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Mesa redonda: Hipertensão Arterial: mudaram os critérios diagnósticos e os alvos terapêuticos?

Encontro das Ligas de Cardiologia, Nefrologia, Clínica Médica, Endocrinologia e Geriatria e do Estudo LapARC.

Coordenador: Prof. Armando Nogueira (Diretor do Departamento de Hipertensão Arterial da SOCERJ)

Professores debatedores: Prof. Alberto Falabella, Prof. Ana Mallet, Prof. Elizabeth Muxfeldt, Prof. Inah Pecly, Prof.

Lilian Costa, Prof. Livia Coelho, Prof. Lucia Henriques, Prof. Ricardo Bedirian

Dia 5 de abril de 2018 - 17 horas

Auditório Hésio Cordeiro - Curso de Medicina Campus Arcos da Lapa

Rua do Riachuelo, 27. Centro, Rio de Janeiro, RJ

II Elas e o Direito: a atuação da mulher no desenvolvimento sustentável da sociedade contemporânea

A 2ª edição do evento teve por objetivo ser alusivo à comemoração do Dia Internacional da Mulher e como

proposta trouxeram para discussão acadêmica e científica acerca do papel da mulher na sociedade

contemporânea. Como se sabe, ao longo das últimas décadas do século XX, as conquistas sociais femininas e no

mercado de trabalho foram muitas, no entanto ainda está aquém do ideal. As mulheres têm hoje maior

participação, não só no mercado de trabalho, como também nas esferas política e econômica e elas já estão mais

à vontade e escolhem de forma mais livre com quem e como querem estabelecer suas relações conjugais.

Estudos sobre o lazer e economia nas cidades

O congresso internacional de saúde acontecerá na Universidade de trás os montes e Alto douro, na cidade de

Vila Real, em Portugal. Serão apresentados trabalhos desenvolvidos na Universidade Estácio de Sá, na

faculdade de Educação Física de Petrópolis. Estes trabalho apresentarão um quadro de estudos sobre os

projetos e dados de saúde obtidos através destes últimos 6 anos. São contribuições aos gestores e instituições

regionais do Rio de janeiro.

O professor Renato de Vasconcelos Farjalla [Educação Física, UNESA/RJ], fará palestras aos estudantes de

Educação Física da UTAD, Portugal, que culminarão com a apresentação no Evento internacional desta

universidade. Serão promovidos debates e parcerias futuras para estudo e intercâmbio de estudantes brasileiros

e portugueses.

Lattes

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.
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA ESTÁCIO

EVENTO/NOTÍCIA

Na última terça-feira, 20/03/2018, foram lançados os Editais dos Programa de Iniciação Científica do período 2018/2019

de 41 Instituições da Estácio com período de inscrições para submissão de projetos de 20/03 a 10/05/2018. São elas:

ESTÁCIO AMAPÁ, ESTÁCIO AMAZONAS, ESTÁCIO AMAZÔNIA, ESTÁCIO BELÉM, ESTÁCIO BH, ESTÁCIO

BRASÍLIA, ESTÁCIO CARAPICUÍBA, ESTÁCIO CASTANHAL (primeira oferta), ESTÁCIO CUIABÁ (primeira oferta),

ESTÁCIO CURITIBA, ESTÁCIO EUROPAN, ESTÁCIO FAAC, ESTÁCIO FAL, ESTÁCIO FAP, ESTÁCIO FARGS,

ESTÁCIO FASE, ESTÁCIO FATERN, ESTÁCIO FEIRA DE SANTANA, ESTÁCIO FIB, ESTÁCIO FIC, ESTÁCIO

FLORIANÓPOLIS, ESTÁCIO FMJ, ESTÁCIO JOÃO PESSOA, ESTÁCIO JUIZ DE FORA, ESTÁCIO MACAPÁ,

ESTÁCIO NATAL, ESTÁCIO PARAÍBA, ESTÁCIO RECIFE, ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO, ESTÁCIO SANTA

CATARINA, ESTÁCIO SANTO ANDRÉ, ESTÁCIO SÃO LUÍS, ESTÁCIO SÃO PAULO, ESTÁCIO TERESINA, FAESO,

FAL ESTÁCIO, FATEC ESTÁCIO CURITIBA, FESCG, FESGO, FESV e FESVV.

O Edital da Universidade Estácio de Sá - UNESA foi lançado em 26/02/2018 e período de inscrições para submissão de

projetos se iniciou em 05/03 e se encerrará dia 11/04/2018.

Para informações sobre os Editais, acessem a página www.estacio.br/pesquisaaplicada > Iniciação Científica e entrem

em contato com o representante de sua IES.

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

VOCÊ SABIA?

ALTERAÇÃO DE DATA

O X Seminário de Pesquisa da Estácio, VI Jornada de Iniciação Científica da UNESA e I Mostra de Extensão da

Estácio será nos dias 26 e 27 de outubro de 2018.

http://www.estacio.br/pesquisaaplicada
https://goo.gl/7VE40d
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Diego de Faria Magalhães Torres

[Medicina, UNESA/RJ]: artigo

"Tutoria de anatomia palpatória:

uma ferramenta para o aprendizado

semiológico", publicado no Journal

of Health Connections, v. 2, n° 01,

2018.

Elizabeth Silaid Muxfeldt

[Medicina, UNESA/RJ]:

comunicação "Presión arterial y

apnea obstructiva del sueño

sondeada por el test stop-bang y

escala de epworth en una población

asistida por una unidad básica de

salud de la familia en Rio de

Janeiro: proyecto piloto del estudio

Laparc", será apresentada no XXV

Congreso Argentino de Hipertensión

Arterial, em Buenos Aires, em 12 de

abril de 2018.

Luciana Rodrigues Lessa

[Farmácia, UNESA/RJ]:

comunicação "Saúde e meio

ambiente: a contribuição dos

bioindicadores ambientais para a

iniciação científica no curso de

Farmácia", será apresentada no V

Encontro Nacional de Ensino de

Ciências da Saúde e do Ambiente,

no Rio de Janeiro, de 15 a 18 de

maio de 2018.

Luciana Rodrigues Lessa

[Farmácia, UNESA/RJ]: artigo "A

farmácia solidária como estratégia

de educação ambiental no curso de

Farmácia", publicado na Revista

Educação Ambiental em Ação, n°

63.

Ruth Cristini Torres de Meneses

[Enfermagem, ESTÁCIO FASE/SE]:

artigo "A importância do autocuidado

para a manutenção da saúde em

comunidade quilombola de Sergipe",

publicado na Revista Scientia Plena,

n° 14, 2018. Disponível em:

https://www.scientiaplena.org.br/sp/i

ssue/view/169.

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

https://www.scientiaplena.org.br/sp/issue/view/169
https://goo.gl/7VE40d

