação no

rastreio do câncer de colo de útero" publicado

no periódico Cadernos de Saúde Pública.

Roberta da Costa Vieira [Direito, UNESA/RJ]:

artigo "A guerra no discurso de Dilma: um

estudo na perspectiva da metáfora

conceptual" publicado na Revista Macabéa, v.

5, nº. 2, p. 28-40, jul. - dez. 2016.

Thiago Matassoli Gomes [Educação Física,

UNESA/RJ]: artigo "Acute effects of different

self-massage volumes on the FMS™ overhead

deep squat performance" publicado no

International Journal of Sports Physical

Therapy.

Vinicius Figueiredo Chaves [Direito,

UNESA/RJ]:comunicação "Responsabilidade

administrativa pela prática de uso indevido de

informações privilegiadas no mercado de

capitais" apresentada no VI Seminário

Interdisciplinar em Sociologia e Direito, no Rio

de Janeiro, em 19 de outubro de 2016.

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