Nesta edição:

Faculdade Sant’Ana em
Revista lança 3a. edição

IESSA divulga cursos de
Pós-Graduação
Jornada Científica dos
Campos Gerais

O que é o NUPEP?
É um órgão executivo,
destinado a coordenar
e executar atividades
de pesquisa, extensão e
pós-graduação em
áreas afins.
O NUPEP tem como
objetivo:
- Avaliar e acompanhar
as atividades de pesquisa e extensão propostos e aprovados;
- compor o Conselho
Editorial da revista;
- promover eventos
para divulgação de resultados de projetos
científicos e pesquisas;
- promover e incentivar os grupos de pesquisa;
- promover, coordenar
e acompanhar os cursos de pós-graduação.
Coordenadora do
NUPEP: Profa. Ms.
Analia Maria de Fátima
Costa
FIQUE POR DENTRO DOS EVENTOS
DA IESSA
XI Semana do Psicólogo
VIII Semana de Filosofia
VII Semana de Educação
Física
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Faculdade Sant’Ana em Revista lança 3a. edição
A Faculdade Sant'Ana em
Revista é uma publicação
interdisciplinar que aceita
artigos inéditos resultantes
de pesquisa de caráter
teórico ou empírico, bem
como revisões da literatura,
resenhas e entrevistas sobre temas relevantes para
as diversas áreas do conhecimento.
A partir de 2017 passou a
ser uma publicação on-line
e semestral.
Em 2018 a revista lançou
sua 3a. edição correspondente ao primeiro semestre. A revista conta com
contribuições de artigos de
autores de diversas instituições de ensino superior
do país, mestres e doutores, que socializam os
resultados de suas pesquisas
por meio do periódico.
Os artigos discutem temáti-

cas da área de Educação,
Psicologia, Logística e
Filosofia.
Convidamos todos os professores e alunos para acessarem o periódico e conhecerem os artigos publicados.
O site da revista está disponível em:
https://www.iessa.edu.br/
revista/index.php/fsr

Em breve será
realizada a XVI
Jornada
Científica dos
Campos Gerais "70 anos da
Declaração
Universal dos
Direitos
Humanos IGUAIS NA
DIFERENÇA"
A submissão de
trabalhos será até
o dia 25 de
setembro.
Estão abertas as
inscrições para o VI
Concurso do cartaz
para a XVI Jornada
Científica dos
Campos Gerais. As
informações e
regulamento
constam no site.

IESSA abre inscrições para cursos de Especialização
Estão abertas as inscrições
para diversos cursos de especialização promovidos pela IESSA.

nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, na Educação
Infantil ou no atendimento
educacional especializado.

Os cursos estão organizados
em três áreas: educacional,
saúde e logística.

Na área da saúde serão ofertados os cursos de Neuropsicopedagogia, Psicologia do
Trânsito, Psicologia Clínica e
e m T e rap ia C o gn it ivo Comportamental.

Na área educacional estão
sendo ofertados cursos destinado aos pedagogos, licenciados e graduados em outras
áreas do conhecimento ou
aqueles que atuam diretamente

As disciplinas serão ministradas
por professores mestre e doutores, com experiência na área

e que desenvolvem pesquisas e
estudos.
O Curso de Gestão em
Logística Empresarial é destinado aos profissionais graduados na área de Logística ou que
pretendem atuar, ou ainda, nas
suas áreas de interface.
As aulas serão quinzenais.
Outras informações
disponíveis no site:
www.iessa.edu.br

estão

