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O estudo LapARC é um projeto, apoiado pelos programas de Iniciação Científica e
Pesquisa Produtividade, criado há 3 anos, no campus Presidente Vargas e coordenado pela
profa. Elizabeth Silaid Muxfeldt. Trata-se de um estudo de coorte populacional cujo objetivo é
avaliar o perfil de risco cardiovascular de uma população adulta residente na área de
abrangência do Centro Saúde-Escola da Lapa (unidade da Estratégia Saúde da Família-
Lapa/Universidade Estácio de Sá).

O abstract “Cardiovascular risk profile of a young adult population assisted by a Family
Healthcare Unit in Rio de Janeiro at high risk for Obstructive Sleep Apnea screened by STOP-
BANG Questionnaire and Epworth Sleepiness Scale” enviado para o Hypertension Sessions
2019 - American Heart Association foi aprovado pelo comitê científico e conferido o prêmio
Paul Dudley White International Scholar por ter sido o trabalho brasileiro com a maior
pontuação do congresso. O trabalho será apresentado pelo aluno Rafael Bellotti Azevedo, no
formato pôster na sexta-feira, dia 6 de Setembro de 2019, em New Orleans.

EVENTO/NOTÍCIA

Ciclo de palestras carreiras jurídicas: sou bacharel em Direito! E agora?
Em 22 de maio de 2019, ocorreu na ESTÁCIO FLORIANÓPOLIS, o ciclo de palestras para
debater sobre as possibilidades de atuação profissional e de carreira no mundo jurídico.
O evento foi gratuito e aberto a comunidade acadêmica.

Mauro Luiz Costa Campello [Ciências Contábeis, ESTÁCIO CARAPICUÍBA/SP]: participou
da mesa avaliadora dos trabalhos científicos do Eixo Administrativo: Secretariado e
Logística, apresentados no VI SIMGETEC, de 17 a 19 de junho de 2019.

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.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Antonio Carlos Magalhaes da Silva, Paulo
Roberto da Costa Vieira (profs.) e Hermano
Henry Morais Oliveira (aluno) [PG -
Administração, UNESA/RJ]: artigo "O efeito
da propaganda na internet sobre a intenção
de compra dos consumidores" publicado na
Revista Vianna Sapiens, v. 10, n°. 01, 2019.

Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro e
Francisco Antonio Mendonça [Fisioterapia,
ESTÁCIO FIC/CE]: comunicação "Assistência
farmacêutica na atenção primária à saúde:
um estudo avaliativo" apresentada no 8º
Congresso Ibero-americano em Investigação
Qualitativa, em Lisboa, de 16 a 19 de julho
de 2019.


