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Aluno da Estácio São Luís recebe premiação por apresentação de trabalho 
científico em congresso

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

Durante a realização do I Congresso Maranhense de Microbiologia/COMAMI, a

Estácio São Luís se fez presente com apresentação de 10 trabalhos científicos

elaborados por alunos dos cursos de Biomedicina e Enfermagem, sob a orientação

das professoras Francyelle Costa Moraes e Fernanda Costa Rosa.

Neste evento, o trabalho intitulado " Habilidade para adesão em cateter vesical por

linhagens bacterianas padrão", apresentado pelo aluno Wyldson Varge Sousa sob

orientação da Profa Francyelle Costa Moraes, foi premiado com certificado de

menção honrosa.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Pedro Renan Debiazi [Arquitetura e

Urbanismo,ESTÁCIO CARAPICUÍBA/SP]:

capítulo “Análise das habitações de

interesse social no município de Jundiaí/SP

após a extinção do Banco Nacional de

Habitação (BNH)", no livro O essencial da

arquitetura e urbanismo 3, publicado pela

editora Atena.

Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: mini-curso

"Orientação profissional" e integrou a mesa redonda com apresentação do trabalho “Desafios da

formação em avaliação psicológica” na VIª Jornada de Avaliação Psicológica da PUC Minas São

Gabriel.

Pesquisa com recursos computacionais em alto desempenho

Prof. Evandro Bastos dos Santos, Estácio Juiz de Fora, iniciou projeto de pesquisa utilizando

financiamento do Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho em São Paulo

(CENAPAD/SP), cujo título é: Efeitos de desordem nas ondas de spins em sistemas metálicos

ultra-finos.

Artigo aceito para publicação em livro eletrônico

O artigo intitulado "Secretariado Executivo no Brasil e o Exercício Ilegal da Profissão", de autoria da

Prof.ª Zahara Puga Araujo, UNESA/RJ, foi aprovado e encontra-se no prelo para publicação no

livro eletrônico "Mapeamento de competências, experiências e práticas em Secretariado

Executivo", a ser divulgado em setembro de 2019, pela Atena Editora.

Submissão de trabalhos – II Mostra de Extensão da Estácio e VI Fórum de Extensão da

UNESA

As inscrições para submissão de projetos para II Mostra de Extensão da Estácio e VI Fórum de

Extensão da UNESA estão abertas. Deverão submeter trabalhos docentes da Estácio, com

projetos na modalidade de Extensão Universitária, em andamento no ano de 2019, com termo de

outorga de bolsa firmado. Período das inscrições: 12/06 a 31/07/2019.

O Edital encontra-se disponível no site www.estacio.br/mostradeextensao > clique em II Mostra de

Extensão.

Data de realização: 25 e 26 de outubro de 2019

Local: Universidade Estácio de Sá - Campus Nova América

Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro – RJ

http://www.estacio.br/mostradeextensao

