
Professora e alunas do curso de Medicina da UNESA apresentam resultados do projeto de
Iniciação Científica - Edital 2019/2020
A professora Carmem Adília Simões da Fonseca e suas alunas Fernanda Costa Barradas
(PIBIC/Voluntário) e Rayane de Souza Soares (PIBIC/UNESA) do curso de Medicina da UNESA
apresentaram o projeto com o título: ”Casos clínicos de fisiologia (Sistemas Endócrino e
Reprodutor) – Um importante instrumento para a aprendizagem e para o desenvolvimento do
raciocínio clínico” na VIII Jornada de Iniciação Científica e VII Fórum de Extensão da UNESA. O
evento ocorreu, de forma virtual, em 11 de novembro de 2020.

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.

Cochiran Pereira dos Santos [Engenharia Civil, ESTÁCIO SERGIPE]: artigo "Impermeabilizante para Construção Civil com
reaproveitamento de resíduos de vidro e argila” publicado na Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales, 40º ed.,
vol 2, p. 142-153, 2020.
Disponível em: http://www.rlmm.org/ojs/index.php/rlmm/article/view/1050.

Lilian Atalaia da Silva, Ana Lucia Barreto e Lucivanda Cavalcante Borges [Fisioterapia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA]: autoras do
capítulo “Diferenças de gênero nas habilidades neurocognitivas: contribuições biológicas e socioculturais” publicado no
livro “Transversalidades do feminino” Editora CRV, nº. 1, vol.1, 2020.
Disponível em: https://editoracrv.com.br/produtos/detalhes/35300-transversalidades-do-feminino.

Marcos de Oliveira Morais [CST em Logística, ESTÁCIO SÃO PAULO]: artigo “O Profissional da Logística 4.0” publicado na
Revista AETEC (Associação dos Arquitetos, Engenheiros e Técnicos de Cotia), 33º ed., p.26 e 27, 2020.
Disponível em: https://aetec.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Revista-AETEC-33-ED_internet-2.pdf .

Luciana Gomes Machado Nascimento [Arquitetura e Urbanismo, ESTÁCIO SERGIPE]: artigo “Avaliação da qualidade
sanitária da água distribuída pelo sistema de abastecimento em Poço Verde -SE no período de janeiro a outubro de 2019”
publicado na Revista brasileira de geografia física, vol.13, nº 6, 2020. Avaliação Cappes Qualis A3.

14 de Janeiro de 2021. Ano 11. Nº 462

Aluna do Campus Tom Jobim tem foto selecionada na 2ª Mostra de Fotojornalismo Universitário

A Professora Adriana Maria de Assumpção, do curso de Jornalismo, da Universidade Estácio de Sá (UNESA),
incentivou suas orientandas do Programa de Iniciação Científica – PIBIC UNESA 2020-2021 a participarem da
seleção de fotografias que compõe a Segunda Mostra de Fotojornalismo Universitário da Escola de Comunicações
e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). No edital havia a orientação de que o Comitê seguiria a premissa
de escolher pelo menos uma foto de cada docente e, sua respectiva Universidade, a fim de possibilitar o maior
número de participantes de diferentes instituições. Foram enviadas três fotos e as autoras são alunas do Curso de
Fotografia do Campus Tom Jobim no Rio de Janeiro. A foto selecionada foi a da aluna Geisa Gil de Souza Vieira,
produzida para o concurso da Biblioteca Parque intitulado: ”A Leitura é para Todos”, em 2019. Sobre a força de
vontade de ler, apesar de todo o cenário fazendo oposição ao aprender.
Legenda: Nenhuma adversidade é grande quando a força de vontade a supera.
O evento aconteceu de 01 a 31 de janeiro de 2021
Acesse no link: http://www.usp.br/cje/mostrafotojornalismo/.

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