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Feirão do imposto: quando menos é mais! Debate sobre a reforma tributária

Lançamento do Feirão do Imposto, com o tema de 2019 "Quando Menos é Mais!", organizado pela Confederação

Nacional dos Jovens Empresários – CONAJE e, no Estado do Pará, é coordenado pela Associação de Jovens

Empresários do Pará (AJE/PA).

No dia 23/05/2019, o curso de Administração da ESTÁCIO CASTANHAL, em mais uma parceria com a AJE/PA,

realizou debate sobre a reforma tributária e seus impactos no Estado do Pará. O Sr. Israel Athayde, Presidente da

Associação, e outros palestrantes falaram sobre:

- O que é o Feirão de imposto e sua importância.

- O que tem de positivo e negativo na reforma tributária?

Este foi um evento aberto a sociedade e a comunidade acadêmica, com a presença de autoridades do Município de

Castanhal e empresários locais.

Conclusão de Estágio de Pós-Doutorado

O docente José Osório do Nascimento Neto, do Curso de Direito da ESTÁCIO CURITIBA, concluiu o estágio de Pós-

Doutorado pelo PPGD em Direito Político e Econômico da Universidade Mackenzie/SP, sob supervisão da professora

livre-docente Irene Nohara. Título da pesquisa: Avaliação de políticas públicas educacionais no Brasil: desafio da

governança democrática para a maximização da cidadania.
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X SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO:

Últimos dias para submissão de trabalhos 

EVENTO/NOTÍCIA

As inscrições para a submissão de trabalhos no XI Seminário de Pesquisa da Estácio se encerram no

dia 29 de maio de 2019 (próxima quarta-feira). O Edital está disponível em

http://portal.estacio.br/media/3732886/edital-xi-spe.pdf.

O objetivo do Seminário de Pesquisa da Estácio é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço

para a apresentação e discussão de suas pesquisas, nas diversas áreas do conhecimento. Não perca

a oportunidade de participar deste tradicional evento!

O evento será realizado no dia 26 de outubro de 2019, na Universidade Estácio de Sá, campus Nova

América. Mais informações, acesse www.estacio.br/seminariodepesquisa.

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

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Andrea Georgia de Souza Frossard [Serviço Social,

UNESA/RJ]: artigo "Oncological Palliative Care: The

Guarantee of Rights to Vulnerable Populations in Brazil",

publicado no periódico HSOA Journal of Hospice &

Palliative Medical Care, disponível em

http://www.heraldopenaccess.us/fulltext/Hospice-&-

Palliative-Medical-Care/Oncological-Palliative-Care-The-

Guarantee-of-Rights-to-Vulnerable-Populations-in-

Brazil.php#.

Jordana Maia Dias [Fisioterapia, ESTÁCIO

MACAPÁ/AP]: artigos "A incidência de incontinência

urinária na gestação em primíparas e multíparas e o

nível de conhecimento das mulheres atendidas na UBS

Marcelo Cândia", "Índice de óbitos infantis na região

norte decorrente de cardiopatia congênita no período de

2012 a 2016", "Perfil de óbitos neonatais por

prematuridade na cidade de Macapá nos anos de 2013

a 2016", "A importância da assistência fisioterapêutica

do período gravídico ao puerperal: revisão de literatura",

"Atuação da fisioterapia nas perdas de equilíbrio dos

idosos: uma revisão de literatura" e "Evidências dos

efeitos das técnicas passivas de higiene brônquica da

fisioterapia respiratória em crianças com pneumonia",

publicados na revista Fisioterapia Ser, vol. 14, n. 1,

2019.

Lilian Atalaia da Silva [Fisioterapia, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: artigo "Associação entre consumo de álcool,

quedas e internação em idosos", publicado na Revista

do Hospital Universitário Pedro Ernesto da Universidade

do Estado do Rio de Janeiro (HUPE/UERJ), v. 17, n. 2,

p. 45-52, jul-dez/2018, disponível em

http://revista.hupe.uerj.br/.

Marcio Olímpio Souza [Fisioterapia, UNESA/RJ]: artigo

"Evaluation of the temperature of posterior lower limbs

skin during the whole body vibration measured by

infrared thermography: Cross-sectional study analysis

using linear mixed effect model", publicado na Revista

Internacional PLoS One, disponível em

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journ

al.pone.0212512 .

Marcos Vinicius Costa Fernandes [Enfermagem,

ESTÁCIO AMAZONAS/AM]: artigo "Distribuição espacial

e temporal da incidência da hanseníase em menores de

15 anos em Manaus", publicado na Revista Enfermagem

Brasil, v. 18, p. 264, 2019.
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