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Apresentação 
 

A Diretoria de Pesquisa e Extensão, com a iniciativa de sistematizar a atividade de 

pesquisa na Estácio, identificou a existência de uma série de eventos associados às atividades 

de pesquisa com a participação dos docentes, que eram desconhecidas interna e 

externamente. Objetivando atingir o público interno, foi organizada uma sistemática de 

divulgação destes eventos através de um boletim. 

Neste sentido, em 07 de fevereiro de 2011, foi encaminhada correspondência interna aos 

professores solicitando que as notícias de cunho científico fossem encaminhadas ao e-mail 

boletimpesquisa@estacio.br, utilizando a planilha eletrônica “boletimpesquisa”. Por sua natureza, 

o boletim se destina a fazer referência a eventos atuais dentre os quais aprovação e submissão 

de projetos de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas, recebimento de prêmio ou 

homenagem, apresentação de trabalho em evento científico, celebração de convênio, 

publicação de livro ou artigo científico, participação em comitê científico e consultoria 

relevante. 

A partir desta iniciativa, em 14 de fevereiro de 2011, foi divulgada a 1ª edição do Boletim 

Pesquisa, que foi divulgada no SIA, pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada e desde então, 

quinzenalmente novas edições foram divulgadas. Em 23 de maio de 2011, a periodicidade do 

Boletim Pesquisa passou a ser semanal. 

No ano de 2017, foram publicadas 47 edições. 
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Boletim Pesquisa

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CINETÍFICA

VOCÊ SABIA?

O InformEditais tem publicação mensal, na primeira segunda-feira do mês.

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

10 de janeiro de 2017. Ano 7. Nº 280

O IX Seminário de Pesquisa da Estácio e a apresentação e discussão de trabalhos 
V Jornada de Iniciação Científica da científicos das diversas áreas de 
UNESA acontecerão no dia 21 de conhecimento.
outubro de 2017.

E-mail para contato:
O objetivo do evento é proporcionar à seminario.pesquisa@estacio.br
comunidade acadêmica um espaço para 

IX Seminário de Pesquisa da Estácio e 
V Jornada de Iniciação Científica da UNESA

Marcelo Elias dos Santos [Gestão Ambiental, Internacional Direitos Humanos, Violência e Pobreza, no 

UNISEB/SP]: comunicação “Possibilidades de Rio de Janeiro, de 19 a 21 de outubro de 2016.1melhoria na gestão de insumos, resíduos e uso 

da água em uma indústria de refrigerantes a partir da Valeria Dutra Ramos (Profª), Helson M. da Costa 

produção mais limpa” apresentada no XXIII Simpósio de (Prof.), Thaynara C. da Silva (aluna) [Engenharia de 

Engenharia de Produção - SIMPEP, em São Paulo, de 09 a 4Produção, UNESA/RJ]: comunicação “Avaliação 

11 de novembro de 2016. do potencial de resíduos plásticos: propriedades 

mecânicas” apresentada no IV ETARSERRA - IV 

Alexandre Marcondys Ribeiro Portilho (Prof.) e Exposição de Trabalhos Acadêmicos da Região Serrana, 

Laís Nazário David (aluna) [Direito, ESTÁCIO em Nova Friburgo, de 19 a 21 de outubro de 2016.2AMAPÁ/AP]: comunicação “A implantação do 

Tribunal de Justiça do Amapá e o acesso à justiça” Eduardo Scarlatelli Pimenta (Prof.), Igor Lima da 

apresentada no XXV Congresso do CONPEDI, no Silva (Prof.), Christina Silva Costa Klippel (Profª), 

Paraná, de 07 a 11 de dezembro de 2016. 5Alice Costa, Amanda Silvestre e Mariana Marchon 

(alunas) [Medicina, UNESA/RJ]: comunicação “A 

Aline Monteiro Garcia [Psicologia, UNESA/RJ]: simulação realística como metodologia no ensino do 

comunicação “Sexualidade, meninas e meninos suporte avançado de vida a graduandos de Medicina” 3na medida socioeducativa de internação: alguns apresentada no 54 COBEM, em Brasília, em 12 de outubro 

olhares dos profissionais” apresentada no VI Seminário de 2016.

Sandra Helena Mayworm [Fisioterapia, UNESA/RJ]: apresentou a conferência magna da abertura da 
XVI Jornada Científica de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Crefito-2 intitulada “Fisioterapia: 
educação continuada e aprimoramento profissional”, em 27 de outubro de 2016.

VI Jornada de Radiologia - FNC ESTACIO/SP
Nos dias 08 e 09 de novembro de 2016 em comemoração ao Dia dos Profissionais das Técnicas 
Radiológicas, foi promovida a VI Jornada de Radiologia com a presença de diversos palestrantes e a 
participação de 600 pessoas no auditório. Durante o evento, foram lançados três livros, sendo dois de 
docentes e um de discente.
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Boletim Pesquisa

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CINETÍFICA

VOCÊ SABIA?

A importância de manter o seu Lattes atualizado.

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

16 de janeiro de 2017. Ano 7. Nº 281

Alunos e professores da Estácio (Núcleo com orientações quanto à escrita de 
Natal) se reuniram no dia 10 de artigos e projetos. Já os regulamentos e 
novembro de 2016 para o I Simpósio de parâmetros éticos de uma pesquisa 
Iniciação Científica da Estácio Natal com estiveram em discussão em uma mesa 
o tema “Aspectos Éticos na Pesquisa”. O redonda composta pelos membros do 
evento aconteceu no auditório da C o m i t ê  d e  É t i c a  d o  H o s p i t a l  
unidade Alexandrino, com programação Universitário Onofre Lopes (HUOL) - 
d a s  8 h - 2 2 h ,  c o n t a n d o  c o m  a  Universidade Federal do Rio Grande do 
participação de 316 inscritos que além Norte, membros do Comitê Institucional 
de assistirem as apresentações dos de Iniciação Científica da Estácio e 
projetos que estão em andamento, Coordenação de TCC da Estácio.
debateram sobre a redação científica 

I Simpósio De Iniciação Científica - Núcleo Natal

Talita Leite Ladeira [Fisioterapia, ESTÁCIO JUIZ DE Educação Física (UEM.Online), v.27, n.1, p.1-15, 2016, 

FORA/MG]: artigo "Fundamentos éticos na ISSN: 2448-2455.1tomada de decisão de discentes de fisioterapia" Marcus Brauer Gomes [PG - Administração, 

publicado na Revista Interface (Botucatu), Qualis A1, link: UNESA/RJ]: comunicação “Inovação no ensino de 

http://dx.doi.org/10.1590/1807-57622016.0273. 4Administração: análise bibliométrica das 

Carmelinda Parizzi [Gestão Financeira, ESTÁCIO publicações científicas sobre e-learning nas bases de 

RIBEIRÃO PRETO/SP]: comunicação “BSC e suas dados ANPAD e SPELL no período de 2005 a 2014” 2aplicações: aplicabilidade dos indicadores no apresentada no Seminário de Estratégias de 

processo de gestão” apresentada no Congresso Aprendizagem em Administração (SEA2), em Volta 

Convibra Business, em São Paulo, de 29 de novembro a Redonda, em 15 de dezembro de 2016.

03 de dezembro de 2016. Marco Aurelio Reis [Jornalismo, UNESA/RJ]: artigo 

Henrique de Oliveira Castro [Educação Física, "A disrupção das práticas em laboratório no 

ESTÁCIO BRASÍLIA/DF]: artigo "Voleibol 5ensino de Jornalismo" publicado na Revista 3masculino de alto nível: associação entre as Brasileira de Ensino de Jornalismo, Rebej (Qualis B3). 

ações de jogo no side-out" publicado na Revista da Disponível no link: https://goo.gl/vZS24u.

Dia da Justiça
O Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Desembargador Luiz Fernando Ribeiro de 
Carvalho, convidou para a outorga do Colar do Mérito Judiciário ao Professor Doutor Nilton Cesar 
Flores, professor Titular do PPGD - Mestrado e Doutorado em Direito da Estácio. O evento aconteceu 
em 08 de dezembro de 2016.

Marilia de Sant'Anna Faria [Administração, UNESA/RJ]: coordenou a produção do livro "Histórias de 
um certo Ivan". A obra foi lançada no Museu do Amanhã, na Cerimônia de Premiação da Assespro, em 
evento promovido pelo Governo do Estado do RJ, UERJ, Assespro e Sebrae/RJ.
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Boletim Pesquisa

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

VOCÊ SABIA?

O InformEditais tem publicação mensal, na primeira segunda-feira do mês.

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

23 de janeiro de 2017. Ano 7. Nº 282

O objetivo do evento é proporcionar à DIA: 21 DE OUTUBRO DE 2017
comunidade acadêmica um espaço para 
a apresentação e discussão de trabalhos E‐mail para contato:
científicos das diversas áreas de seminario.pesquisa@estacio.br
conhecimento.

IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de
 Iniciação Científica da UNESA

Vinicius Figueiredo Chaves e Nilton César da Silva E l t o n  G o m e s  d o s  R e i s  [ R e l a ç õ e s  

Flores [Direito e PG ‐ Direito, UNESA/RJ]: artigo Internacionais ,ESTÁCIO FIR/PE] :  ar t igo 1"Sustentabilidade empresarial: análise 4"Cooperação para autonomia? Explicando o 

comparativa da disciplina jurídica dos informes não paradoxo da política externa brasileira para a 

financeiros (Brasil e União Europeia)" publicado na UNASUL", publicado na Revista de Sociologia e Política.

