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O Curso de Nutrição do campus João Uchôa realizou de 31/08 a 06/09/18 a Semana de Nutrição

da Estácio, dia do Nutricionista, contando com 3 palestras diárias, totalizando 12 profissionais

atuantes no mercado de trabalho, que levaram discussões importantes e desafios para atuação

do nutricionista. O encerramento no dia 06/09 contou com o Desafio Gastronômico NutriEstácio

2018, onde trios de alunos se inscreveram para concorrer. A temática do desafio foi a

apresentação de uma entrada, um prato principal e uma sobremesa contendo preparações com

o aproveitamento integral dos alimentos. Alunos de Nutrição de todos os campi puderam

participar, e quatro foram para a final.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Carla Cordeiro Marçal Y Guthierrez

[Pedagogia, UNESA/RJ]: comunicação

“Políticas públicas de educação inclusiva: o

ensino colaborativo na/para diversidade”

apresentada no VIII Congreso Iberoamericano

de Pedagogía - CIP 2018, em Buenos Aires,

de 14 a 17 de agosto de 2018.

FAPERJ contempla 03 projetos da UNESA no Programa Cientista do Nosso Estado

No Programa Cientista do Nosso Estado (Edital N.º 03/2018) da FAPERJ, foram contemplados 03 projetos 

da Universidade Estácio de Sá – UNESA/RJ, de acordo com o resultado divulgado em 13 de setembro de 

2018. Parabéns aos professores!

V Jornada Científica de Odontologia UNESA

No dia 29 de setembro de 2018, será realizada a V Jornada Científica de Odontologia UNESA. Neste 

evento, organizado pelos alunos do Programa de Educação Tutorial (PET) do Ministério da Educação, 

ocorrerão palestras, hands on e apresentação de painéis científicos.

Treinamento para posicionamento radiográfico

Acontecerá, nos dias 20 e 21/09/18, a primeira oficina de treinamento para posicionamento radiográfico, 

ministrado pelos alunos Maurício Aquino e Ramon Santana, do curso CST em Radiologia, do projeto 

“Diálogos Irradiados”, coordenado pela professora Neyldes Moreira. Os monitores irão realizar um 

treinamento com os alunos que entrarão em estágio no segundo semestre 2018.2.

Nelma de Mello Cabral [Psicologia, UNESA/RJ]: palestra: "Por uma escuta psicanalítica para o clamor das 

trans" na mesa redonda "Desafios teóricos clínicos oriundos da experiência trans", realizada no VIII 

Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental e XIV Congresso Brasileiro de Psicopatologia 

Fundamental, no Rio de Janeiro, de 07 a 09 de setembro de 2018.

Sandra Regina Freitas da Silva Morgado de Gois [Pesquisadora da Diretoria de Pesquisa e Extensão]: 

palestra "Educação criativa e inovação" será realizada na XV Semana de Pesquisa, Extensão e Inovação da 

UNISUAM, unidade Campo Grande - Rio de Janeiro, em 18 de outubro de 2018.


