
Professora e alunas do curso de Fisioterapia da FAESO apresentam Pesquisa de Iniciação
Científica
A pesquisa de Iniciação Científica "The influence of COVID-19 pandemic on the perception of
the imminence of death in the area of physiotherapy", de autoria da aluna Juliana Nayara
Rodrigues de Oliveira, sob a orientação e coautoria da Professora Theda Manetta da Cunha
Suter, foi uma das 17 pesquisas selecionadas para exposição na 13ª Annual Conference by
Institute for Public Health of Washington University in Saint Louis. O evento intitulado COVID-
19 Pandemic: Response, Lessons Learned and Recovery aconteceu nos dias 28 e 29 de outubro
de 2020. As discentes Silvia Aparecida Velo e Fabiana de Toledo Duarte e a Professora Renata
Kelly da Palma, Associada na University School of Health and Sport (EUSES, UdGBarcelona)
também contribuíram para a realização do estudo.
No dia 28 de outubro houve a exposição online dos pôsters e estes ainda podem ser visitados
no endereço: https://publichealth.wustl.edu/events/institute-for-public-health-13th-annual-
conference-poster-session/.

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 Mecânica, ESTÁCIO SERGIPE]: livro “Cinética de sinterização de materiais para
revestimentos cerâmicos” publicado pela Editora NEA - Nova Edições Acadêmicas, 124p., 2020.
Disponível em: https://www.amazon.co.uk/CIN%C3%89TICA-SINTERIZA%C3%87%C3%83O-MATERIAIS-REVESTIMENTOS-
CER%C3%82MICOS/dp/3330733780.

Edna Aparecida Ribeiro, Renato Dias Lopes (Docentes) e Michelle Aparecida Araújo (Discente) [Administração, ESTÁCIO
CARAPICUÍBA]: artigo “Gamificação no recrutamento e seleção de talentos” publicado na Revista Destarte, vol.9, nº2, pág.
71-90, 2020.
Disponível em: http://periodicos.estacio.br/index.php/destarte/article/viewFile/9241/47967450.

Jefferson da Silva Martins [Engenharia Civil, ESTÁCIO JUIZ DE FORA]: artigo “A new matrix of MALDI-TOF MS derivative of
9-aminoacridine for lipid identification in positive ions mode” publicado na Revista QUARKS: Brazilian Electronic Journal of
Physics, Chemistry and Materials Science, vol.3, nº1, 2020.
Disponível em: https://doi.org/10.34019/2674-9688.2020.v3.30757.

Marcos de Oliveira Morais [CST em Logística, ESTÁCIO SÃO PAULO]: artigo “A estratégia da disseminação do conhecimento
organizacional” publicado nos Anais do X Congresso Brasileiro de Engenharia de Produção (ConBRepo), dezembro, 2020.
Disponível em:
https://aprepro.org.br/conbrepro/2020/anais/arquivos/10102020_171027_5f821317bd2de.pdf.
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A 12ª Edição da Revista Ciência (In) Cena da Estácio Bahia já está no ar!

Parabenizamos aos autores que tiveram seus trabalhos aprovados e publicados. Esse é o nosso canal de incentivo e
divulgação da produção científica de Professores e Alunos. Vamos participar e melhorar cada vez mais a qualidade da
Pesquisa na Estácio Bahia.
Acessem o link e confiram:
http://periodicos.estacio.br/index.php/cienciaincenabahia/issue/view/498/showToc
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