Revista Opinião Jurídica, v. 14, n. 18, 2016, classificada na 

CAPES como Qualis B1. Marcos Antonio Passos Chagas [Engenharia 

Mecânica, ESTÁCIO FASE/SE]: comunicação 

Paula Ribeiro (Profª), Aline Santigo (ex‐aluna) e 5“Avaliação dos aspectos e impactos ambientais 

Douglas Figueiredo (ex‐aluno) [Fotografia, nas operações de transporte de l íquidos 2UNESA/RJ]: artigo "Carlos Moskovics: um combustíveis” apresentada no ENSEE ‐ 1° Encontro 

profissional da fotografia e seu olhar sobre o Rio de Sergipano de Engenharias, em Sergipe, em 12 de abril de 

Janeiro dos anos 1940 a 1960" publicado no livro 2016.

eletrônico “Fotograficamente Rio, a cidade e seus temas” 

/Ana Maria Mauad (Org.), agraciado com o Edital 450 Anos Edvaldo Antunes de Farias [Educação Física, 

da Cidade do Rio de Janeiro /FAPERJ. Disponível: UNESA/RJ]: comunicação “Percepção de 

‐ . 6qualidade de vida de idosos submetidos a 

programa de treinamento aeróbio” apresentada no 5º 

Thiago Teixeira Guimarães [Educação Física, Simpósio de Força e Condição Física, no Rio de Janeiro, 

UNESA/RJ]: artigo "Alterações posturais em de 04 a 06 de dezembro de 2015.3rodoviários" publicado na Revista Coleção 

Pesquisa em Educação Física, v. 15, n. 1, 2016, ISSN: 

1981‐4313. 

http://www.labhoi.uff.br/fotograficamente rio

I Simpósio de Avaliação Psicológica e I Mostra de Estágio em Orientação Profissional do 
Centro Universitário Estácio Juiz de Fora

Ocorreu dia 12 de agosto de 2016, em comemoração ao mês do Psicólogo, o I Simpósio de Avaliação 
Psicológica e I Mostra de Estágio em Orientação Profissional do Centro Universitário Estácio Juiz de 
Fora, com a presença do Prof. Dr.Nelimar Ribeiro, Psicometrista, construtor e validador de 
instrumentos psicológicos, Doutor em Psicologia, com ênfase em Avaliação. Foram realizadas 
palestras diurnas e noturnas. À tarde, foi realizado minicurso sobre construção de instrumentos, 
voltado aos alunos de Iniciação Científica e Estágio em Avaliação Psicológica.
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Boletim Pesquisa

Marcelo Elias dos Santos [Gestão Ambiental,
ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO/SP]: comunicação
“Empreendedorismo utilizando resíduos de

construção e demolição (RCD) em Ribeirão

Preto‐SP: oportunidades de negócios com

sustentabilidade” apresentada no XXIII
Simpósio de Engenharia de Produção ‐ SIMPEP,
em São Paulo, de 09 a 11 de novembro de 2016.

Valeria Dutra Ramos e Helson M. da Costa
[Engenharia de Produção, UNESA/RJ]: livro
“Compósitos híbridos de resina epóxi”,

publicado pela editora Saarbrücken:
OmniScriptum Marketing DEU GmbH. (ISBN:
978‐3‐330‐75106‐4).

Christina Silva Costa Klippel (Profa.), Ana Luiza
M. de Souza Vale, Enio de Castilho Kloh, Jordana
Assis Barros e Lívia Paes Leme (alunos)
[Medicina, UNESA/RJ]: comunicação “O ensino

das arritmias cardíacas com base no suporte

avançado de vida 2015: metodologia do

curso” apresentada no 54 COBEM, em Brasília,
em 12 de outubro de 2016.
Andrey da Silva Brugger (Prof.) e Monique
Rodrigues Lopes (aluna) [Direito, ESTÁCIO JUIZ
DE FORA/MG]: comunicação “Reconhecimento

de direitos de mulheres transexuais”

apresentada no VIII Congresso Internacional
sobre Diversidade Sexual e de Gênero da ABEH,
em Juiz de Fora, em 24 de novembro de 2016.

Henrique de Oliveira Castro [Educação Física,
ESTÁCIO BRASÍLIA/DF]: livro “Comportamento

visual e tomada de decisão no voleibol”,

publicado pela Novas Edições Acadêmicas
(ISBN: 978‐3‐330‐75217‐7).

Dalton Rodrigues Franco (Prof.) e Thalyta Eloah
(aluna) [Direito, UNESA/RJ]: comunicação
“Análise rawlsiana sobre a justiça política na

lei orgânica de Belford Roxo” apresentada no
XXV CONPEDI, em Curitiba, de 07 a 10 de
dezembro de 2016.

2016 HIGHLY CITED RESEARCHERS

Prof. Tarso Bonilha Mazzotti foi identificado como pesquisador altamente citado e
como um dentre os que produziram trabalhos mais valiosos e significativos em seu
campo. Poucos pesquisadores obtém o reconhecimento por meio do Essential
Science Indicators Highly Cited Papers.

30 de janeiro de 2017. Ano 7. Nº 283

IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V 

Jornada de Iniciação Científica da UNESA

O objetivo do evento é proporcionar à
comunidade acadêmica um espaço para a
apresentação e discussão de trabalhos
científicos das diversas áreas de
conhecimento.

DIA: 21 DE OUTUBRO DE 2017

E‐mail para contato:
seminario.pesquisa@estacio.br

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

VOCÊ SABIA?

A importância de manter o Lattes atualizado

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

Marcelo Elias dos Santos [Gestão Financeira,
ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO/SP]: comunicação
“Evidenciação das inovações realizadas pelas

agroindústrias listadas na ABIOVE ‐
Associação Brasileira das Indústrias de Óleos

Vegetais” apresentada no XXIII Simpósio de
Engenharia de Produção ‐ SIMPEP, em São
Paulo, de 09 a 11 de novembro de 2016.

Lúcia Pezzi, Silvio Pessanha Neto, Christina
Klippel, Rosangela Amorim, July Teixeira e Pedro
Cruz [Medicina, UNESA/RJ]: comunicação “A

simulação realística como metodologia de

ensino no treinamento de voluntários para as

Olimpíadas Rio 2016” apresentada no 54
COBEM, em Brasília, em 13 de outubro de 2016.

Clistenes Pamplona Catete [Engenharia
Ambiental e Sanitária, ESTÁCIO BELÉM/PA]:
comunicação “Análise espacial da

leptospirose, no Distrito de Icoari (DAICO),

Belém, Pará, no período de 2011 a 2015”

apresentada no Congresso Brasileiro de
Biodiversidade, Saúde e Educação, no Pará, em
05 de dezembro de 2016.

Maria Maria Martins Silva Stancati [Direito,
UNESA/RJ]: comunicação “Burocracia e estado

na desjudicialização: a busca do bem-estar

entre o cidadão e a máquina pública”

apresentada no II Seminário Internacional sobre
Direitos Humanos Fundamentais, no Rio de
Janeiro, em 30 de novembro de 2016.

Dalton Rodrigues Franco (Prof.) e Marta Catarina
(aluna) [Direito, UNESA/RJ]: comunicação “A lei

orgânica municipal e as políticas públicas

para a mulher sob a luz de John Rawls”

apresentada no VI Congresso Internacional
Constitucionalismo e Democracia, no Rio de
Janeiro, em 24 de novembro de 2016.

VI Jornada de Radiologia da ESTÁCIO FNC

Em comemoração ao Dia dos Profissionais das Técnicas Radiológicas, foi promovido
o evento com a presença de diversos palestrantes e participação de 600 pessoas. Na
ocasião, foram lançados os livros: Radiologia em Libras, O insólitos na Confissão de
Lúcio e Codinome Vampiro Rei
Sandra Helena Mayworm [Fisioterapia, UNESA/RJ]: o Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2ª Região (Crefito‐2) concedeu a medalha Dr.
Fernando Lemos como reconhecimento à profissional, pela sua atuação e
contribuição para a consolidação da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional no Brasil.

06 de fevereiro de 2017. Ano 7. Nº 284

IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V 

Jornada de Iniciação Científica da UNESA

O objetivo do evento é proporcionar à
comunidade acadêmica um espaço para a
apresentação e discussão de trabalhos
científicos das diversas áreas de
conhecimento.

DIA: 21 DE OUTUBRO DE 2017

E‐mail para contato:
seminario.pesquisa@estacio.br

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

VOCÊ SABIA?

A importância de manter o Lattes atualizado

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

Aline Silva Correa Maia Lima [Jornalismo,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação
“Youth and contemporaneity: social media as

a form of sociability management” será
apresentada na SHCY 2017 Conference
Transition, Transaction and Transgression, em
New Jersey (EUA), de 21 a 23 de junho de 2017.

Letícia Ladeira Bonato [Odontologia, ESTÁCIO
JUIZ DE FORA/MG]: artigo "Association

between temporomandibular disorders and

pain in other regions of the body" publicado no
periódico Journal of Oral Rehabilitation, Qualis A1
em Odontologia.

Diego de Faria Magalhães Torres (Prof.),
Jefferson Sing Toledo Junior, Marcondes Silva de
Lima, Marley Moreira Correia e Rafael Rodrigues
Coutinho (alunos) [Medicina, UNESA/RJ]: artigo
"Foramen venosum: prevalence, patency and

correlation with cephalic index" publicado na
revista International Journal of Morphology
34(4):1328-1332,2016.Disponível:
http://www.intjmorphol.com/volumen/vol-34-4/.

