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Oficina: Medicina Narrativa na Clínica

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

A Oficina Medicina Narrativa na Clínica acontecerá durante o 56o Congresso

Científico do HUPE e tem como proposta atividades que facilitem as relações

entre profissionais de saúde e pacientes/familiares. A oficina se utilizará de

técnicas com textos literários, imagens do cinema e escrita reflexiva, potentes

ferramentas para desenvolvimento de escuta atenta. Essas técnicas poderão

ser reproduzidas em cenários de prática, visando a formação de estudantes

de graduação e pós-graduação.

Coordenação e palestrantes: Eloisa Grossman (UERJ), Ana Mallet, Fátima

Geovanini, Luciana Andrade e David Kestenberg (UNESA).

Público-alvo: Estudantes e profissionais de saúde

Data: 28 de agosto de 2018

Horário: 09:00h às 16:00h

Local: Hospital Universitário Pedro Ernesto, Boulevard 28 de setembro, 77 -

Vila Isabel - Rio de janeiro, RJ - NESA sala 369

Inscrições: http://congresso.hupe.uerj.br

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

Cláudio Pellini Vargas [Pedagogia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: artigo

"Avaliação na educação física escolar:

tensões para além das epistemologias",

publicado na revista Brasileira de Educação

Física e Esporte, Qualis B1, v. 31, p. 819-

834, 2017.

José Osório do Nascimento Neto [Direito,

ESTÁCIO CURITIBA/PR]: artigo "O princípio

da precaução no STF: uma análise crítica do

recurso extraordinário 627.189", publicado na

revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica

– RIHJ, Qualis A2, ano 16, n. 23, p. 169-190,

jan./jun. 2018.

Luciano Procópio da Silva [Farmácia,

UNESA/RJ]: artigo "The influence of surface

microbial diversity and succession on

microbiologically influenced corrosion of steel

in a simulated marine environment",

publicado na revista internacional Archives of

Microbiology, v. 200, p. 1-10, 2018.

Magno Angelo Kelmer [Engenharia Civil,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: capítulo

“Entre santa e santo, parede de cal e canto:

da produção social da santidade de Nhá

Chica à turistificação de Baependi”, no e-

book Meu povo de fé, publicado pela editora

Barlavento.

Wender Antonio da Silva [Computação,

ESTÁCIO AMAZÔNIA/RR]: artigo "Atividade

experimental de ciências nos anos iniciais do

ensino fundamental: a germinação do feijão",

publicado na revista Multidisciplinar Pey Këyo

Científico do Centro Universitário Estácio da

Amazônia, v. 4, n° 01, 2018. Disponível:

http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/p

kcroraima.
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