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Semana de Enfermagem - Campus Resende

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

O Campus Resende promoveu de 13 a 17 maio, a Semana de Enfermagem, com apresentação de

trabalhos e palestras voltados para professores e estudantes da área da saúde, e profissionais

atuantes no mercado de trabalho.

As palestras foram ministradas por profissionais, mestres e doutores em Enfermagem e a abertura do

evento aconteceu no dia 13 de maio, segunda-feira, às 19h, com uma mesa-redonda presidida pela

coordenadora do curso de enfermagem, Isabel de Almeida Fonseca, pelo Coronel Ademir Ferreira, da

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), e pela professora da Escola Superior de Guerra, Dra

Margarida Maria Rocha Bernardes, sobre ‘A contextualização do enfermeiro nas Forças Armadas’.

A programação completa está disponível: https://estaciosemanaacade.wixsite.com/enfermagem. O site

foi desenvolvido pelos alunos do curso de Enfermagem do Campus Resende especialmente para o

evento.

Empreendedorismo e Resíduos Sólidos entre os temas:

Na noite do dia 14, terça-feira, houve apresentação dos trabalhos inscritos, seguida de palestra sobre

‘Empreendedorismo na Enfermagem: primeiros passos’, com Mestre Paula Louzada; ‘Alta

Complexidade’, com esp. Alon Rocha da Silva, e a oficina sobre Normas da ABNT, com Mestre João

Marcelo da Silva.

No dia 15, quarta, os temas abordados foram: ‘Estimulação Cognitiva e Motora para Adultos e Idosos

através do brincar’, com Mestre Maria Idalina de Souza, e ‘Consultoria do sono’, com Mestre Mírian

Eliza de Souza.

Na quinta-feira, dia 16, Doutora em Enfermagem Alcione Abreu apresentou ‘Fisiologia do sistema

tegumentar - coberturas e tratamento de feridas’, seguida da acadêmica Juliana Correa Pinheiro com o

tema ‘Plano de gerenciamento resíduos sólidos em serviços de saúde’.

Encerrando a programação, no dia 17, sexta-feira, as acadêmicas de Enfermagem Suellen Aparecida

da Costa Oliveira e Nataly Andrade de Souza apresentaram o trabalho extracurricular desenvolvido no

centro de tratamento intensivo (CTI) do Hospital Municipal Henrique Sergio Gregori; acadêmica de

Enfermagem, Amanda Ferreira Siqueira, inovou com ‘Aplicação de Metodologias Ativas como

ferramenta para acadêmicos de Enfermagem’. Seguindo da divulgação dos três melhores trabalhos

eleitos pela comissão do evento. O encerramento contou com a participação de músicos do Espaço

Musical Cláudia Ramos.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Ivonaldo da Silva Mesquita e Nayara

Figueiredo de Negreiros [Direito, ESTÁCIO

TERESINA/PI]: comunicação "A questão dos

precedentes judiciais no Brasil: da construção a

sua superação numa relação de (in) segurança

jurídica" será apresentada no XXVIII Encontro

Nacional do CONPEDI, em Goiás, de 19 a 21 de

junho de 2019.

Paula Liparini Caetano [Odontologia, ESTÁCIO

JUIZ DE FORA/MG]: artigo "Corrosion resistance

and surface characterization of miniscrews

removed from orthodontic patients" aceito para

publicação na Revista Portuguesa de

Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia

Maxilofacial, 2019.

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de Recursos Humanos, UNESA/RJ]: palestra "Indicadores de

gestão em recursos humanos" será apresentada no IV Congresso de Gestão de Pessoas da APARH,

em Sorocaba, em 11 de junho de 2019.

Publicação de revista técnico-científica

Publicada a terceira edição da revista técnico-científica dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e

Design Gráfico da ESTÁCIO CARAPICUÍBA.

Disponível: https://issuu.com/revistacaracas.au/docs/caracas3_previa.

https://issuu.com/revistacaracas.au/docs/caracas3_previa