Enzo Bello [Direito, UNESA/RJ]: livro "Cidadania,

justiça restaurativa e meio ambiente: um

diálogo entre Brasil, Estados Unidos, Canadá,

Espanha e Itália", publicado pela editora Lumen
Juris, ISBN 978-85-8440-4.

Marco Antonio Prates Nielebock [Fisioterapia,
UNESA/RJ]: artigo "Chagas disease

transmission by consumption of game meat:

systematic review" publicado na Revista
Brasileira de Epidemiologia, n° 19, v. 4.

Manoel Gonçalves Rodrigues [Administração,
UNESA/RJ]: artigo "Globalized economy and

energy misconceptions" publicado no
International Journal of Advances in Management
and Economics. Disponível:
www.managementjournal.info

Semana Acadêmica Docente - Estácio Núcleo Metropolitano São Paulo

Os professores da Estácio Núcleo Metropolitano foram recepcionados na Unidade
Estácio Carapicuíba (FNC) pela Orquestra Sinfônica do Conservatório Villa Lobos
que apresentou o espetáculo “A Magia do Cinema: Marvel e Cia”, sob a regência do
Maestro Ederlei Lirussi e a participação da diretora do Conservatório Tânia Cristiana
Araujo Cardoso.

13 de fevereiro de 2017. Ano 7. Nº 285

IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V 

Jornada de Iniciação Científica da UNESA

O objetivo do evento é proporcionar à
comunidade acadêmica um espaço para a
apresentação e discussão de trabalhos
científicos das diversas áreas de
conhecimento.

DIA: 21 DE OUTUBRO DE 2017

E‐mail para contato:
seminario.pesquisa@estacio.br

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

VOCÊ SABIA?

A importância de manter o Lattes atualizado

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

Enzo Bello [Direito, UNESA/RJ] et al: livro
"Direitos humanos e justiça de transição",
publicado pela editora LiberArs, ISBN 978-85-
9459-0008.

Henrique de Oliveira Castro [Educação Física,
ESTÁCIO BRASÍLIA/DF]: artigo "Content

validity of scenes of the declarative tactical

knowledge test in volleyball – DTKT:Vb"

publicado no Brazilian Journal of
Kinanthropometry and Human Performance,
2016, p. 629-637.

Laélia Portela Moreira e Helenice Maia [PG -
Educação, UNESA/RJ]: artigo "Formação de

professores e articulação entre teoria e

prática no PNE e na discussão brasileira

recente" publicado na Revista Contemporânea

de Educação, 2016, v.13.

Marcelo Elias dos Santos [Gestão Financeira,
ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO/SP]: comunicação
“Redução das perdas econômicas decorrentes

da não utilização dos resíduos de madeira no

território portal da Amazônia” apresentada no
XXIII Simpósio de Engenharia de Produção -
SIMPEP, em São Paulo, de 09 a 11 de novembro
de 2016.

Talita Leite Ladeira [Fisioterapia, ESTÁCIO JUIZ
DE FORA/MG]: artigo "Dilema ético como

instrumento didático: a bioética na formação

generalista atual" publicado no Journal of
Management & Primary Health Care, ISSN 2179-
6750.

Estão abertas de 20/02 a 12/04/2017, as inscrições para o Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação Científica (PIBIC) da UNESA, período 2017-2018. O Edital completo do
processo de seleção está disponível no link: https://goo.gl/NLfNj0.

Aline Silva Correa Maia Lima [Jornalismo, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: ministrou, via
Skype, a palestra "O passinho no Rio de Janeiro" para alunos do Departamento de
Espanhol e Português da Tulane University, New Orleans (EUA). A palestra virtual foi
realizada no dia 2 de fevereiro, a convite da profª Rebecca Attencio, da Tulane. O tema faz
parte da pesquisa de Doutorado da professora Aline Maia.

20 de fevereiro de 2017. Ano 7. Nº 286

IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de Iniciação Científica da UNESA

O objetivo do evento é proporcionar à
comunidade acadêmica um espaço para a
apresentação e discussão de trabalhos
científicos das diversas áreas de
conhecimento.

DIA: 21 DE OUTUBRO DE 2017

E‐mail para contato:
seminario.pesquisa@estacio.br

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

VOCÊ SABIA?

O livro Endodontology, dos professores Domenico Ricucci e José Siqueira, publicado
originalmente em inglês pela editora Quintessence Verlag - Berlin, e já traduzido para o
russo, foi agora traduzido para o japonês. Mais uma grande conquista para os autores e para
a consolidada internacionalização do Programa de Pós-Graduação em Odontologia.

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

INTERNACIONALIZANDO

Abertas as inscrições para o programa Orange Tulip Scholarship - OTS Brazil 2017, para
estudos na Holanda, até 01/04/2017. Mais informações:
https://www.nesobrazil.org/bolsas-de-estudo/orange-tulip-scholarship
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Henrique de Oliveira Castro [Educação Física,
ESTÁCIO BRASÍLIA/DF]: artigo "Visual

behaviour and the quality of decision-making

on volleyball" publicado no Brazilian Journal of
Kinanthropometry and Human Performance, p.
638-647, 2016.

Enzo Bello [Direito, UNESA/RJ] et al: livro
"Democracia e meios de comunicação:

pluralismo, liberdade de expressão e

informação", publicado pela editora Lumen Juris,
ISBN 978-85-8440-4957.

Fátima Geovanini, Ana Luisa Rocha Mallet,
Luciana de Paula Lima e Schmidt de Andrade,
Renata Silva Monteiro, David Kestenberg
[Medicina, UNESA/RJ]: artigo "Todo aluno tem

uma história para contar: narrativas dos

estudantes na disciplina de Humanidades

Médicas" publicado na Revista Eletrônica Estácio
Saúde, v. 5, n° 2, 2016.

Valéria Dutra Ramos e Helson Moreira da Costa
[Engenharia Química, UNESA/RJ]: artigo
"Thermal analysis of the sulfur vulcanization

Part III. The role of linseed oil and peanut oil

as activators" publicado no Journal of Thermal
Analysis and Calorimetry, v.127, 2017.
DOI:10.1007/s10973-017-6199-2.

Wagner Santos Coelho [Educação Física,
UNESA/RJ]: artigo "Investigating the cellular

and metabolic responses of world-class

canoeists training: a sportomics approach"
publicado na Revista Nutrients, 2016,
DOI:10.3390/nu8110719 (Open Access).

O European Research Council mantém diversos editais abertos para financiamento de
pesquisas internacionais, em todo mundo! Fique de olho no site:
https://erc.europa.eu/funding-and-grants/

Abertas as inscrições para o programa Orange Tulip Scholarship - OTS Brazil 2017, para
estudos na Holanda, até 01/04/2017. Mais informações: https://www.nesobrazil.org/bolsas-
de-estudo/orange-tulip-scholarship

06 de março de 2017. Ano 7. Nº 287

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

VOCÊ SABIA?

Em 21 de janeiro de 2017, o Prof. José Freitas Siqueira Jr. [PPG Odontologia, UNESA/RJ]
ministrou curso de 3 horas intitulado "Treatment of endodontic infections" em Madrid, no
evento Curso de Invierno organizado pela Associação Espanhola de Endodontia (AEDE).
Cerca de 400 pessoas lotaram o auditório do Museu Reina Sofia para o curso.

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

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 

da UNESA 
Estão abertas as inscrições para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da
UNESA, período 2017-2018. As inscrições deverão ser feitas pelo professor orientador, até o dia
12/04/2017, exclusivamente pela plataforma online OPP-Estácio, disponível no endereço:
http://www.stelaopp.com.br/estacio/. O Edital completo do processo de seleção está disponível no link:
https://goo.gl/NLfNj0 e na página do programa:
http://portal.estacio.br/unidades/universidade-estácio-desá/pesquisas/iniciação-científica/
Dúvidas podem ser direcionadas à Coordenação do Programa através do e-mail:
iniciacaocientifica@estacio.br

INTERNACIONALIZANDO
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Cláudio Pellini Vargas [Pedagogia, ESTÁCIO JUIZ DE
FORA/MG]: artigo "Avaliação na educação física

escolar: tensões para além das epistemologias"
aceito para publicação na Revista Brasileira de
Educação Física e Esporte, Qualis B1.

Rodrigo Diaz de Vivar y Soler [Psicologia, ESTÁCIO
SANTA CATARINA/SC]: artigo "Uma leitura acerca

da imaginação em Sartre" publicado na revista da
Abordagem Gestáltica (Online), v. XXIII, p. 123‐125,
2017.

Rossana Marina de Seta Fisciletti e Antonio Marcio
Figueira Cossich [Direito, UNESA/RJ]: comunicação “A

conciliação no Núcleo de Prática Jurídica da

Universidade Estácio de Sá ‐ Unidade Nova Iguaçu:

assistência jurídica gratuita e especializada”

apresentada no XXV CONPEDI, em Curitiba, em 07 de
dezembro de 2016.

Talita Leite Ladeira [Fisioterapia, ESTÁCIO JUIZ DE
FORA/MG]: capítulo "Formação do fisioterapeuta:

raízes históricas a influenciar as práticas atuais",
no livro "Políticas e acesso aos serviços de saúde:

práticas, cuidados e fluxos". ISBN:
978‐85‐7826‐472‐7.

