
Professora da Estácio Florianópolis apresenta trabalho de Iniciação Científica em Seminário Internacional

Vanessa Denardi, professora do curso de Direito da Estácio Florianópolis, apresentou o trabalho de IC

desenvolvido no campus, intitulado: "El cuerpo de las condenadas: los discursos legales y los derechos de las

transexuales en la Penitenciaria de Florianópolis/Brasil” no XIV Seminário Interdisciplinar Gênero e Educação,

promovido pela Universidad Complutense de Madrid. O evento ocorreu nos dias 09 e 10 de março de 2021.

Inscrições para a Sessão de Pôsteres da 73ª Reunião Anual da SBPC se encerram dia 20

Estão abertas até o dia 20 de abril as inscrições para a Sessão de Pôsteres da 73ª Reunião Anual da Sociedade

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). O evento, que será realizado em parceria com a Universidade

Federal de Juiz de Fora (UFJF), entre os dias 18 e 24 de julho de 2021, terá como tema “Todas as ciências são

humanas e essenciais à sociedade”. Devido à pandemia de coronavírus, o evento será virtual.

Mais informações disponíveis em: www.ra.sbpcnet.org.br/73ra.

Denise Rocha Raimundo Leone [Enfermagem, ESTÁCIO JUIZ DE FORA]: artigo “Ativação do paciente com diagnóstico de doença renal crônica: 

uma revisão integrativa” publicado na Revista Oficial de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica, vol. 24, nº 1, p.11-23, 2021.

Disponível em: https://www.enfermerianefrologica.com/revista/article/view/4349. 

Edna Aparecida Ribeiro [Administração, ESTÁCIO EUROPAN]: artigo “Marketing digital” publicado no site administradores, 2021.

Disponível em:  https://administradores.com.br/artigos/marketing-digital-3.

Elaine Cristina de Almeida Kotchetkoff, Carolina Sanchez Aranda, Raquel Bicudo Mendonça, Renata Magalhães Boaventura e Roseli Oselka

Saccardo Sarni [Nutrição, ESTÁCIO SÃO PAULO]: artigo “Alergia alimentar ao leite de vaca e ovo mediadas por IgE: sugestões de receitas

termicamente testadas” publicado Arquivos de Asma, Alergia e Imunologia. Vol. 4, Nº 4, 2020.

Disponível em: http://aaai-asbai.org.br/detalhe_artigo.asp?id=1140.

Hernani Vidigal de Padua [Ciências Contábeis, ESTÁCIO SÃO PAULO]: artigo “O processo de logística reversa aplicado no produto EPS (ISOPOR)”

publicado na Revista Research, Society and Development, vol. 10, nº 2, 2021.

Disponível em: https://doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12908.
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A publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d

BOLETIM PESQUISA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

XII Seminário de Pesquisa da Estácio recebe propostas de trabalhos

O Edital de Submissão de Trabalhos do XII Seminário de Pesquisa da Estácio foi publicado. Consulte o documento em

www.estacio.br/seminariodepesquisa (clique aqui para acessá-lo), e verifique os Grupos de Trabalhos disponíveis por área de

conhecimento.

Pesquisadores de todo Brasil podem participar. Os trabalhos poderão ter até 03 (três) autores, sendo um deles obrigatoriamente

Doutor.

Período de submissão de trabalho: 08 a 29/04/2021.

Data de realização: 22/05/2021 (sábado).

Horário: 8h às 17h.

Evento remoto síncrono: via plataformaMicrosoft Teams

Informações: www.estacio.br/seminariodepesquisa

Contato: seminario.pesquisa@estacio.br

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
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