
Professor de Medicina da UNESA apresenta e-poster no 34º Congresso Brasileiro de 
Endocrinologia e Metabologia
Eduardo Micmacher, docente do curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá (UNESA), 
apresentou o e-poster intitulado “Disposal practices for sharp, chemical and biological waste by 
diabete mellitus patients followed in a primary health care unit in Rio de Janeiro” no 34º CBEM 
(Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia), Brasília (DF). O evento ocorreu de 28 de 
novembro a 05 de dezembro de 2020, online.

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.

Ana Carolina Lima Ralph [Farmácia, ESTÁCIO CARAPICUÍBA]: artigo “Environmental control of mammary carcinoma cell
expansion by acidification and spheroid formation in vitro” aceito e publicado na Revista Scientific Reports, vol. 10, 2020.
Disponível em: https://www.nature.com/articles/s41598-020-78989-6.

Marcos de Oliveira Morais [CST em Logística, ESTÁCIO SÃO PAULO]: artigo “Organização para inovação nas empresas: proposta
de modelo integrando estratégia e estrutura organizacional. Estudo de caso em uma empresa de borracha” publicado nos Anais
do ConBRepro (X Congresso Brasileiro de Engenharia de Produção), 13 p., 2020.
Disponível em: https://aprepro.org.br/conbrepro/2020/anais/arquivos/10102020_171047_5f8213df691b9.pdf.

Raphaella Ingrid Santana Oliveira, Luana Renyelle de Oliveira Menezes, Lumar Lucena Alves (Docentes), Crisabete Gomes do
Nascimento, Marcos Garcia Valois Tavares, Mylena dos Santos Nunes, Martha Sabrina Barbosa Barreto e Ingridy Isabelle
Santos (Discentes) [Biomedicina, ESTÁCIO SERGIPE]: artigo “O uso de toxina botulínica no tratamento de rugas dinâmicas”
publicado na Revista Saúde Coletiva, vol.11, nº 60, pág.4714-4725, 2021. A revista possui Qualis B2.
Disponível em: http://www.revistas.mpmcomunicacao.com.br/index.php/saudecoletiva/article/view/1133.

Renata Magalhães Boaventura [Nutrição, ESTÁCIO SÃO PAULO]: capítulos “Frutos do mar”, “Teste de Provocação Oral” e
“Tolerância” publicados no livro Alergia alimentar - alimentação, nutrição e terapia nutricional, 1ªed., págs. 112, 193 e 441,
Editora Manole, 2020.
Disponível em: https://www.editorametha.com.br/livros/alergias-alimentares/alergia-alimentar-alimentac-o-nutric-o-e-terapia-
nutricional.html.
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Observatório de Direito Digital (PIBIC - UNESA) recebe premiação no Congresso do GGINNS

O Observatório de Direito Digital conquistou o primeiro lugar na categoria “Pesquisadores de Iniciação Científica”, na

competição geral do Prêmio de Excelência do Congresso 2020 do Global Comparative Law, Governance, Innovation and

Sustainability (GGINNS). O trabalho, inserido no PIBIC em Direito da Universidade Estácio de Sá (UNESA), foi apresentado

pelos alunos pesquisadores, Camila de Souza Ferreira, Camila Lino de Oliveira e João Batista Soares da Costa Júnior, tendo

sido selecionado pelo recorte sistêmico bem construído da pesquisa, intitulada “O direito à privacidade em um mundo

conectado”, sob a orientação da Profa. Dra. Rossana Marina De Seta Fisciletti. Para a entrega do prêmio foi convidada pelo

GGINNS a Profa. Dra. Daniela Duque-Estrada, Gestora Nacional de Curso na área de Ciências Jurídicas do Grupo YDUQS. Os

pesquisadores de iniciação científica receberam Cartão-Presente da Amazon e o reconhecimento pelo trabalho de pesquisa

na Festa da Premiação, realizada pelo GGINSS (Global Comparative Law, Governance, Innovation and Sustainability), no dia

24.10.2020, na plataforma Zoom.
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