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COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
INFORMAÇÕES IMPORTANTES AOS PROFESSORES PESQUISADORES

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

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá (CEP-UNESA) recebeu recentemente a visita da
Comissão Nacional de Ética em Pesquisas (CONEP) dentro do contexto do “Projeto Qualificação dos Comitês de Ética em
Pesquisa do Sistema CEP/CONEP”. O projeto tem por objetivo qualificar a análise ética das pesquisas pelos CEPs brasileiros,
prover celeridade ao processo e impulsionar o desenvolvimento técnico-científico no Brasil, respeitando os princípios éticos
e o bem-estar dos participantes de pesquisa. A visita foi excelente e trouxe aos membros do CEP-UNESA novo aprendizado a
respeito das análises dos protocolos das pesquisas que envolvem seres humanos. As adequações sugeridas pela CONEP
requerem algumas modificações no envio de projetos. Para isso, nossa página no Portal da Estácio foi modificada com as
explicações e lista de documentos necessários. Solicitamos a todos os interessados a acessar o endereço
http://portal.estacio.br/quem-somos/comite-de-etica-em-pesquisa-da-unesa/apresentação/ antes de submeter sua
pesquisa à apreciação ética. Lembramos que atendemos terças e quintas, em horário comercial pelo telefone (21) 2206-
9726 e diariamente pelo e-mail cep.unesa@estacio.br, com visitas agendadas previamente às terças.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Carlos Alberto da Silva Junior [Gestão da Tecnologia da
Informação, ESTÁCIO CARAPICUÍBA/SP]: comunicação
"Gamificação como ferramenta de auxílio para o ensino-
aprendizagem da educação profissional de jovens e adultos"
apresentada no 6ºSEMTEC - Simpósio dos Ensinos Médio,
Técnico e Tecnólogo do Centro Paula Souza, em São Paulo,
de 08 a 09 de agosto de 2019.

Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ
DE FORA/MG]: comunicações "Concepções de Saúde
Mental: o papel das ciências psicológicas na valorização das
subjetividades" e “Comissão de Avaliação Psicológica
Subsede Sudeste CRP04-JF”, minicursos "Orientação
profissional: a importância dos instrumentos psicológicos" e
“Os testes de atenção e sua importância nos diagnósticos”,
apresentados no XII Congresso de Psicologia da Zona da

Mata e Vertentes e XVI ENJUPSI, em Juiz de Fora, de 19 a 23
de agosto de 2019.

Jacks de Mello Andrade Junior [Jornalismo, ESTÁCIO
MACAPÁ/AP]: livro "Temas transversais, educação e
sociedade: um debate necessário", publicado pela editora
Inovar, 2019.

Paulo Roberto da Costa Vieira e Antonio Carlos Magalhães
da Silva (profs.) e Hermano Henry Morais Oliveira (aluno)
[PG - Administração, UNESA/RJ]: artigo "O efeito da
propaganda na internet sobre a intenção de compra dos
consumidores: uma investigação com modelagem de
equações estruturais baseada em mínimos quadrados
parciais", publicado na Revista Vianna Sapiens, v.10, p. 55-
78, 2019.
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