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FAPERJ contempla Estácio em 07 projetos

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

Na última semana, a FAPERJ anunciou os resultados dos programas IC_2018/2 IC - Bolsa de Iniciação Científica - 2018/2,

tendo sido contemplados 08 projetos de professores pesquisadores vinculados ao Programa Pesquisa Produtividade 2018 da

Universidade Estácio de Sá – UNESA/RJ.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Antonio Carlos Magalhaes da Silva e Paulo Roberto

da Costa Vieira [Administração, UNESA/RJ]: artigo "O

impacto das inteligências múltiplas na alfabetização

financeira", publicado na revista da Faculdade Santo

Agostinho, v. 15, p. 30-53, 2018.

Laelia Carmelita Portela Moreira (Profa.) e Julio Cesar

Santos da Silva (egresso) [PG - Educação, UNESA/RJ]:

comunicação “O início da docência em cursos de

comunicação social do Rio de Janeiro” apresentada no VI

Congreso Internacional sobre el Profesorado Principiante

e Inducción a la Docencia, na Espanha, de 14 a 18 de

fevereiro de 2019.

Marcos Vinicius Costa Fernandes [Enfermagem,

ESTÁCIO AMAZONAS/AM]: artigo "The adolescent with

leukemia in chemotherapeutic treatment: caring for

nursing", publicado na revista review of research, v. VII,

p.1-09, 2018.

Marilza Sampaio Aguilar [Engenharia de Petróleo,

UNESA/RJ]: citação como referência do trabalho "Síntese

de hidroxiapatita com o uso de carbonato de cálcio de

origem biológica como precurssor" no artigo "Obtaining

hydroxyapatite with different precursors for application as

a biomaterial" publicado na Revista Cerâmica, v.65,

n.373, 2019.

Valéria Dutra Ramos e Helson Moreira da Costa

[Engenharia, UNESA/RJ]: artigo "Efeito do óleo de

semente de UVA sobre o polipropileno (PP) reciclado.

Parte II: cinética de cristalização não-isotérmica",

publicado no Journal of Engineering and Exact Sciences,

v. 04, p. 207-213, 2018.

Lançamento do livro Eletrocardiograma: da graduação à prática clínica

Em 21 de março de 2019, o curso de Medicina do Campus Presidente Vargas promoverá o lançamento do livro

"Eletrocardiograma: da graduação à prática clínica" de organização das professoras Ana Luisa Rocha Mallet e Elizabeth

Muxfeldt. O lançamento será no auditório II, 9o andar, às 16:30.
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