Valéria Dutra Ramos e Helson Moreira da Costa
[Engenharia Ambiental e Sanitária, UNESA/RJ]: artigo
"Propriedades mecânicas e morfologia de

compósitos de polipropileno e cascas de café"
publicado na Acta Scientiae et Technicae, vol.4, p.41 ‐
51, 2016. Link:
http://www.uezo.rj.gov.br/ojs/index.php/ast/article/view/
126/97

Auxílio para pesquisa internacional: INOVAÇÃO URBANA NO BRASIL.
Empresas do Reino Unido podem aplicar para compartilhar 2,4 milhões de libras para trabalhar com parceiros
brasileiros em soluções inovadoras para o desenvolvimento urbano no Brasil. Mais informações:
https://www.gov.uk/government/publications/funding‐competition‐urban‐innovation‐in‐brazil

13 de março de 2017. Ano 7. Nº 288

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

VOCÊ SABIA?

Isabela Maddalena de Souza Lima Dias [Odontologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA]: trabalho de pesquisa
“Agulhamento a seco no músculo masseter no tratamento da dor miofascial: relato de casos” premiado em 2º
lugar, Prêmio Joaquim Ferreira Lima, na categoria Fórum Clínico no 35º Congresso Internacional de Odontologia
de São Paulo.

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link 

goo.gl/7VE40d

OPORTUNIDADE DE INTERCÂMBIO 

Grande oportunidade para nossos alunos. A Assessoria de Cooperação Internacional da Estácio anuncia uma
vaga de intercâmbio para nossos alunos de graduação (presencial ou EAD), em toda a Estácio no Brasil, na
Northumbria University (Newcastle, Inglaterra ‐ https://www.northumbria.ac.uk/ ), de setembro 2017 a janeiro
2018.
• Pré‐requisitos: aluno de graduação da Estácio, com 20 a 80% do curso concluído; proficiência na língua inglesa 
(IELTS 6.0); coeficiente de rendimento acima de 7,0;
•O aluno deve arcar com os custos de viagem, hospedagem e alimentação;
•Possibilidade de aproveitamento das disciplinas cursadas em seu currículo.
Mais informações no link: https://www.northumbria.ac.uk/international/incoming‐students/ (Bilateral Exchange)
Alunos interessados na vaga podem enviar e‐mail para international@estacio.br , com histórico oficial completo e
telefone de contato, colocando no campo Assunto: “Intercâmbio na NU”.

A Assessoria Internacional da Estácio receberá os interessados até dia 07 de abril de 2017. O resultado da 
seleção será divulgado até dia 14 de abril de 2017.

INTERNACIONALIZANDO

EVENTO/NOTÍCIA

IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de Iniciação Científica da UNESA
DIA: 21 DE OUTUBRO DE 2017
E‐mail para contato: seminario.pesquisa@estacio.br
O objetivo do evento é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e discussão de
trabalhos científicos das diversas áreas de conhecimento.
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Ercole da Cruz Rubini e Wagner Santos Coelho
[Educação Física, UNESA/RJ]: artigo "Crossfit,

musculação e corrida: vício, lesões e

vulnerabilidade" aceito para publicação no periódico
Journal Physical Education.

Renata Prado Alves Silva [Jornalismo, ESTÁCIO JUIZ
DE FORA/MG]: comunicação “Books and readers on

the booktube Newbie Tag” será apresentada no XV
International Conference on New Directions in the
Humanities, em Londres, de 05 a 07 de julho de 2017.

Ricardo de Mattos Russo Rafael e Anna Tereza
Miranda Soares de Moura [PG - Saúde da Família,
UNESA/RJ]: artigo "Relationship between alcohol

consumption and violence between intimate

partners: a sectional study" publicado no OnLine
Brazilian Journal of Nursing, 2016. Disponível:
http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/vi
ew/5617/pdf

Ruth Tramontani Ramos [Odontologia, UNESA/RJ]:
artigo "Postprandial capillary glycemia (PCG)

compared with body mass index (BMI) a way to

identify possible cases of diabetes I" publicado na
Oral surgery, Oral medicine, Oral pathology and Oral
radiology.

Tharciano Luiz Teixeira Braga da Silva [Educação
Física, ESTÁCIO FASE/SE]: comunicação “Combate

simulado de jiu-jitsu promove hipotensão pós-

exercício e atenuação da reatividade pressórica em

praticantes acima de 30 anos de idade” apresentada
no XXI Simpósio Brasileiro de Fisiologia
Cardiovascular, em São Paulo, de 01 a 03 de fevereiro
de 2017.

A UNIVERSIDAD SANTO TOMAS SECCIONAL BUCARAMANGA (Colômbia) - USTA, a primeira Instituição de
Ensino Superior privada na Colômbia, anuncia abertura das candidaturas para intercâmbio (Agosto – Dezembro
de 2017), graduação e mestrado. Prazo para inscrições até 26 de maio de 2017 (solicita-se contato com a
Assessoria de Cooperação Internacional da Estácio até 10 de maio, através do email international@estacio.br).
Informações sobre os cursos na USTA em: http://www.usta.edu.co/.

CAPES lança edital CAPES/COFECUB, visando fomentar o intercâmbio entre Instituições de Ensino Superior e
institutos ou centros de pesquisa e desenvolvimento públicos brasileiros e franceses. As modalidades de bolsas e
benefícios são auxílio deslocamento, auxílio seguro saúde e diárias para missões de trabalho, missões de estudo
(bolsas diversas) e material de custeio. Inscrições até 23 de maio de 2017. Informações:
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/franca/cofecub

20 de março de 2017. Ano 7. Nº 289

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

VOCÊ SABIA?

A importância de manter o Lattes atualizado.

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link 

goo.gl/7VE40d

IX Seminário de Pesquisa da Estácio 

e 

V Jornada de Iniciação Científica da UNESA

INTERNACIONALIZANDO

O objetivo do evento é proporcionar à
comunidade acadêmica um espaço para a
apresentação e discussão de trabalhos
científicos das diversas áreas de
conhecimento.

DIA: 21 DE OUTUBRO DE 2017

E‐mail para contato:
seminario.pesquisa@estacio.br
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Boletim Pesquisa
27 de março de 2017. Ano 7. Nº 290

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link 

goo.gl/7VE40d

FAPERJ contempla Estácio em 11 projetos

Na última semana, a FAPERJ anunciou os resultados dos programas IC_2016/2 IC - Bolsa
de Iniciação Científica - 2016/2 e INT - Bolsa de Inovação Tecnológica - 2016/2, tendo sido
contemplados 11 projetos de professores pesquisadores vinculados ao Programa Pesquisa
Produtividade 2016 da Universidade Estácio de Sá – UNESA/RJ.

IC_2016/2 IC - Bolsa de Iniciação Científica - 2016/2

INT - Bolsa de Inovação Tecnológica - 2016/2
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Ana Cristina da Silva Pinto [Farmácia, ESTÁCIO
AMAZONAS/AM]: artigo "Larvicidal activities against

aedes aegypti and culex quinquefasciatus of some

extracts from Amazon edible fruits" publicado na
revista Journal of Mosquito Research, v.6, nº 28, 2016.
Disponível:
http://biopublisher.ca/index.php/jmr/article/view/2829.

Denise Mendonça de Melo [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ
DE FORA/MG]: comunicação “Mini exame do estado

mental: uma análise com teoria de resposta ao

item” será apresentada no Congresso Paulista de
Geriatria e Gerontologia - GERP-2017, em São Paulo,
de 06 a 08 de abril de 2017.

Elizabeth Silaid Muxfeldt (Profa) e Angélica Furriel
(aluna) [Medicina, UNESA/RJ]: comunicação “The

stop-bang questionnaire and epworth sleepiness

scale as a screening tool for obstructive sleep

apnea in a family health program in Rio de Janeiro:

a pilot project” será apresentada no 27th European
Meeting on Hypertension and Cardiovascular
Protection, na Itália, de 16 a 19 de junho de 2017.

Enzo Bello [Direito, UNESA/RJ]: livro "Direitos

humanos e cidadania no constitucionalismo latino-

americano", publicado pela editora Lumen Juris, ISBN
978-85-8440-4964.

Marco Aurelio G. N. dos Santos [Educação Física,
FAESO/SP]: artigo "A gestão do esporte como tema

de pesquisa: análise da publicação científica"
publicado na revista Montrivivência, v.29, nº 50, 2017,
ISSN: 2175-8042.

GO UANDES LEADERSHIP – Curso de verão em Liderança na Universidade de los Andes (Chile) com preços
promocionais para Estácio!
O Programa provê uma experiência única para aprender inglês e espanhol, sobre Economia, Empreendedorismo
e Liderança em um contexto chileno, com visitas culturais relacionadas ao tema do Programa e intercâmbio de
experiências entre os alunos estrangeiros! Programas de 2, 3 ou quatro semanas!
Mais informações: international@estacio.br

03 de abril de 2017. Ano 7. Nº 291

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

VOCÊ SABIA?

O InformEditais é publicado mensalmente, na primeira segunda-feira do mês.

