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XI SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO: 
ENVIE SEU TRABALHO!

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

As inscrições de trabalhos para o XI Seminário de Pesquisa da Estácio estão abertas. O objetivo do

evento é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e discussão de

trabalhos científicos, das diversas áreas de conhecimento. Consulte o edital no site

www.estacio.br/seminariodepesquisa.

Período de inscrições: 11/04 a 29/05/2019

Data do evento: 26 de outubro de 2019

Horário: 7h30min às 17h

Local: Campus Nova América – Rio de Janeiro

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Giovanna Barros Gonçalves [Fisioterapia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: artigo "Análise do

equilíbrio e controle postural em deficientes

visuais adquiridos", publicado na Brazilian Journal

of Health Review, v. 2, p. 1754-1772, 2019.

Lilian Atalaia da Silva [Fisioterapia, ESTÁCIO

JUIZ DE FORA/MG]: artigo "Associação entre

cognição, funcionalidade e fragilidade em idosos

da comunidade de Juiz de Fora", publicado na

Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto, v.

17, p. 58, 2019.

Semana Acadêmica do Curso de Pedagogia da unidade Resende

Alunos de todos os períodos, além dos professores do curso, farão várias atividades que incluirão

desde oficinas, exposições de banners até dramatizações. A abertura será no dia 21/05/2019, às 18

horas, no "Espaço Z". Na oportunidade, aguardaremos autoridades municipais, além de professores

das Redes Públicas e Privadas de toda a região. Haverá apresentação da Banda Marcial da Escola

Municipal Júlio Verne e o Coordenador do Curso, Professor João Marcelo Silva, ministrará a palestra

"Transdisciplinaridade".

Professora do Programa de Pós-Graduação em Odontologia participou como membro externo

de banca para concurso público e ministrou treinamento de coleta para alunos de Pós-

Graduação da UFMG

Professora Mônica Neves participou como membro da banca de concurso em Belo horizonte, para

professor adjunto de endodontia da UFMG. Ainda em MG, a docente ministrou treinamento de coleta

microbiana para alunos de pós-graduação (mestrado e doutorado) do Programa de Extensão

Traumatismo dentário da FO-UFMG, coordenado pela professora Dra. Juliana Vilela Bastos.

Tatiana Amaral Pires de Almeida [Farmácia, ESTÁCIO AMAZONAS/AM]: conferência “HPV

associado a câncer de cabeça e pescoço: epidemiologia e carcinogênese” apresentada no II Simpósio

de Ciências Farmacêuticas do Amazonas, em 13 de abril de 2019.

Criação do COMSECRJ

Em maio de 2019 foi criado o COMSECRJ, Comitê de Secretariado do Rio de Janeiro, uma

organização sem fins lucrativos que congrega profissionais de Secretariado, professores, estudantes e

pesquisadores com o objetivo de contribuir para a união, valorização e consolidação da profissão,

fazendo cumprir a Lei de Regulamentação da Profissão e o respectivo Código de Ética. A Prof.ª

Zahara Puga Araujo [Secretariado Executivo Trilingue, UNESA/RJ] é Diretora de Estudos e Pesquisa

do COMSECRJ.

http://www.estacio.br/seminariodepesquisa
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