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O CONESTETIC - Congresso Internacional de Nutrição, Longevidade e
Estética convidou todos os profissionais e interessados em saúde e bem-
estar para uma experiência de imersão nos tópicos mais avançados e
atualizados da prática profissional disponíveis no mercado que
acontecerá no período de 8 a 11 de Novembro de 2020.  Foram 4 dias de
atualização em um evento totalmente ONLINE.  Com palestrantes
convidados, de renome nacional e internacional, o evento teve como
objetivo democratizar o conhecimento por meio de de um grande evento
ONLINE e GRATUITO, com tradução simultânea nas palestras
internacionais, permitindo que pessoas do Brasil e outros países
participassem de um evento de altíssima qualidade sobre temas ligados
a nutrição estética, longevidade saudável e empreendedorismo.   A
idealização e promoção do evento foi fruto da parceria entre a Profa.
Vanessa Suzuki, Profa. Elisiane Kiel, Profa. Mariana Barardi, Prof. Felipe
Abrahão e Prof. Wiliam Régis, profissionais de referência em suas áreas de
atuação com ampla experiência em produção e divulgação do
conhecimento técnico-científico.
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Obter informações sobre os mais variados assuntos se tornou muito
mais rápido e prático com a expansão da internet e dos meios de
comunicação que, embora o acesso seja amplo, a divulgação científica
ainda se encontra distante de muitas pessoas. Democratizar, inserir o
conhecimento científico na sociedade e melhorar a vida das pessoas
através dele, é um desafio que a Congresse.me se propôs. 

Fazemos com que as ações científicas tenham maior visibilidade,
divulgando os avanços nas mais variadas áreas e segmentos, de modo
que as pesquisas sejam mais facilmente assimiladas pelas pessoas, se
tornando essencial para o conhecimento e para a melhoria de vida da
sociedade como um todo.

Através desta divulgação acreditamos que estamos transmitindo novas
ideias através de pesquisas inovadoras, estamos propagando e
democratizando o aprendizado e contribuindo para a criação e
existência de novos conceitos relativos a diversas áreas do
conhecimento. O reconhecimento da pesquisa através da comprovação
e publicação é fundamental para que se produzam novos e melhores
materiais científicos, de forma que estimule o pensamento crítico dos
leitores. 

Agradecemos à todos os envolvidos pela confiança, dedicação e
parceria para a concretização deste evento e pelos novos
conhecimentos compartilhados através deste livro.


