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Doutorado profissional em Saúde da Família aprovado pela CAPES

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

É com imensa satisfação que comunicamos a todos e todas que o Mestrado em Saúde da Família, o mais antigo programa de

mestrado profissional da área, se converterá no Programa de Pós-graduação em Saúde da Família, com a oferta de mestrado

e doutorado profissionais. No dia 20/12, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) tornou

pública a aprovação de nossa proposta, que também configura o primeiro doutorado profissional da área no país.

O Doutorado Profissional em Saúde da Família tem caráter multiprofissional e tem como objetivo principal formar profissionais

com capacidade para desenvolver atividades de formação permanente e pesquisa de alto nível, bem como com competência

para a formulação, implantação, acompanhamento e avaliação de políticas de saúde, especialmente no terreno da saúde da

família. De forma complementar, busca contribuir para a melhor qualificação dos profissionais que atuam ou venham a atuar na

Atenção Primária, estando habilitados para ocupar cargos e funções de dirigentes de instituições de saúde com ênfase na

Atenção Primária, e principalmente, desenvolver e coordenar grupos de pesquisa na área em apreço.

Parabenizamos toda a equipe envolvida com esta conquista e convidamos todos aqueles e aquelas interessados em uma

formação profissional de qualidade a conhecer um pouco o nosso trabalho.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Marcos Vinicius Costa Fernandes [Enfermagem,

ESTÁCIO AMAZONAS/AM]: artigo "Associação entre os

padrões espaciais da incidência de hanseníase em

menores de 15 anos e a condição de vida em Manaus",

publicado na revista Scientia Amazonia, v. 8, n.1, 2019.

Marcus Brauer Gomes [PG - Administração,

UNESA/RJ]: artigo "A produção científica no Brasil

sobre motivação de trabalho: uma análise bibliométrica

dos artigos publicados na base de dados ANPAD",

publicado na revista Temiminós, v. 8, p. 120-152, 2018.

Marcus Brauer Gomes (Prof.) e Fabia Monteiro

(egressa) [PG - Administração, UNESA/RJ]:

comunicação “Alinhamento entre teoria, discurso e

práticas de gestão estratégica de pessoas: um estudo

de caso em uma empresa de tecnologia de informação”

apresentada no XI Congresso de Administração,

Sociedade e Inovação, no Rio de Janeiro, em 06 de

dezembro de 2018.

Whole body vibrations: physical and biological effects on the human body

Em dezembro de 2018 foi lançado o livro intitulado "Whole body vibrations: physical and biological effects on the

human body", publicado pela CRC Press. O Prof. Christiano Bittencourt Machado é um dos autores, juntamente

com os Drs. Redha Taiar e Xavier Chiementin (Université de Reims, França) e o Dr. Mário Bernardo-Filho, da

UERJ. O livro trata dos efeitos teciduais e sistêmicos da vibração mecânica no corpo humano, aplicações clínicas,

assim como apresenta conceitos importantes para a avaliação biomecânica do efeito das vibrações.

Disponível em:

https://www.amazon.com/WholeBodyVibrationsPhysicalBiological/dp/1138500011/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8

&qid=1544640459&sr=1-1&keywords=whole-body+vibration+christiano

Projeto do Programa de Pesquisa Produtividade foi o vencedor do Prêmio Ecologia 2018

O projeto de pesquisa da professora Daniella Amorim Gomes, da FESV, desenvolvido com o auxílio de alunos de

Engenharia Civil da instituição, foi o vencedor da categoria Graduação do Prêmio Ecologia 2018, realizado pelo

Governo do Espírito Santo.

O projeto tem como objetivo dar uma destinação viável tecnicamente para os resíduos de construção e demolição

(popularmente chamado de entulho), atualmente um dos principais problemas do setor de construção civil.

Daniella recebeu o prêmio durante cerimônia ocorrida no dia 04/12/18, no Palácio Anchieta, em Vitória. Com o

tema “Iniciativas sustentáveis: ecologicamente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis”, a 18ª

edição do evento premiou grandes projetos capixabas na área ambiental.

FAPERJ contempla projeto da UNESA

No programa "Apoio às Instituições de Ensino e Pesquisa Sediadas no Estado do Rio de Janeiro” edital N.º

11/2018, foi contemplado 01 projeto da Universidade Estácio de Sá – UNESA/RJ.

Parabéns!
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