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IX Seminário de Pesquisa da Estácio e
V Jornada de Iniciação Científica da UNESA
O IX Seminário de Pesquisa da Estácio e a apresentação e discussão de trabalhos
V Jornada de Iniciação Científica da científicos das diversas áreas de
UNESA acontecerão no dia 21 de conhecimento.
outubro de 2017.
E-mail para contato:
O objetivo do evento é proporcionar à seminario.pesquisa@estacio.br
comunidade acadêmica um espaço para
PRODUÇÃO CINETÍFICA

1

Marcelo Elias dos Santos [Gestão Ambiental,
UNISEB/SP]: comunicação “Possibilidades de
melhoria na gestão de insumos, resíduos e uso
da água em uma indústria de refrigerantes a partir da
produção mais limpa” apresentada no XXIII Simpósio de
Engenharia de Produção - SIMPEP, em São Paulo, de 09 a
11 de novembro de 2016.

2

Alexandre Marcondys Ribeiro Portilho (Prof.) e
Laís Nazário David (aluna) [Direito, ESTÁCIO
AMAPÁ/AP]: comunicação “A implantação do
Tribunal de Justiça do Amapá e o acesso à justiça”
apresentada no XXV Congresso do CONPEDI, no
Paraná, de 07 a 11 de dezembro de 2016.

3

Aline Monteiro Garcia [Psicologia, UNESA/RJ]:
comunicação “Sexualidade, meninas e meninos
na medida socioeducativa de internação: alguns
olhares dos profissionais” apresentada no VI Seminário

Internacional Direitos Humanos, Violência e Pobreza, no
Rio de Janeiro, de 19 a 21 de outubro de 2016.

4

Valeria Dutra Ramos (Profª), Helson M. da Costa
(Prof.), Thaynara C. da Silva (aluna) [Engenharia de
Produção, UNESA/RJ]: comunicação “Avaliação
do potencial de resíduos plásticos: propriedades
mecânicas” apresentada no IV ETARSERRA - IV
Exposição de Trabalhos Acadêmicos da Região Serrana,
em Nova Friburgo, de 19 a 21 de outubro de 2016.

5

Eduardo Scarlatelli Pimenta (Prof.), Igor Lima da
Silva (Prof.), Christina Silva Costa Klippel (Profª),
Alice Costa, Amanda Silvestre e Mariana Marchon
(alunas) [Medicina, UNESA/RJ]: comunicação “A
simulação realística como metodologia no ensino do
suporte avançado de vida a graduandos de Medicina”
apresentada no 54 COBEM, em Brasília, em 12 de outubro
de 2016.

EVENTO/NOTÍCIA

Sandra Helena Mayworm [Fisioterapia, UNESA/RJ]: apresentou a conferência magna da abertura da
XVI Jornada Científica de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Crefito-2 intitulada “Fisioterapia:
educação continuada e aprimoramento profissional”, em 27 de outubro de 2016.
VI Jornada de Radiologia - FNC ESTACIO/SP
Nos dias 08 e 09 de novembro de 2016 em comemoração ao Dia dos Profissionais das Técnicas
Radiológicas, foi promovida a VI Jornada de Radiologia com a presença de diversos palestrantes e a
participação de 600 pessoas no auditório. Durante o evento, foram lançados três livros, sendo dois de
docentes e um de discente.
VOCÊ SABIA?
O InformEditais tem publicação mensal, na primeira segunda-feira do mês.
A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link goo.gl/7VE40d

