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Projetos recomendados Extensão e Pesquisa Produtividade 2019

No dia 24/01/2019 divulgamos a todos os candidatos, o resultado do processo de

seleção do Edital 2019 das Bolsas dos Programas de Extensão e Pesquisa

Produtividade.

Para implantação das bolsas solicitamos aos professores classificados o envio do

termo de outorga preenchido, digitalizado e assinado até o dia 01/02/2019,

impreterivelmente.

O período previsto de execução dos projetos será de fevereiro/2019 a janeiro/2020.

No que se refere ao programa de Extensão, os professores terão acompanhamento

trimestral e final de envio de relatórios. O gerenciamento do Programa de Extensão

será realizado pelo Comitê Institucional de Extensão e o apoio administrativo pela

colaboradora Vanessa Falcão, ambos vinculados a DPE. Neste sentido, dúvidas e

informações sobre o referido Programa devem ser direcionadas para o e-mail:

extensao.nacional@estacio.br.

No que se refere ao programa Pesquisa Produtividade, os pesquisadores terão

acompanhamento mensal através de envio de relatórios e análises dos mesmos. O

gerenciamento do Programa Pesquisa Produtividade será realizado pelo Comitê

Nacional de Pesquisa Produtividade e o apoio administrativo pelo colaborador Renato

Paes, ambos vinculados a DPE. Neste sentido, dúvidas e informações sobre o

referido Programa devem ser direcionadas para o e-mail:

pesquisa.produtividade@estacio.br.

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

EVENTO/NOTÍCIA

III Seminário de Avaliação Psicológica

O III Seminário de Avaliação Psicológica, coordenado pela professora Elza Lobosque, contou

com a presença de 2 ex-alunas Cecília Villanova e Alessandra Felicio, da ESTÁCIO JUIZ DE

FORA, ambas supervisionandas da área de Avaliação Psicológica, RH e Orientação

Profissional e que estão inseridas no mercado de trabalho e atuando na área. Os temas

discutidos foram: “o uso dos testes psicológicos na seleção de pessoas” e “avaliação

psicológica no trânsito”, momento importante para trazer a importância do usos dos

instrumentos próprios do psicólogo.

Nelma de Mello Cabral [Psicologia, UNESA/RJ]: participou do XIII Simpósio do Programa de

Pós-Graduação em Psicanálise realizado na UERJ, Rio de Janeiro, como coordenadora da

mesa: olhar, corpo e identidade: problematizações psicanalíticas das transexualidades que

apresentou os seguintes trabalhos.

1. Mulheres trans: entre a invídia e a pulsão escópica - Nelma Cabral (UNESA)

2. O corpo trans: entre a construção estético-política e a normalização - Leila Ripoll (UFRJ)

3. Transexualidades: clínica, identidade e diferença - Mariana Pombo (UFRJ)

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na

Plataforma Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo

docente, oferecer oportunidades de progressão de carreira, liderança acadêmica e

concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora da instituição.
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A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Christiane Leal Corrêa [Medicina,

UNESA/RJ]: artigo "Uma revisão

sobre maus tratos contra crianças

e adolescentes: como diagnosticar

e conduzir?", publicado na revista

Eletrônica Estácio Saúde, v. 8, p.

40-44, 2019.

Denise Maria Sá Machado Diniz

[Fisioterapia, ESTÁCIO FIC/CE]:

capítulo “Perfil clínico-

epidemiológico dos pacientes

atendidos em uma clínica-escola

de fisioterapia na cidade de

Fortaleza/Ce”, no livro Impactos

das Tecnologias nas Ciências

Sociais Aplicadas 2, publicado pela

editora Atena.

Edson Brito Junior [Engenharia

Elétrica, ESTÁCIO FIC/CE]: artigo

"A methodology on physical

measurements for subscriber's

digital network qualification" aceito

para publicação na Revista

Internacional Journal of Electrical

and Electronics Engineering.

Jonas da Conceição Ricardo

[Engenharia de Produção,

UNESA/RJ]: artigo "Cálculo vetorial

e a inserção tecnológica: um

estudo introdutório com estudantes

da graduação em Engenharia",

publicado na revista Sala de Aula

em Foco, v. 7, p. 29-40, 2018.

Marcos Vinicius Costa Fernandes

[Enfermagem, ESTÁCIO

AMAZONAS/AM]: artigo "O

contexto do cuidado a criança

soropositiva e implicações

educacionais", publicado na revista

Scientia Amazonia, v. 6, n.3, p.1-

10, 2017.

Michele Nakahara Melo

[Enfermagem, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: artigo "O modelo de

Betty Neuman no cuidado ao

doente com cateter venoso

periférico", publicado na revista de

Enfermagem Referência, v. IV

Série, p. 159-168, 2018.

Renata Lopes Machado

[Medicina,UNESA/RJ]:comunicaçã

o“Implementação de mapas

conceituais no curso de Medicina”

apresentada na 8ª Conferência ,

em Portugal, de 28 a 30 de

novembro de 2018.

Wender Antonio da Silva

[Computação, ESTÁCIO

AMAZÔNIA/RR]: artigo

"Tecnologias digitais e a

construção do conhecimento

científico: mensuração de atitudes

com guttman", publicado na revista

Reamec, v. 6, p. 24, 2018.
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