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Hematologia e bioquímica sérica de equinos de carroça situados na Zona Oeste do
Rio de Janeiro
A partir de dados coletados no ano de 2019 durante a execução do Projeto de Extensão
Social apoiado pela Universidade Estácio de Sá (UNESA), o professor Marcus André
Ferreira Sá do curso de Medicina Veterinária do campus Barra III - Vargem Pequena/RJ e
sua equipe de Docentes (Edison Eduardo Vasconcellos Goulart do Amarante e Fernando
Elisio Amaral Torres) e Discentes (Daniela Arantes Perrut e Tayná da Conceição dos
Santos Santana ) publicaram o trabalho intitulado "Hematologia e bioquímica sérica de
equinos de carroça situados na Zona Oeste do Rio de Janeiro" no Anais Online do I
Simpósio Internacional de Reprodução, Clínica e Cirurgia Equina do Rio de Janeiro. O
evento aprovado e apoiado pela FAPERJ (Proc. E-26/010.787/2019), através de apoio
financeiro, contou com a participação de professores e pesquisadores do Rio de Janeiro,
São Paulo e Argentina. A publicação deste trabalho demonstra a importância da
realização Projetos de Extensão Social, que sem o apoio inviabilizaria sua execução. O
arquivo completo dos Anais do I SIRCCERJ pode ser acessado em:
https://www.even3.com.br/anais/resumossirccerj/.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Fernando Gomes Figueredo [Medicina, ESTÁCIO FMJ/CE]: artigo "Primary immunodeficiency diseases:
when we should suspect", publicado na Revista International Journal of Molecular Biology: open access, vol.4,
págs.174-180, 2019.
Heloiza Talita Adriano da Silva [Enfermagem, ESTÁCIO FATERN/RN]: capítulo "Alta prevalência da
hipertensão arterial sistêmica em idosos", págs. 33-47, publicado no livro "Entre as causas e os efeitos:
construção de diagramas dos problemas de saúde pública", 1ed, Porto Alegre: Reunida, 2019, v. 1, p. 17-116.
/ Disponível em: http://editora.redeunida.org.br/wp-content/uploads/2018/11/ENRTE_AS_CAUSAS_E_OS_EFEITOS-WEB.pdf.
Sérgio Luiz Vasconcelos do Vale [Direito, ESTÁCIO FAP/PA]: livro "Justiça de transição e a persecução
penal dos crimes contra a humanidade", publicado pela Editora CRV. 1ªed., vol.1, 102p., 2019.
Silvia Gonçalves Ricci Neri [Educação Física, ESTÁCIO BRASÍLIA/DF]: artigo "Does obesity increase the
risk and severity of falls in people aged 60 years and older? A systematic review and meta-analysis of
observational studies", publicado na Revista Journals of gerontology series a-biological sciences and medical
sciences, vol.1, pág.1,2019. Disponível em:
https://academic.oup.com/biomedgerontology/advance-article-abstract/doi/10.1093/gerona/glz272/5637461?redirectedFrom=fulltext.

EVENTO/NOTÍCIA
Carollini Silva Thomaz Graciani [Pedagogia, UNESA]: lançamento do livro "As
inquietações de uma pedagoga" realizado em 06 de março de 2020, em
Resende, RJ.
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, concessão de recursos financeiros e auxílios
dentro e fora da instituição.
A publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d

