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Jornada de Medicina: Um olhar integrado à saúde em tempos de pandemia
(ESTÁCIO ALAGOINHAS e ESTÁCIO JUAZEIRO-BA)
Foi realizado pelas unidades Estácio Alagoinhas e Estácio Juazeiro-BA a Jornada Acadêmica (JORNADA DE
MEDICINA). A temática do evento abordou o olhar integrado à saúde em tempos de pandemia, conferindo
atenção especial à questão de saúde pública atual (COVID-19). O público participante foi constituído de
docentes e discentes de ambas as unidades e, palestrantes (Docentes e Pesquisadores) convidados de outras
Universidades Nacionais (UNESA, UNIVASF, UFBA, EBSERH - HU UNIVASF, UTI HOSPITAL PROVISÓRIO DE
RECIFE). Inserido no evento, ocorreram as apresentações dos Seminários Integrados do curso de Medicina da
Estácio Juazeiro-BA no formato de Webnário Integrado e Mostra de Resultados Parciais dos Projetos de
Iniciação Científica (PIBIC) e Extensão Acadêmica, desenvolvidos pelos Docentes e Discentes da Estácio
Juazeiro-BA. Houve também a apresentação do Projeto Produtividade Pesquisa e Extensão Social vinculados à
Estácio Juazeiro-BA. O evento ocorreu entre 17 a 25 de junho através da Plataforma Microsoft Teams.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Fernanda Soares Torres Boudou [Nutrição, ESTÁCIO SERGIPE]: Artigo “Avaliação de sobras limpas e resto-ingesta em
unidade de alimentação e nutrição na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE” publicado na Revista Ciência (In) Cena, vol.
2, nº 9, 2020. O resto-ingesta é a relação entre o resto devolvido nas bandejas pelo comensal e a quantidade de alimentos
e preparações alimentares oferecidas, expressa em percentual.
Marcelo Mendonça Mota [Educação Física, ESTÁCIO SERGIPE]: Artigo “Jiu-jitsu match elevates myocardial work and
causes post-exercise hypotension in master category athletes” publicado na Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício,
vol. 19, p. 224-231, 2020.
Rui Machado Junior [Direito, ESTÁCIO AMAZÔNIA]: Artigo “A aplicação das imunidades tributárias aos templos religiosos”,
publicado na revista Brazilian Journal Of Development, vol. 6, nº 6, p. 37163-37176, 2020.
Thayana Cruz de Souza [Ciências Biológicas, ESTÁCIO AMAZONAS]: Artigo “Acute toxicity of deltamethrin to Amazonian
freshwater fish” publicado na Revista Toxicology and Environmental Health Sciences”, vol. 12, p. 149-155, 2020.

EVENTO/NOTÍCIA
Eventos da semana de 13 a 18/07/2020:
14/07/2020 – UNESA - PALESTRA: O USO DA MEDIAÇÃO EM CONFLITOS SURGIDOS DA
PANDEMIA
DE
COVID-19
(via
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC3WIPwhhTgIe1jZukOocgQA)
Acessibilidade da Pessoa Idosa
A professora Juliana Dela Justina Oliveira Prost do curso de Direito da ESTÁCIO CURITIBA
realizou a palestra “Acessibilidade da Pessoa Idosa”, no evento: ODS 11 Cidades e
Comunidades Sustentáveis que ocorreu pelo Zoom em 30 de maio de 2020. Promovido por
Mãozinha Verde (Programa ambiental de troca de experiências e projetos com realização da
Universidade Livre do Meio Ambiente (UniLivre), e iniciativa dos arquitetos urbanistas Bettina
Züllig Pansera e Gilmar de Lima, para promover ações em defesa dos objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
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