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link 

goo.gl/7VE40d

IX Seminário de Pesquisa da Estácio 

e 

V Jornada de Iniciação Científica da UNESA

INTERNACIONALIZANDO

As inscrições de trabalhos para o IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de Iniciação
Científica da UNESA estão abertas. O objetivo do evento é proporcionar à comunidade acadêmica um
espaço para a apresentação e discussão de trabalhos científicos, das diversas áreas de conhecimento.
Consulte o regulamento no site www.estacio.br/seminariodepesquisa e inscreva-se no link:
http://www.stelaopp.com.br/estacio/
Período das inscrições de trabalhos: 29/03 a 30/05/2017
Data do evento: 21 de outubro de 2017
Local: Campus Nova América (Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro - RJ)
Horário: 7h30min às 17h
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Alexsander Augusto da Silveira (Prof.), Ana Carla
Guissoni (Profª) e Jackeline de Paula Andrade (aluna)
[Farmácia, FESGO/GO]: comunicação
“Biotechnological application of chitinolytic

enzymes from trichoderma asperellum for the

biocontrol of Aedes aegypti” será apresentada no
Congresso Internacional European Biotechnology, em
Dubrovnik - Croacia, de 25 a 28 de maio de 2017.

Francisca Araujo Pereira (Profª), Luziene de Bila
Souza, Herica Vivi da Silva Tavares e Vânia da Silva
Veras Monteiro (alunas) [Pedagogia, ESTÁCIO
AMAZONAS/AM]: comunicação “Geografia no

currículo do ensino fundamental” apresentada no
XVI Seminário Interdisciplinar de Pesquisa em
Educação (SEINPE), em Manaus, de 29 a 31 de
março de 2017.

Magno Angelo Kelmer [Engenharia Civil, ESTÁCIO
JUIZ DE FORA/MG]: comunicação “Turismo religioso

e produção do espaço em Baependi - MG” será
apresentada no INVTUR 2017, em Portugal, de 17 a
19 de maio de 2017.

Mara Conceição Veira de Oliveira [Direito, ESTÁCIO
JUIZ DE FORA/MG]: comunicação “Educação como

possibilidade à tolerância diante da crise

humanitária internacional” será apresentada no VI
Encontro Internacional do CONPEDI - Costa Rica, em
San José - Costa Rica, de 23 a 25 de maio de 2017.

Nelma de Mello Cabral [Psicologia, UNESA/RJ]:
comunicação “Misoginia e sexuações na

contemporaneidade” será apresentada no 13th
Women’s Worlds Congress & Seminário Internacional
Fazendo Gênero 11 - Transformações, Conexões,
Deslocamentos, em Santa Catarina, de 30 de julho a
04 de agosto de 2017.

Paulo Garcia de Almeida [Gestão Ambiental, ESTÁCIO
RIBEIRÃO PRETO/SP]: artigo "O uso dos

isocianuratos clorados na desinfecção de água"
publicado na revista Engarrafador Moderno, pag. 30 a
32,2017.Disponível:
http://engarrafadormoderno.com.br/edicoes/bebidas-nao-alcoolicas

Northumbria International Summer School 2017
Um Programa de 3 semanas para estudantes que desejam conhecer a vida universitária no Reino Unido!
Benefício de 15% de desconto para alunos Estácio! Datas: 9 a 29 de Julho de 2017. Investimento: 2.500 libras,
incluindo o curso, passeios, materiais, acomodação, programa social.
Para mais informações e detalhes de como se inscrever:
https://www.northumbria.ac.uk/international/international-summer-school-2017/

10 de abril de 2017. Ano 7. Nº 292

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

VOCÊ SABIA?

O InformEditais é publicado mensalmente, na primeira segunda-feira do mês.

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

IX Seminário de Pesquisa da Estácio 

e 

V Jornada de Iniciação Científica da UNESA

INTERNACIONALIZANDO

As inscrições de trabalhos para o IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de Iniciação
Científica da UNESA estão abertas. O objetivo do evento é proporcionar à comunidade acadêmica um
espaço para a apresentação e discussão de trabalhos científicos, das diversas áreas de conhecimento.
Consulte o regulamento no site www.estacio.br/seminariodepesquisa e inscreva-se no link:
http://www.stelaopp.com.br/estacio/
Período das inscrições de trabalhos: 29/03 a 30/05/2017
Data do evento: 21 de outubro de 2017
Local: Campus Nova América (Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro - RJ)
Horário: 7h30min às 17h
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Andrey da Silva Brugger (Prof.) e Monique Maria
Oliveira de Andrade (aluna) [Direito, ESTÁCIO
JUIZ DE FORA/MG]: comunicação "Suprema

Corte como garantia de autonomia da

vontade" apresentada no Seminário Internacional
e Interdisciplinar Autonomia, Reconhecimento e
Dignidade: Sujeitos, Interesses e Direito, no Rio
de Janeiro, em 15 de setembro de 2016.

Claudia Leite de Moraes [PG - Saúde da Família,
UNESA/RJ]: artigo "Estrutura dimensional da

versão brasileira do instrumento s-EMBU para

aferição de práticas educativas parentais em

adolescentes" publicado nos Cadernos de
Saúde Pública (Online), v. 32, n. 8, 2016.

Edvaldo Antunes de Farias [Educação Física,

UNESA/RJ]: comunicação “Qualidade de vida e

interesses pela prática de exercícios por

idosos deficientes” apresentada no 5º Simpósio
de Força e Condição Física, no Rio de Janeiro,
de 04 a 06 de dezembro de 2015.

José Carlos Carota [Ciências Contábeis,
ESTÁCIO SÃO PAULO/SP]: livro "Manual de

direito tributário aplicado", publicado pela
editora Freitas Bastos.

Marco Aurelio Reis [Jornalismo, UNESA/RJ]:
comunicação "Páginas viradas na história do

jornalismo: um estudo de caso sobre o fim do

Jornal do Commercio do Rio" apresentada no
XIV Encontro Regional de Comunicação, em
Minas Gerais, em 13 de outubro de 2016.

Prorrogação do prazo para Inscrição no Edital PIBIC/UNESA 2017-2018

Foram prorrogadas até o dia 19/04/2017, as inscrições para o Edital do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica da Universidade Estácio de Sá (PIBIC/UNESA 2017-2018). As inscrições devem ser
realizadas através da plataforma online OPP-Estácio: http://www.stelaopp.com.br/estacio/ . Dúvidas podem ser
encaminhadas para a Coordenação do Programa, através do e-mail: iniciacaocientifica@estacio.br

José Osório do Nascimento Neto [Direito, ESTÁCIO CURITIBA/PR]: participou como membro convidado externo
da banca de defesa pública de Mestrado em Direito de Regeane Bransin Quetes, no Programa de Pós-
Graduação em Direito - Mestrado e Doutorado - PUC Paraná. Título da dissertação: Direitos Sociais Coletivos dos
Servidores Públicos: dos obstáculos às alternativas para uma efetivação promotora do desenvolvimento.

17 de abril de 2017. Ano 7. Nº 293

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

VOCÊ SABIA?

O InformEditais é publicado mensalmente, na primeira segunda-feira do mês.

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

IX Seminário de Pesquisa da Estácio 

e 

V Jornada de Iniciação Científica da UNESA

EVENTO/NOTÍCIA

As inscrições de trabalhos para o IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de Iniciação
Científica da UNESA estão abertas. O objetivo do evento é proporcionar à comunidade acadêmica um
espaço para a apresentação e discussão de trabalhos científicos, das diversas áreas de conhecimento.
Consulte o regulamento no site www.estacio.br/seminariodepesquisa e inscreva-se no link:
http://www.stelaopp.com.br/estacio/
Período das inscrições de trabalhos: 29/03 a 30/05/2017
Data do evento: 21 de outubro de 2017
Local: Campus Nova América (Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro - RJ)
Horário: 7h30min às 17h
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Marco Aurelio G. N. dos Santos [Educação Física,
FAESO/SP]: comunicação "Deportes financiación: análisis

de los acuerdos firmados em municípios del Estado de

São Paulo" apresentada no V Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Gerencia Deportiva, em Buenos Aires,
de 15 a 17 de março de 2017.

Ronaldo Camara Cavalcante [Engenharia de Produção,
UNESA/RJ]: artigo "Implementação de um modelo de

gerenciamento de projetos utilizando metodologia FEL:

estudo de caso com um microempreendedor individual

(MEI)" publicado na Revista de Administração e
Contabilidade, ISSN 2358-1948.

