
Boletim Pesquisa
11 de junho de 2018. Ano 8. Nº 346

Comissão de Ética em Uso de Animais (CEUA) UNESA 

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

A Comissão de Ética em Uso de Animais (CEUA) da UNESA foi instituída em 2016. Suas atribuições e

competências são definidas conforme disposto na Lei 11.794/08 e em resoluções normativas do CONCEA. A

comissão é composta por biólogos, veterinários, zootecnistas e membros da sociedade civil. Todos os projetos de

pesquisa e planos de aulas práticas que envolvem a utilização de animais (filo Chordata, subfilo Vertebrata), no

âmbito da UNESA, devem ser submetidos à análise pela CEUA, e só podem ser executados mediante a sua

prévia aprovação. Para tal, se faz necessário preenchido de formulário, que deve ser encaminhado a CEUA no

prazo máximo de 15 dias antes das datas de reunião ordinárias que acontecem mensalmente. Maiores

informações estão disponíveis em http://www.estacio.br/pesquisas.

Coordenadora: Raquel Golvea. Vice coordenadora: Daniele Duarte Nunes de Souza.

EVENTO/NOTÍCIA

VII Seminário de Pesquisa em Comunicação

No dia 18 de maio de 2018, foi realizado o VII Seminário de Pesquisa em Comunicação, no Centro

Universitário Estácio Juiz de Fora. O evento é semestral e engloba a apresentação dos resultados prévios

dos trabalhos de conclusão de curso dos alunos do último período de Jornalismo e de Publicidade e

Propaganda.

Intercambio Institucional Instituto Butantan

Os alunos do curso de Biomedicina da Estácio Feira de Santana selecionados a partir de edital interno

realizarão o acompanhamento e participação das atividades e rotinas desenvolvidas no laboratório especial

de toxicologia aplicada localizado no Instituto Butantan/ São Paulo durante a semana do dia 09 a 13 de

julho.

Principais responsabilidades dos alunos selecionados:

• Acompanhamento e participação das atividades e rotinas desenvolvidas nos laboratórios do Núcleo de

Pesquisa;

• Desenvolvimento das funções destinadas pelo(s) professor(es) responsável(is) do laboratório;

• Zelo pela imagem da Instituição que está representando (Estácio Feira de Santana);

• Respeito aos funcionários e integrantes do Instituto;

• Registro fotográfico e entrega de um relatório das atividades desenvolvidas em data pré-estabelecida após

retorno.

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.

Resultado das Inscrições de Trabalhos no X Seminário de Pesquisa e I Mostra de Extensão da

Estácio

Ao todo foram submetidos 2583 trabalhos ao evento. Os trabalhos aceitos estão sendo encaminhados para

avaliação pelo Corpo Editorial.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Andre Luis Soares Smarra e Cesar Augusto Lotufo

[Gestão Ambiental, UNESA/RJ]: artigo "O papel da

EBAL na consolidação das histórias em quadrinhos

como ferramentas educacionais", publicado na Revista

Philologus, ano 24, n° 70. Rio de Janeiro: CiFEFiL,

jan./abr.2018.

Kyra Vianna Alochio (Profa.), Cristiane Cecilio,

Dolores Aparecidas e Edmo Figueira (alunos)

[Enfermagem, UNESA/RJ]: livro "A morte e o morrer

do paciente: uma visão acerca do processo de cuidar

em enfermagem", publicado pela editora Novas

Edições Acadêmicas.

Raquel Juliana de Oliveira Soares, Rosana Silva

Rosa e Ana Maria Florentino [Medicina, UNESA/RJ]:

comunicação "Promoção da saúde em uma clínica da

família na cidade do Rio de Janeiro: contribuições dos

estudantes de Medicina", apresentada no 13º

congresso Internacional da Rede Unida 2018,

Amazonas, de 30 de maio a 02 de junho de 2018.
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