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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 e concessão de recursos financeiros e
auxílios dentro e fora da instituição.

28 de agosto de 2017. Ano 7. Nº 311

I Fórum de Administradoras do Século XXI
O I Fórum de Administradoras do Século XXI representa um espaço de debates que conta com a
participação do corpo docente e discente da Universidade Estácio de Sá de Nova Iguaçu,
pesquisadores e empresas da Baixada Fluminense que empreguem administradoras nos níveis
executivo e tático de sua força de trabalho.

O objetivo de sua criação é desenvolver estudos que possam identificar as barreiras de ascensão na
carreira das Administradoras de empresas e a formulação de políticas de apoio necessárias ao
desenvolvimento profissional.

Na parte acadêmica pretende-se identificar, discutir e sistematizar metodologias de fomento na
formação do administrador de empresas, para criação de políticas inclusivas de gênero nas
organizações, através de um canal permanente de debates que envolva profissionais de mercado,
estudantes e professores de Administração em ações de investigação sobre as diferenças de gênero
nos modelos de gestão das organizações brasileiras.

A junção de todos estes esforços buscará contribuir para a construção de uma sociedade soberana,
democrática e comprometida com a justiça social, os direitos humanos e o desenvolvimento
sustentável, a partir da reflexão sobre as singularidades do universo feminino, político e cultural e do
trabalho nas empresas brasileiras.

Programação:
11/09/2017 segunda-feira
18hs à 18h30 - Credenciamento
19h - Abertura do evento: Conferência Magna proferida pelo Professor Dr. Paulo Emilio Matos Martins
líder do Grupo de Pesquisa CNPq Núcleo de Estudos de Administração Brasileira (ABRAS)
12/09/2017 terça-feira
18hs – 20h – Palestra “A mulher militar e a gestão feminina na Marinha do Brasil”
20h30 – 21h30 – História de vida das pioneiras nas Forças Armadas
13/09/2017 quarta-feira
18hs – 20h – Palestra “A gestão social como um novo espaço de trabalho para administradoras de
empresas”
20h30 – 21h30 – História de vida das gestoras sociais e as ações realizadas em seus projetos.
14/09/2017 quinta-feira
18hs – 20h – Palestra “A mulher na gestão de Instituições de Ensino Superior no Brasil”
20h30 – 21h30 – História de vida das gestoras acadêmicas dos cursos da UNESA Unidade Nova
Iguaçu.
15/09/2017 sexta-feira
18hs – 20h – Encerramento do evento com apresentação dos números do fórum e expectativas para
2018.

Coordenação Acadêmica: Professora M.Sc. Maria Cecilia Bezerra Tavares
Coordenação Executiva: Professor M.Sc. Arthur Gonçalves Rosas

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d.

VOCÊ SABIA?
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Antonio Carlos Magalhães da Silva e Paulo
Roberto da Costa Vieira [PG - Administração,
UNESA/RJ]: artigo "Alfabetização financeira versus
educação financeira: um estudo do comportamento de
variáveis socioeconômicas e demográficas" publicado
na Revista Gestão, Finanças e Contabilidade da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), classificada
como Qualis B2 pela Capes na área de Administração.
Disponível:
https://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/vi
ew/3726

Elizabeth Silaid Muxfeldt (Profa.) e Stéphanie Lima
Gonçalves da Silva (aluna) [Medicina, UNESA/RJ]:
comunicação "Prevalência de hipertensão arterial no
consultório e na monitorização residencial da pressão
arterial em uma unidade da estratégia de saúde da
família no Rio de Janeiro" apresentada no XXV
Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão, no
Rio Grande do Sul, em 11 de agosto de 2017.

Gabriela Maffei Moreira Malagolli [Pedagogia,
ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO/SP]: comunicação

"Atendimento pedagógico hospitalar: promovendo a
resiliência entre crianças com câncer" apresentada no
Congresso Brasileiro de Educação, em São Paulo, em
26 de julho de 2017.

Wender Antonio da Silva [Computação, ESTÁCIO
AMAZÔNIA/RR]: comunicação "Nativos, imigrantes e
excluídos digitais: a percepção dos professores dos
cursos de ciências de uma universidade pública do
estado de Roraima/Brasil sobre a utilização das
tecnologias digitais no processo ensino-aprendizagem"
será apresentada na Conferência LASERA 2017 (III
Conferencia de la Asociación LatinoAmericana de
Investigación en Educación en Ciencias), no México,
de 24 a 27 de outubro de 2017.

Zilpa Helena Lovisi de Abreu [Pedagogia, ESTÁCIO
JUIZ DE FORA/MG]: comunicação "Educação híbrida
no ensino superior: uma abordagem ao modelo de
ensino Estácio-Brasil" será apresentada no III
Congresso Internacional sobre Culturas: Interfaces
com a Lusofonia, em Portugal, de 23 a 25 de
novembro de 2017.

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d.

EVENTO/NOTÍCIA

Seminário "Teoria geral do direito e marxismo“
O evento foi realizado no Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá (UNESA), em
agosto de 2017.

2ª edição do Prêmio IPP Maurício de Almeida Abreu abre suas inscrições
O Instituto Pereira Passos lança o Prêmio IPP Maurício de Almeida Abreu. O prêmio irá selecionar teses e
dissertações sobre a cidade do Rio de Janeiro. O objetivo é estimular a reflexão sobre a realidade social, urbana,
econômica, política, cultural e ambiental do município e suas interações com a Região Metropolitana.
As duas melhores dissertações de mestrado e as duas teses de doutorado serão premiadas com valores entre
R$5.000 e R$14.000. Os interessados devem encaminhar os seus projetos e a documentação necessária até às
18h do dia 20 de setembro para o endereço: Rua Gago Coutinho, 52 – Laranjeiras.
A comissão julgadora será composta por cinco membros de instituições de reconhecida reputação em pesquisa
acadêmica.
O primeiro colocado na categoria tese de doutorado receberá R$14 mil e o segundo R$9 mil. Já o vencedor da
dissertação de mestrado ganhará R$8 mil e o segundo colocado R$5 mil.
Para participar é necessário que o trabalho tenha sido defendido e depositado entre 1° de janeiro de 2014 e 31 de
dezembro de 2016 em programas de pós-graduação stricto sensu, reconhecidos pela Capes.

FAPERJ contempla projeto da Estácio
Na última semana, a FAPERJ anunciou o resultado do Edital FAPERJ Nº 04/2017 - Programa Pós-Doutorado
Nota 10 — 2017, tendo sido contemplado projeto do Prof. Fabio Ramoa Pires com o bolsista Weber Schmidt
Pereira Lopes.

José Osório do Nascimento Neto [Direito, ESTÁCIO CURITIBA/PR]: convidado para participar como membro
da Comissão de Avaliação de trabalhos científicos do XVIII Congresso Paranaense de Direito Administrativo e do
II Congresso Ítalo Latino-Americano de Direito da Infraestrutura, entre os dias 23 e 25 de novembro de 2017, a
convite do IPDA - Instituto Paranaense de Direito Administrativo, na OAB Paraná.

Juliana Oliveira Gomes-Valério [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: palestra "Conversando sobre o
suicidio e o contágio: análise sobre a série 13 Reasons Why" realizada na Faculdade de Ciências e Tecnologias
de Viçosa (UNIVIÇOSA), em 12 de junho de 2017.