Lançamento do e-book bilíngue “Educação e Tecnologia: abordagens críticas”

No dia 4 de maio, o Grupo de Pesquisa Tecnologias da Informação e Comunicação nos Processos Educacionais (TICPE) do
Programa de Pós-Graduação em Educação da UNESA lançará o e-book bilíngue “Educação e Tecnologia: abordagens
críticas”, já disponível para baixar, gratuitamente, no blog da TICPE (http://bit.ly/2oEPrEv) . A ocasião contará com palestras de
dois autores do livro: Ralph Bannell (PUC-Rio) e Raquel Barreto (UERJ). Além deles, a publicação conta com capítulos inéditos
de Neil Selwyn (AU), Richard Hall (EN), Giota Alevizou (UK), Lesley Gourlay (EN), Jeremy Knox (SCT) e Martin Weller (UK),
além de traduções de "The Monsters of Educational Technology" (Audrey Watters) e do clássico "A Ideologia Californiana"
(Richard Barbrook). Há também um capítulo produzido pelos organizadores: Profas. Giselle Ferreira e Jaciara Carvalho da
UNESA e Prof. Alexandre Rosado, do INES/DESU. O evento será realizado a partir das 13h30 no auditório Alda Mazzotti (22º.
andar do Campus Centro). Informações: http://bit.ly/2on46Cu

II Seminário de Pesquisa do curso de Direito – Campus West Shopping

O evento acontecerá em 20 de maio de 2017, das 9h às 15h, com palestras, minicursos e comunicações orais de trabalhos
científicos, o evento é aberto a alunos e professores da Estácio e de outras Instituições que promovam a pesquisa jurídica e de
estudos afins.
Informações sobre submissão de trabalhos e inscrições como ouvinte: pesquisawest@gmail.com

Simpósio de Periodontia Médica: Entendendo a relação entre as doenças periodontais e as doenças

sistêmicas

Os Professores do Programa de Pós-graduação em Odontologia, Fábio Vidal e Lúcio Gonçalves coordenaram e realizaram no
dia 5 de abril o Simpósio de Periodontia Médica. O evento foi realizado no auditório do campus Recreio e contou com a
presença de mais de 80 participantes. O evento gratuito teve como público alvo os cirurgiões-dentistas da rede estadual (SES),
alunos da faculdade de Odontologia e alunos participantes do projeto de extensão em Periodontia Médica, coordenado pelos
Professores.
Foram abordados temas referentes ao manejo odontológico de pacientes cardiopatas, diabéticos, HIV positivos e com infecção
pelo HPV. O evento contou com a colaboração dos professores Rodrigo Carvalho e Dennis Carvalho (Odontologia, UNESA) e
da Coordenadora de Saúde Bucal do Estado do Rio de Janeiro, Dra. Debora Medina.

24 de abril de 2017. Ano 7. Nº 294

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

VOCÊ SABIA?

O InformEditais é publicado mensalmente, na primeira segunda-feira do mês.

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

IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de Iniciação Científica da UNESA

EVENTO/NOTÍCIA

As inscrições de trabalhos para o IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de Iniciação Científica da UNESA estão
abertas. O objetivo do evento é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e discussão de
trabalhos científicos, das diversas áreas de conhecimento.
Consulte o regulamento no site www.estacio.br/seminariodepesquisa e inscreva-se no link: http://www.stelaopp.com.br/estacio/
Período das inscrições de trabalhos: 29/03 a 30/05/2017
Data do evento: 21 de outubro de 2017
Local: Campus Nova América (Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro - RJ)
Horário: 7h30min às 17h

INTERNACIONALIZANDO

A aluna Anna Gabriela Liporini (CR = 9,26 - Engenharia Civil, Estácio Ribeirão Preto) foi aprovada e selecionada para a vaga
de intercâmbio na Northumbria University!
A Assessoria de Cooperação Internacional da Estácio parabeniza a aluna, e agradece o interesse de mais de 150 alunos em
todo o Brasil!
Fiquem atentos a nosso site para outras oportunidades: www.estacio.br/cooperacaointernacional
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A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link 
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PIBIC/UNESA - inscrições no processo de seleção PIBIC/UNESA

Foram recebidas 317 propostas de projetos inscritas no processo de seleção do Edital PIBIC/UNESA
2017-2018. O número atual de inscritos superou o do Edital do ano passado que totalizou 243
propostas de projetos.
Abaixo, a distribuição dos projetos inscritos por Centro de Conhecimento e Curso.

O resultado final do processo de seleção será divulgado no dia 30 de junho, conforme previsto no
cronograma do Edital.

EVENTO/NOTÍCIA

IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de Iniciação Científica da UNESA

As inscrições de trabalhos para o IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de Iniciação
Científica da UNESA estão abertas. O objetivo do evento é proporcionar à comunidade acadêmica um
espaço para a apresentação e discussão de trabalhos científicos das diversas áreas de conhecimento.
Consulte o regulamento no site www.estacio.br/seminariodepesquisa e inscreva-se no link:
http://www.stelaopp.com.br/estacio/
Período das inscrições de trabalhos: 29/03 a 30/05/2017
Data do evento: 21 de outubro de 2017
Local: Campus Nova América - Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro – RJ
Horário: 7h30min às 17h
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Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: palestrante das
mesas redondas "Desafios na avaliação para
porte de arma de fogo" e "Avaliação psicológica
no contexto de porte de arma de fogo: desafios e
pesquisas", no IBAP - 8º Congresso Brasileiro de
Avaliação Psicológica - A formação psicológica e
a avaliação psicológica na formação, em
Florianópolis -SC, realizado de 01 a 05/05/2017,
em Santa Catarina.
Francisca Araújo Pereira (docente) e Ananda
Araújo de Souza, Eliane de Souza Nascimento e
Thalita Marla Francisco Santa Fé (alunas)
[Pedagogia, ESTÁCIO AMAZONAS/AM]: artigo
"Currículo de Ciências Naturais: perspectivas e
reflexões acerca da práxis docente" aprovado
para publicação nos Anais do XVI SEINPE -
Seminário Interdisciplinar de Pesquisa em
Educação, realizado na UFAM, de 29 a
31/03/2017.

José Osório do Nascimento Neto [Direito,
ESTÁCIO CURITIBA/PR]: capítulo "Barragens:
entre atividade econômica de energia e questões
socioambientais", na obra coletiva "Fontes de
Energia & Meio Ambiente", publicada pela Editora
Juruá, ano 2017, ISBN 978853626675-6.
Marcelo Pereira de Lima [Educação Física,
FAESO/SP]: comunicação "Financiamento do
esporte: análise dos convênios firmados nos
municípios do Estado de São Paulo" apresentada
no V ALGEDE – Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Gerencia Deportiva, na
Argentina, de 15 a 17/03/2017.
Marco Aurelio Reis (docente) e Luiz Bandeira e
Lucas Novello (alunos) [Jornalismo, UNESA/RJ]:
comunicação "Novas funções e competências em
emissoras de rádio e jornais do Rio" apresentada
na I Jornada de Mídia e Literatura da UFJF, com
apoio da Fapemig, em Minas Gerais , de 08 a
09/05/2017.

III Seminário de Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte

Um mundo de novas perspectivas no III Seminário de Pesquisa e Extensão da Estácio BH que será
realizado no campus Prado, em 27/05/2017. É hora de trocar experiências e conhecimentos entre
estudantes, professores, diretoria e toda a comunidade acadêmica. Mais informações sobre
regulamento, programação, premiações e horas AAC, acesse o site www.estacio.br/seminariobh , no
facebook http://www.facebook.com/seminarioestaciobh ou no Instagram estacioseminariobh.

IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de Iniciação Científica da UNESA

O evento será realizado no dia 21/10/2017 no campus Nova América, Rio de Janeiro/RJ. O objetivo é
proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e discussão de trabalhos
científicos das diversas áreas de conhecimento. Submeta seu resumo, ainda que com resultados
parciais, até o dia 30/05/2017. Os resumos aprovados serão publicados nos Anais e aqueles mais bem
avaliados serão pré-qualificados para submissão do artigo completo às revistas parceiras do
Seminário. Para consultar o Edital do evento, acesse http://portal.estacio.br/media/922695/edital-dpa-
02_2017-ix-seminário-e-v-jornada.pdf. No site www.estacio.br/seminariodepesquisa, estão disponíveis
diversas informações sobre o evento e em caso de dúvidas, entre em contato através do e-mail
seminario.pesquisa@estacio.br.

15 de maio de 2017. Ano 7. Nº 296

10º Concurso Nacional de Produção Científica e Projetos 

de Extensão  e 8º Concurso Nacional de Ensaios: 

inscrições abertas até 30/06/17
Serão premiados até 30 artigos científicos, 10
projetos de extensão e 10 ensaios. Os sete
primeiros colocados em cada área de
conhecimento receberão R$7.000 e os demais
R$3.0000. O resultado será divulgado em
10/10/2017.

Para mais informações, acesse
http://educare.estacio.br/ e
http://conecta.byyou.com/?space=treinamentoedes,
ou entre em contato através do e-mail
educare@estacio.br.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link goo.gl/7VE40d
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I Seminário de Pesquisa Intercampi e Intercurso dos cursos de Direito e Segurança Privada

O Seminário será realizado em 27 de maio de 2017 no campus Presidente Vargas, em conjunto com
os campi do Núcleo Centro-Rio - Presidente Vargas, João Uchôa e Dorival Caymmi, pelos Cursos de
Direito e de Segurança Privada, nas seguintes áreas: 1. Acesso à Justiça e o Novo Código de
Processo Civil; 2. Sociedade de Risco, Criminologia, Violência e Vulnerabilidade; 3. Constitucionalismo
e Jurisdição Constitucional; 4. Direitos Humanos, segurança alimentar e sustentabilidade; 5. Justiça
Social e Direito Econômico; 6. Novas Perspectivas do Direito Civil: bioética, identidade de gênero,
família e relações de consumo; 7. Direitos Humanos, Multiculturalismo, Gênero e Relações Ético-
Raciais. Evento para alunos e professores da Estácio e de outras Instituições.

Artigos apresentados em Congresso Internacional

Alunos Wallace Oliveira, William Cavalcanti, Raquel Souza e Everaldo Sousa do Laboratório de
Fisiologia do Exercício (LAFIEX), do Curso de Educação Física, Campus Ilha do Governador tiveram
seus trabalhos apresentados no 38th International Symposium of Sports Science. Parabéns aos
professores Júlio Cesar Pastore, Fabio Favaris, Fabiola Claudia Costa e Thiago T. Guimarães, que
auxiliaram os alunos na busca do conhecimento.

