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Minicurso: Uma breve introdução à gestão da inovação

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

O que é Inovação? Você tem algum projeto inovador? A identificação e

seleção de propostas que se caracterizam como inovação é um dos maiores

desafios do mundo corporativo. Qual o potencial de sucesso técnico,

financeiro e mercadológico? Este é um dos questionamentos que vêm à

mente de todos os interessados em projetos tidos como inovadores. Para

ajudar nessa jornada, a Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão

apresenta o PIQ “Uma introdução à inovação e a sua gestão”.

Disponível no ambiente de treinamento da EDUCARE. Link

http://educare.estacio.br/login/ > incluir CPF e senha > trilhas > Espaço de

Aprimoramento Acadêmico > curso: "Uma breve introdução à gestão da

inovação".

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Ellen Priscilla Nunes Gadelha

[Enfermagem, ESTÁCIO AMAZONAS/AM]:

artigo "An open label randomized clinical trial

comparing the safety and effectiveness of

one, two or three weekly pentamidine

isethionate doses (seven milligrams per

kilogram) in the treatment of cutaneous

leishmaniasis in the Amazon Region",

publicado na revista Plos Neglected Tropical

Diseases, 2018. Disponível:

https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10

.1371/journal.pntd.0006850.

Luciano Procópio da Silva [Medicina,

UNESA/RJ]: artigo "Oxidative damage

induced by H2O2 reveals SOS adaptive

transcriptional response of dietzia cinnamea

strain P4", publicado na revista World Journal

of Microbiology and Biotechnology, v. 35, p.

53, 2019.

Paula Liparini Caetano [Odontologia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: artigo

"Vertical dimension of the face: result of four

premolar extractions or posterior teeth

position?", publicado na revista American

Journal of Orthodontics and Dentofacial

Orthopedics, p. 305, 2019.

Paula Liparini Caetano [Odontologia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: artigo

"Asymmetric extraction of first molars: a case

report", publicado na revista Journal of clinical

orthodontics, p. 107 a 113, 2019.
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