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FAPERJ contempla 08 projetos de Iniciação Científica da UNESA

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

No programa IC_2018/1 - IC - Bolsa de Iniciação Científica 2018/1 da FAPERJ, foram contemplados

08 projetos da Universidade Estácio de Sá – UNESA/RJ, de acordo com o resultado divulgado em 09

de agosto de 2018.

Parabéns aos orientadores e alunos bolsistas!

EVENTO/NOTÍCIA

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

Ana Paula de Andrade Silva (profa.), Suellen

Aparecida da Costa Oliveira e Nathaly

Andrade de Souza (alunas) [Enfermagem,

UNESA/RJ]: comunicação “Educação

permanente: estratégia minimizadora de

incidentes no preparo/administração de

medicamentos intravenosos na terapia intensiva”

apresentada no IV Fórum Internacional sobre

Segurança do Paciente, em Minas Gerais, de 03

a 04 de agosto de 2018.

Jonas da Conceição Ricardo [Engenharia de

Produção, UNESA/RJ]: capítulo “Os roteiros de

atividades de matemática propostos pelo

CECIERJ para turmas da 1º série do ensino

médio: uma breve análise”, no livro Políticas

Públicas na Educação Brasileira : Pensar e

Fazer, publicado pela editora Ponta Grossa.

Disponível: http://www.atenaeditora.com.br/wp-

content/uploads/2018/04/E-book-PP-Pensar-e-

Fazer.pdf.

Leonardo Menezes Melo [Engenharia de

Produção, ESTÁCIO SANTA CATARINA/SC]:

comunicação “A estratégia adotada na

implantação do escritório de projetos da FIESC

para uma gestão de valor” apresentada no XIII

Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e

Liderança, em Porto Alegre, de 04 a 06 de junho

de 2018.

Além dos projetos listados acima a aluna Michelle Edelman Saul, UNESA/RJ, também, foi

contemplada neste edital com o projeto intitulado “Encefalopatia associada a sepse: mecanismos e

novas estratégias terapêuticas”, vinculado a FIOCRUZ e orientado pelo professor Hugo Caire de

Castro Faria Neto.
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