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Pesquisa Microbiológica no Programa de Pós-Graduação em Odontologia

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

O Programa de Pós-Graduação em Odontologia é referência internacional em

sua linha de pesquisa microbiológica. No mês de maio/2018, mais um grande

projeto foi desenvolvido envolvendo análise da infecção e desinfecção de

canais radiculares em ambiente laboratorial controlado. O projeto ainda

envolve microtomografia computadorizada, criopulverização e análise

molecular em PCR de tempo real, todos realizados nos próprios laboratórios

do PPGO-Estácio.

EVENTO/NOTÍCIA

Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: coordenadora da

Comissão de Avaliação Psicológica do CRP04 da Subsede Sudeste/JF organizou e moderou a roda de

conversa dos psicólogos Andrea Pesca Docente da UFSC e referência na área da psicologia do

esporte e exercício, junto com Ygor Queiroz Gomes psicólogo e coordenador da Comissão de

Psicologia do Esporte.

Michele Nakahara Melo [Enfermagem, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: aprovação no doutorado na

seleção do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem na Saúde do Adulto da Escola de

Enfermagem da USP.

1° Mostra de Casos Clínicos da Disciplina Anatomia Radiologica Seccional

Em 11 de junho de 2018, aconteceu na Faculdade Estácio de Feira de Santana, a 1° Mostra de casos

clínicos da disciplina ologia em Radiologia. Essa mostra visa conjugar todo o conhecimento adquirido

durante o semestre nessa disciplina, associando os conhecimentos relacionados a topografia

anatômica e identificação radiográfica patológica. Os alunos estão empenhados na produção desse

objeto.

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.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Fabio Oliveira Bitencourt Filho

[Arquitetura e Urbanismo, UNESA/RJ]: livro

"Ergonomia e conforto humano: uma visão

da arquitetura, engenharia e design de

interiores", publicado pela editora Rio

Books.

Raquel Juliana de Oliveira Soares,

Rosana Silva Rosa e Claudia Lima

Campos Alzuguir [Medicina, UNESA/RJ]:

comunicação "Síndrome de burnout em

médicos atuantes estratégia Saúde da

Família", apresentada no 13º Congresso

Internacional da Rede Unida 2018,

Amazonas, de 30 de maio a 02 de junho de

2018.

VOCÊ SABIA?

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

UNESA e V Fórum de Extensão será nos dias 26 e 27 de outubro de 2018.


