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COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
INFORMAÇÕES IMPORTANTES AOS PROFESSORES PESQUISADORES

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

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá (CEP-UNESA) recebeu recentemente a visita da Comissão Nacional de Ética em
Pesquisas (CONEP) dentro do contexto do “Projeto Qualificação dos Comitês de Ética em Pesquisa do Sistema CEP/CONEP”. O projeto tem por objetivo
qualificar a análise ética das pesquisas pelos CEP brasileiros, prover celeridade ao processo e impulsionar o desenvolvimento técnico-científico no Brasil,
respeitando os princípios éticos e o bem-estar dos participantes de pesquisa. A visita foi excelente e trouxe aos membros do CEP-UNESA novo aprendizado a
respeito das análises dos protocolos das pesquisas que envolvem seres humanos. As adequações sugeridas pela CONEP requerem algumas modificações no
envio de projetos. Para isso, nossa página no Portal da Estácio foi modificada com as explicações e lista de documentos necessários. Solicitamos a todos os
interessados a acessar o endereço http://portal.estacio.br/quem-somos/comite-de-etica-em-pesquisa-da-unesa/apresentação/ antes de submeter sua
pesquisa à apreciação ética. Lembramos que atendemos terças e quintas, em horário comercial pelo telefone (21) 2206-9726 e diariamente pelo email
cep.unesa@estacio.br, com visitas agendadas previamente às terças.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Caroline Leal Ribas (profa.) Camila Cristina (Discente)[Direito, ESTÁCIO
BH/MG]: comunicação "Princípios constitucionais e decisões judiciais" será
apresentada no III Congresso de Direito Vetor Norte, em Belo Horizonte, nos
dias 21 e 22 de Outubro de 2019.

Edvaldo Antunes de Farias [Educação Física, UNESA/RJ]: artigo "A inclusão
como direito a uma vida melhor e novas demandas de conhecimentos nos
serviços em Educação Física: uma análise crítica", publicado na Revista da
SBDD - Sociedade Brasileira de Direito Desportivo, v. 1, p. 31-39, 2019.

Felipe da Silva Triani [Educação Física, UNESA/RJ]: artigo "Das esteiras para
as ruas: fatores que levam os alunos de academias às corridas de rua",
publicado na Revista Motrivivência, v.31, n.60, 2019.

Patrícia Ferreira Cardoso [PG - Direito, UNESA/RJ]: comunicação "Girl: a
tutela jurídica do transgênero à luz do direito de personalidade",
apresentada no XVII Congresso Brasileiro de Sexualidade Humana, em Natal,
de 12 a 14 de setembro de 2019.

Rui Machado Junior [Direito, ESTÁCIO AMAZONAS/AM]: palestra "Estatuto
do desarmamento e suas atualizações" realizada no XI Congresso jurídico do
Estado de Roraima, em Roraima, em 11 de outubro de 2019.

Valéria Dutra Ramos [Engenharia Ambiental e Sanitária, UNESA/RJ]: artigo
"A new pot still distillation model approach with parameter estimation by
multi-objective optimization", publicado na Revista Computers & Chemical
Engineering, v.130, 2019. Disponível:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098135419304259?dgc
id.

ENADE para os cursos de Fisioterapia: desafios no processo de formação

Taniangelo Gabriel Cavalcante [Fisioterapia, ESTÁCIO FAL/AL]: palestra “ENADE para os cursos de Fisioterapia: desafios no processo de

formação”, apresentada na ESTÁCIO FAL, em 31 de agosto de 2019.
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