Carlos Eduardo Adriano Japiassú [PG - Direito, UNESA/RJ]: participou, em 28/04/2017, da Foreign
Guest Researcher Appointment Ceremony of Research Center on International Cooperation Regarding
Persons Sought for Corruption and Asset Recovery in G20 Member States (Cerimônia de Posse dos
Pesquisadores Convidados Estrangeiros do Centro de Pesquisas para Cooperação Internacional sobre
Pessoas Procuradas por Corrupção e Recuperação de Ativos nos Estados-Membros do G20) e do
International Symposium on Non-Conviction Based Confiscation: Legislation and Good Practice
(Simpósio Internacional sobre Confisco não decorrente de Condenação: Legislação e Boas Práticas).
O evento ocorreu na Beijing Normal University (Universidade Normal de Pequim) que sedia esse
centro de pesquisas vinculado ao G20. Prof. Japiassú tomou posse como Pesquisador Convidado e
proferiu palestra denominada Brazilian Experience on International Criminal Cooperation and Non-
Conviction Based Confiscation (Experiência brasileira sobre cooperação penal internacional e confisco
não decorrente de condenação).

22 de maio de 2017. Ano 7. Nº 297

IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de 

Iniciação Científica da UNESA

EVENTO/NOTÍCIA

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link 

goo.gl/7VE40d

O evento será realizado no dia 21/10/2017 no campus Nova América, Rio de Janeiro/RJ. O objetivo é
proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e discussão de trabalhos
científicos das diversas áreas de conhecimento. Submeta seu resumo, ainda que com resultados
parciais, até o dia 30/05/2017. Os resumos aprovados serão publicados nos Anais e aqueles mais bem
avaliados serão pré-qualificados para submissão do artigo completo às revistas parceiras do
Seminário.
Para consultar o Edital do evento, acesse:
http://portal.estacio.br/media/922695/edital-dpa-02_2017-ix-seminário-e-v-jornada.pdf.
No site www.estacio.br/seminariodepesquisa , estão disponíveis diversas informações sobre o evento e
em caso de dúvidas, entre em contato através do e-mail seminario.pesquisa@estacio.br.

VOCÊ SABIA?

O InformEditais é publicado mensalmente, na primeira segunda-feira do mês.
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INTERNACIONALIZANDO

Chamadas do Newton Fund Abertas!
Chamadas abertas do British Council, através do Newton Fund, para projetos que promovam o desenvolvimento
social e econômico dos países parceiros, por meio de ciência, tecnologia e inovação. São elas: Researcher
Connect Confap/Fapesp; Researcher Links Workshops Confap; e Institutional Links Inovação Social.
Mais informações em: https://www.britishcouncil.org.br/atividades/educacao/newton-fund/iniciativas-no-brasil

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Ana Paula Correa de Sales (Profa.) e Mágna

Lima (aluna) [Direito, UNESA/RJ]: comunicação
"O direito à liberdade de expressão no sistema
interamericano de proteção dos Direitos
Humanos: o caso Ivcher vs. Peru, análise e
repercussões" apresentada no VII Simpósio
Brasileiro sobre Cortes e Tribunais Internacionais,
em São Paulo, em 14 de dezembro de 2016.

Aline Silva Correa Maia Lima [Jornalismo,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação "O
passinho carioca é mídia na favela:
representations and visibility of youth from favelas
in Rio de Janeiro" será apresentada no VIII
Congresso AISU - La città, il viaggio, il turismo,
na Itália, de 07 a 09 de setembro de 2017.

Aline Monteiro Garcia [Psicologia, UNESA/RJ]:
capítulo "A sexualidade no cumprimento da
medida socioeducativa de internação: como os
adolescentes são vistos nesse exercício?" no
livro "Educação, Socioeducação e
Escolarização".

Ana Luiza da Gama e Souza [Direito,
UNESA/RJ]: comunicação "Standards de
toxidade e segurança alimentar no Brasil" será
apresentada na XIX Conferência Internacional de
Direitos Humanos, em Paris, de 25 a 26 de junho
de 2017.

Claudia Leite de Moraes [PG - Saúde da
Família, UNESA/RJ]: artigo "Childhood sexual
abuse, intimate partner violence during
pregnancy, and posttraumatic stress symptoms
following childbirth: a path analysis" publicado em
Archives of Women's Mental Health, abril 2017,
vol. 20, p. 297-309.

Carmen Lucia Leal Ferreira Elias, Fabio

Chaves Cardoso (Profs.), Flora Rocha

Rebello, Luísa Rezende Cecílio, Mônica Breta

Motta e Ticiana Ribeiro da Silva Simões

(alunos) [Medicina, UNESA/RJ]: comunicação

"Síndrome do bebê sacudido: um trauma
cranioencefálico evitável?" apresentada no XII
Congresso de Pediatria do estado do Rio de
Janeiro, no Rio de Janeiro, em 10 de dezembro
de 2016.

Christina Silva Costa Klippel e Lúcia Pezzi

(Profs.), Maria Eduarda Bello, Ana Clara

Katopodis, Marcondes Lima e Rafaela Izzo

(alunos) [Medicina, UNESA/RJ]: comunicação
"Avaliação de aprendizagem de estudantes de
Medicina no ensino do protocolo de suporte
básico de vida" apresentada no I Simpósio
Internacional de Simulação Clínica da Abrassim,
em São Paulo, em 11 de novembro de 2016.

Elizabeth Silaid Muxfeldt (Profa.) e Taissa

Lorena dos Santos (aluna) [Medicina,
UNESA/RJ]: comunicação "Cardiovascular risk
profile in a family health program in Rio de
Janeiro: a pilot project" será apresentada no 27th
European Meeting on Hypertension and
Cardiovascular Protection, na Itália, de 16 a 19 de
junho de 2017.

Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicações
"Formação continuada: a proposta de um GT em
avaliação psicológica na região da subsede 04" e
"A prática em orientação profissional na clínica
escola de Psicologia do Centro Universitário
Estácio/JF" apresentadas no 8º Congresso de
Avaliação Psicológica, em Santa Catarina, de 01
a 05 de maio de 2017.

Rafael Augusto Dantas Prinz, Artur Shioji,

Luis Moliterno, Christina Klippel (Profs.) e

Walter Farcks (aluno) [Medicina, UNESA/RJ]:
comunicação "Simulation of septic arthritis
management in medical undergraduate
education" apresentada no 5th Swiss Conference
on Standardized Patients and Simulation in
Healthcare, na Suíça, em 17 de março de 2017.
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Marilza Sampaio Aguilar [Engenharia de Petróleo,
UNESA/RJ]: comunicação "Influence of aging time in the
synthesis of hydroxyapatite by the sol-gel method using

chicken eggs shells as calcium precursor" será apresentada
no Congresso Europeu de Materiais - EUROMAT 2017, na
Grécia, de 17 a 22 de setembro de 2017.

Abertas diversas chamadas internacionais para Europa!

DAAD - O DAAD abriu novo edital para projetos PROBRAL, para fomentar projetos bilaterais de cooperação com foco em
pesquisa: https://capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/probral
Europa: EURIAS Fellowship é um programa de mobilidade internacional voltado para a pesquisa, reunindo 19 institutos de
Estudos Avançados por toda a Europa.

29 de maio de 2017. Ano 7. Nº 298

IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de Iniciação Científica da UNESA

INTERNACIONALIZANDO

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

O evento será realizado no dia 21/10/2017 no campus Nova América, Rio de Janeiro/RJ. O objetivo é proporcionar à
comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e discussão de trabalhos científicos das diversas áreas de
conhecimento. Submeta seu resumo, ainda que com resultados parciais, até o dia 30/05/2017. Os resumos aprovados serão
publicados nos Anais e aqueles mais bem avaliados serão pré-qualificados para submissão do artigo completo às revistas
parceiras do Seminário.
Para consultar o Edital do evento, acesse:
http://portal.estacio.br/media/922695/edital-dpa-02_2017-ix-seminário-e-v-jornada.pdf.
No site www.estacio.br/seminariodepesquisa , estão disponíveis diversas informações sobre o evento e em caso de dúvidas,
entre em contato através do e-mail seminario.pesquisa@estacio.br.

EVENTO/NOTÍCIA

Semana de Geografia no Campus Centro I (29/05 a 02/06/2017)

A semana terá o tema "A Geografia e a Sustentabilidade: GeoPolítica, Gestão e Turismo”, onde serão discutidas as
potencialidades e processos territoriais da prática turística no Brasil e, com especial atenção, no Rio de Janeiro.
Estarão presentes escritores consagrados e relacionados com a temática, como é o caso do jornalista André Mansur, que
trabalhou no Jornal do Brasil, O Globo, Tribuna da Imprensa, além de ser o autor de preciosos livros sobre o Rio, como o “O

velho oeste carioca” “Marechal Hermes – a história de um bairro” e “A invasão francesa do Brasil: o corsário Du Clerc ataca o
Rio por Guaratiba”. Participará, também, a professora Vivian Castilho, docente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
coordenadora do Laboratório de Geoprocessamento (LAGEPRO-UERJ) e autora da tese "Propostas de manejo e
planejamento ambiental de trilhas ecoturísticas: Um estudo no Maciço da Pedra Branca - Município do Rio de Janeiro (RJ)".

