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Ana Paula Correa de Sales (Profa.) e Mágna Lima

(aluna) [Direito, UNESA/RJ]: comunicação "Violação do

direito à liberdade de expressão no sistema

interamericano de proteção dos direitos humanos: o caso

Olmedo Bustos e outros vs. Chiles, análise e

repercussões" apresentada no II Seminário Internacional

sobre Direitos Humanos Fundamentais, no Rio de

Janeiro, em 30 de novembro de 2016.

Analu Egydio dos Santos [Gestão Ambiental, ESTÁCIO

RIBEIRÃO PRETO/SP]: comunicação "Situação do

saneamento básico em diferentes municípios brasileiros:

estratégias de análise do ambiente por meio do ensino

EAD" apresentada no Congresso da ABES/ FENASAN,

em São Paulo, de 02 a 06 de outubro de 2017.

Edvaldo Antunes de Farias [Educação Física,

UNESA/RJ]: comunicação "Percepção de qualidade de

vida de idodos e interesse pela prática orientada de

exercícios físicos na zona sul do RJ" apresentada no 5o.

Simpósio Internacional de Força e Condição Física, no

Pará, de 04 a 06 de dezembro de 2015.

Nilton Rodrigues Junior [Psicologia, UNESA/RJ]: artigo

"África em movimento" publicado no Anuário

Antropológico, classificada na CAPES como Qualis A1.

Vinicius Figueiredo Chaves (Prof.) e Abel Rafael

Soares (egresso) [Direito, UNESA/RJ]: artigo "Análise

crítica da aplicação do termo de compromisso como

instrumento regulatório do mercado de capitais" publicado

na Revista do Direito Público (UEL), classificada na

CAPES como Qualis B2.
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

Período de pré-inscrições dos ouvintes: 08/09 a 16/10/2017

O objetivo do evento é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e discussão de

trabalhos científicos, das diversas áreas de conhecimento.

Data do evento: 21 de outubro de 2017 (sábado)

Horário: 7h30min às 17h

Local: Campus Nova América

Endereço: Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro – RJ

EVENTO/NOTÍCIA

Ary Ferreira dos Santos Junior [Administração, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: avaliação do mérito científico dos

trabalhos submetidos ao evento X CASI - X Congresso de Administração, Sociedade e Inovação, do curso de

Administração da Universidade Federal Fluminense (UFF). Na edição 2016, o CASI passou a adotar a plataforma da

start up Even3 e contou com 245 avaliadores, todos mestres e doutores. Foram recebidos 505 artigos científicos. Em

média, cada avaliador pode analisar 4 trabalhos. O sistema de avaliação do CASI foi na modalidade blind review onde

cada trabalho foi avaliado por dois pareceristas. Dos artigos submetidos, 216 foram aprovados para apresentação e

publicação nos anais do congresso e, se comparado com as outras edições, a seletividade do evento aumentou mesmo

com o aumento da submissão.

Jaciara de Sá Carvalho [PG - Educação, UNESA/RJ]: mesa de debates "Redes sociais digitais e educação" ,em 20 de

setembro de 2016, durante o congresso promovido pela Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED).

A Diretoria de Pesquisa e Extensão anuncia a abertura das inscrições para o Programa Pesquisa Produtividade

nas seguintes IES: UNESA / FESV / ESTÁCIO AMAZÔNIA / ESTÁCIO JUIZ DE FORA / ESTÁCIO BH / ESTÁCIO

RECIFE / ESTÁCIO BRASÍLIA / ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO / ESTÁCIO FASE / ESTÁCIO SANTA CATARINA /

ESTÁCIO FIB / ESTÁCIO SÃO PAULO / ESTÁCIO FIC

Objetivo do Programa visa estimular o docente no desenvolvimento de projetos de pesquisa e incentivar a produção

científica. Para participar do processo seletivo, o docente deverá atender as regras estabelecidas nos Editais

específicos de cada IES.

A concessão do apoio se realizará no período de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019. As inscrições deverão ser

realizadas de 05 de outubro a 06 de novembro 2017.

Com o lançamento dos Editais esperamos desenvolver e fortalecer a cultura da Pesquisa na Estácio, ampliando o

Programa para outras IES progressivamente na medida dos resultados.

VOCÊ SABIA?

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.


