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Emerson Rodrigues Duarte (Prof.) e Bruno Guilherme

Monteiro (aluno) [Educação Física, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: comunicação "Fatores motivacionais para a

prática de corrida de rua" será apresentada no Congresso

Brasileiro de Psicologia do Esporte, em Brasília, de 09 a

11 de novembro de 2017.

Emerson Rodrigues Duarte (Prof.) e Priscila Lúcia de

Souza Castro (aluna) [Educação Física, ESTÁCIO JUIZ

DE FORA/MG]: comunicação "Otimismo e motivação para

a prática de exercícios físicos em mulheres sobreviventes

ao câncer de mama" será apresentada no Congresso

Brasileiro de Psicologia do Esporte, em Brasília, de 09 a

11 de novembro de 2017.

Francila Weidt Neiva [Análise e Desenvolvimento de

Sistemas, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação

"An innovative approach to accelerate expertise transfer in

organizations" apresentada na IEEE International

Conference on Systems, Man, and Cybernetics, no

Canadá, em 05 de outubro de 2017.

Marcos Vinicius Mendonca Andrade [Pedagogia,

UNESA/RJ]: artigo "Estabelecimento de critérios de

qualidade para aplicativos educacionais no contexto dos

dispositivos móveis (M-Learning)" publicado na Revista

EAD em foco (Qualis B1). Disponível:

http://dx.doi.org/10.18264/eadf.v7i2.466.

Marilia de Sant Anna Faria [Administração, UNESA/RJ]:

palestra “Empreendedorismo e planejamento de carreira”

apresentada no SENAI/CETIQT, no Rio de Janeiro, em 28

de setembro de 2017.

Ronaldo Lucas da Silva [PG - Direito, UNESA/RJ]:

comunicação "La separación de los poderes en Brasil:

nociones sobre el poder judicial" apresentada no

Congresso Abogacia 2017 - Gestión y Solución de Litigios

Jurídicos, em Cuba, de 27 a 29 de setembro de 2017.
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IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de Iniciação Científica da UNESA 

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

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.

Carlos Alberto Lima de Almeida [Direito, UNESA/RJ]: cumprindo a interlocução com a sociedade em atividade de

extensão, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Direito, participou na Ordem dos Advogados do Brasil -

Seccional do Rio de Janeiro, do debate "Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência Desafios e perspectivas"

proferindo palestra sobre "Os impactos da LBI nas instituições privadas de ensino". Na ocasião, discorreu sobre as

pesquisas realizadas no âmbito da UNESA e as atividades do Núcleo de Extensão e Pesquisa de Acessibilidade e

Inclusão. O evento foi organizado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB/RJ.

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.

http://dx.doi.org/10.18264/eadf.v7i2.466

