
Boletim Pesquisa

I Simpósio Científico de Enfermagem

No dia 05/06/2019, a Coordenação do Curso de Enfermagem da ESTÁCIO AMAZONAS, com apoio do Centro

Acadêmico de Enfermagem, realizará o I Simpósio Científico de Enfermagem, cujo tema é "Os desafios da

Enfermagem para uma prática com equidade".

Trata-se de uma iniciativa de suma importância para o conhecimento, divulgação e disseminação de experiências

relacionadas à prática de enfermagem com equidade nos âmbitos da assistência, ensino, investigação, gestão e

demais cenários de atuação dessa profissão.

Local: Auditório da ESTÁCIO AMAZONAS - Horário: 17h às 21h - Horas complementares: 2 horas

VIII Semana Acadêmica de Enfermagem

O curso de Enfermagem da ESTÁCIO MACAPÁ realizou a VIII Semana Acadêmica de Enfermagem. O evento contou

com mesa redonda, palestra com convidado do COFEN, oficinas, exposição, apresentação e premiação de resumos

científicos, ação social de saúde e diversos atendimentos, como vacinação, teste rápido, orientações sobre diabetes

e hipertensão arterial, com aferição de pressão arterial e glicemia capilar.
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XI SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO:

Inscrições de trabalhos prorrogadas

EVENTO/NOTÍCIA

Prorrogamos o prazo para inscrições de trabalhos no XI Seminário de Pesquisa da Estácio. Não perca esta

oportunidade e aproveite os últimos dias.

O objetivo do evento é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e discussão

de suas pesquisas, nas diversas áreas de conhecimento. Consulte o edital disponível no link

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

Período de inscrições: até 05/06/2019

Data do evento: 26 de outubro de 2019

Horário: 7h30min às 17h

Local: Campus Nova América – Rio de Janeiro

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

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Marilza Sampaio Aguilar [Engenharia de Petróleo,

UNESA/RJ]: comunicação "Study of sucrose

influence in the hydroxiapatite synthesis obtained

from chicken eggshell" será apresentada no

European Congress and Exhibition on Advanced

Materials and Processes, na Suécia, de 01 a 05 de

setembro de 2019.

Pedro Renan Debiazi [Arquitetura e Urbanismo,

ESTÁCIO CARAPICUÍBA/SP]: palestra "Ensino

transformacional" realizada no III CONADI -

Conferência Nacional de Desenho Instrucional, em

São Paulo, em 06 de maio de 2019.

http://portal.estacio.br/media/3732886/edital-xi-spe.pdf
https://goo.gl/7VE40d
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