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Ana Cristina da Silva Pinto [Farmácia, ESTÁCIO

AMAZONAS/AM]: artigo "Larvicidal activities against

aedes aegypti and culex quinquefasciatus of some

extracts from Amazon edible fruits" publicado na

revista Journal of Mosquito Research, v.6, nº 28, 2016.

Disponível:

http://biopublisher.ca/index.php/jmr/article/view/2829.

Denise Mendonça de Melo [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ

DE FORA/MG]: comunicação “Mini exame do estado

mental: uma análise com teoria de resposta ao

item” será apresentada no Congresso Paulista de

Geriatria e Gerontologia - GERP-2017, em São Paulo,

de 06 a 08 de abril de 2017.

Elizabeth Silaid Muxfeldt (Profa) e Angélica Furriel

(aluna) [Medicina, UNESA/RJ]: comunicação “The

stop-bang questionnaire and epworth sleepiness

scale as a screening tool for obstructive sleep

apnea in a family health program in Rio de Janeiro:

a pilot project” será apresentada no 27th European

Meeting on Hypertension and Cardiovascular

Protection, na Itália, de 16 a 19 de junho de 2017.

Enzo Bello [Direito, UNESA/RJ]: livro "Direitos

humanos e cidadania no constitucionalismo latino-

americano", publicado pela editora Lumen Juris, ISBN

978-85-8440-4964.

Marco Aurelio G. N. dos Santos [Educação Física,

FAESO/SP]: artigo "A gestão do esporte como tema

de pesquisa: análise da publicação científica"

publicado na revista Montrivivência, v.29, nº 50, 2017,

ISSN: 2175-8042.

GO UANDES LEADERSHIP – Curso de verão em Liderança na Universidade de los Andes (Chile) com preços

promocionais para Estácio!

O Programa provê uma experiência única para aprender inglês e espanhol, sobre Economia, Empreendedorismo

e Liderança em um contexto chileno, com visitas culturais relacionadas ao tema do Programa e intercâmbio de

experiências entre os alunos estrangeiros! Programas de 2, 3 ou quatro semanas!

Mais informações: international@estacio.br

03 de abril de 2017. Ano 7. Nº 291

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

VOCÊ SABIA?

O InformEditais é publicado mensalmente, na primeira segunda-feira do mês.

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link 

goo.gl/7VE40d

IX Seminário de Pesquisa da Estácio 

e 

V Jornada de Iniciação Científica da UNESA

INTERNACIONALIZANDO

As inscrições de trabalhos para o IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de Iniciação

Científica da UNESA 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 regulamento no site www.estacio.br/seminariodepesquisa e inscreva-se no link:

http://www.stelaopp.com.br/estacio/

Período das inscrições de trabalhos: 29/03 a 30/05/2017

Data do evento: 21 de outubro de 2017

Local: Campus Nova América (Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro - RJ)

Horário: 7h30min às 17h
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