Canal no YouTube da TICPE (PPGE/UNESA) é lançado com vídeos de pesquisadores internacionais e nacionais

A linha de pesquisa Tecnologias da Informação e Comunicação nos Processos Educacionais (TICPE) inaugurou, em maio, seu
canal no YouTube com o primeiro vídeo de uma série apresentando capítulos do e-book bilíngue "Educação e tecnologias:
abordagens críticas", organizado por Giselle Ferreira e Jaciara Carvalho (PPGE/UNESA) e Alexandre Rosado (INES/DESU). A
cada semana, um vídeo exclusivo e produzido pelos próprios autores dos capítulos é publicado. A série foi inaugurada com
Audrey Watters - cujo apelido é Cassandra da Tecnologia Educacional - autora dos capítulos no e-book “A história do futuro da
tecnologia educacional” e “In-imaginável: a história oculta da tecnologia educacional”. O canal da TICPE no YouTube pode ser
acessado pelo link: http://bit.ly/2qGTfYq. Os vídeos também estão disponíveis no blog da linha TICPE:
https://ticpe.wordpress.com/, onde foi publicado o e-book em português e inglês: http://bit.ly/2nOEwuD.

Journal of Endodontics Awards

O artigo “Adjunctive steps for disinfection of the mandibular molar root canal system: a correlative bacteriologic, micro-computed
tomography, and cryopulverization approach”, da autoria dos professores e alunos do PPGO UNESA (Flávio R. Alves, Carlos
V. Andrade Jr, Marília F. Marceliano Alves, Isabela N. Rôças, José Claudio Provenzano e José F. Siqueira Jr), foi selecionado
como melhor publicação de 2016 do Journal of Endodontics, na categoria de Pesquisa Básica – Tecnologia. A premiação foi
realizada na reunião anual da American Association of Endodontists (AAE17) em New Orleans, no dia 26 de abril.

Participação do PPGO na IADR 2017

Marília Marceliano Alves, Pós-Doc do PPGO-UNESA, apresentou na International Association for Dental Research (IADR), em
San Francisco-EUA, um trabalho desenvolvido no Programa demonstrando pela primeira vez a correlação das imagens do
micro-CT com cortes histológicos, evidenciando principalmente áreas não preparadas durante a instrumentação.

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de Recursos Humanos, UNESA/RJ]: palestra "Terceirização: o olhar do administrador e a
lei de terceirização" será realizada no Conselho Regional de Administração, em 08 de junho de 2017.

VOCÊ SABIA?

O InformEditais é publicado mensalmente, na primeira segunda-feira do mês.
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Boletim Pesquisa

José Osório do Nascimento Neto [Direito, ESTÁCIO
CURITIBA/PR]: livro "Políticas públicas e regulação
socioambiental governança, estratégias e escolhas
públicas: energia e desenvolvimento em pauta",
publicado pela editora Íthala.

Marco Aurelio Carino Bouzada (Prof.) e Luís Otavio

Marins Ribeiro (egresso e prof. UNESA) [PG -
Administração, UNESA/RJ]: livro "Logística
operacional interna", publicado pela editora Ciência
Moderna.

05 de junho de 2017. Ano 7. Nº 299

Submissão de trabalhos para o IX Seminário de Pesquisa da Estácio -

PRAZO PRORROGADO

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

Ainda dá tempo de participar do IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de
Iniciação Científica da UNESA. O período para submissão de trabalhos foi prorrogado para
até o dia 06/06/2017 (terça-feira). Consulte o Edital disponível em
http://portal.estacio.br/media/922695/edital-dpa-02_2017-ix-seminário-e-v-jornada.pdf.
Outras informações estão disponíveis em www.estacio.br/seminariodepesquisa. Em caso de
dúvidas, escreva para seminario.pesquisa@estacio.br.

EVENTO/NOTÍCIA

Prof. Rafael Mario Iorio Filho e profª Fernanda Duarte (Programa de Pós-Graduação em Direito da
UNESA) ficaram entre os ganhadores do edital Small Grants For LSA Members Initiative, designed to
support members of the Law & Society Association in their creative efforts to develop the field of law
and society.
Disputaram entre 74 propostas do mundo todo e foram vitoriosos recebendo em torno de 6000 dólares
para pesquisas, oficinas de alunos Estácio e comunidade em geral.

IX Jornada de Nutrição da Estácio

O curso de graduação em Nutrição realizou a nona edição da Jornada de Nutrição da Estácio, com
quatro palestras com profissionais de renome, incluindo uma sobre a questão indígena e a nutrição.

Revista Educação e Cultura Contemporânea agora é Qualidade A2

A comissão de avaliação da CAPES elevou a Revista Educação e Cultura Contemporânea do estrato
B1 do Qualis para o estrato A2. Reconhecimento do trabalho das editoras Monica Rabello e Stella
Pedrosa, bem como da equipe do PPG Educação da UNESA.

PPGO-UNESA tem participação ativa no maior congresso de Endodontia Mundial - AAE 2017 em New

Orleans

O programa teve participação marcante no Annual Meeting da American Association of Endodontists,
em New Orleans, de 26 a 29 de Abril de 2017. Estiveram presentes os Profs. José Siqueira e Isabela
Rôças e os alunos Alejandro Perez, André Machado, Gaya Carolina Vieira e Márcia Luz. O prof.
Siqueira foi facilitador e conferencista em um simpósio e a profa. Isabela assistiu cursos e discutiu
projetos de pesquisa em parceria com instituições e pesquisadores internacionais. Alejandro, André e
Gaya fizeram apresentações orais de seus trabalhos e Márcia apresentou poster. Salienta-se o grande
desempenho dos alunos, motivo de orgulho para o PPGO. Para coroar a nossa participação, Alejandro
compareceu à cerimônia do Journal of Endodontics para receber o prêmio referente a um de nossos
trabalhos, eleito o melhor da seção de Ciências Básicas-Tecnologia. Este trabalho foi fruto de uma
colaboração com a USP-RP e contou com vários professores e alunos do PPGO.

VOCÊ SABIA?

O InformEditais é publicado mensalmente, na primeira segunda-feira do mês.
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Alex dos Santos Mendes [Enfermagem,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação
"Educação em saúde investigação e inovação"
será apresentada no Congresso Internacional
NursID - Investigação, Inovação e
Desenvolvimento em Enfermagem, em Portugal,
de 06 a 07 de julho de 2017.

Francisco Carlos Malta (Prof.) e Monica Kmelz

(aluna) [Cinema, UNESA/RJ]: comunicação "Um
jardim singular" será apresentado no Expocom,

no Rio de Janeiro, de 22 a 24 de junho de 2017.

Giovanna Barros Gonçalves (Profa.), Ingrid de

Souza Costa (Profa.), Débora Ferreira Fialho

(aluna) e Júlia Lacerda de Andrade (aluna)

[Fisioterapia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:
comunicação "Relação entre uso de aparelhos
eletrônicos e os distúrbios do sono de
universitários" será apresentada no World
Congress on Brain, Behavior and Emotions, em
Porto Alegre, de 14 a 17 de junho de 2017.

12 de junho de 2017. Ano 7. Nº 300

Resultado das Inscrições de Trabalhos no 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

Ao todo foram submetidos 2563 trabalhos ao evento . Os trabalhos aceitos foram encaminhados para
avaliação pelo Corpo Editorial.
A relação dos trabalhos aprovados para publicação nos Anais será divulgada no dia 30 de junho de
2017, no site www.estacio.br/seminariodepesquisa.

EVENTO/NOTÍCIA

E-book do PPGE com repercussão internacional

O e-book Educação e Tecnologias: abordagens críticas, edição bilíngue disponível em
https://ticpe.files.wordpress.com/2017/04/ebook-ticpe-2017.pdf e organizado por Giselle Ferreira,
Alexandre Rosado e Jaciara Carvalho do Programa de Pós-Graduação em Educação, recebeu
destaque em The Chronicle of Higher Education, jornal publicado nos Estados Unidos, com elogiosa
menção de Maha Bali, respeitada pesquisadora da área de educação e tecnologias. Ver:
http://www.chronicle.com/blogs/profhacker/preview-books-ill-be-reading-this-summer/64049

Estácio Oferece Curso Gratuito de Mecânica de Motos

Noticia publicada em O Globo e O Fluminense, nos dias 21 e 28 de Maio de 2017, respectivamente, dois
Domingos sucessivos, nos Jornais Impressos e Online, a respeito do Projeto de Extensão Social em Mecânica e
Manutenção de Motocicletas Yamaha, na coluna Oportunidades: "A Estácio de Niterói oferece um curso gratuito
de mecânica e manutenção de motocicletas. Trata-se de um projeto de extensão do curso de Engenharia
Mecânica, com parceria da Yamaha. As aulas, voltadas para todos os públicos, acontecem uma vez por semana
e têm uma hora e 40 minutos de duração. A carga total do curso é de 40 horas. Interessados podem se inscrever
no site mecanicaestacio.com.br

4º Seminário Acadêmico e Científico Estácio Juiz de Fora

No último dia 10/05 foi realizado o 4º Seminário Acadêmico e Científico do Centro Universitário Estácio Juiz de
Fora!
Resultados do Evento:
• 300 resumos recebidos
• 264 aprovados (200 modalidade oral e 64 pôster)
• Apresentações Orais: 20 salas (manhã) e 30 salas (noite)
• Mais de 3.000 participantes
• Participações internas e externas
• Arrecadação: 1,5 tonelada e meio de alimentos e 50 brinquedos – que favoreceram 05 Instituições Carentes

de JF.

VOCÊ SABIA?

A importância de manter o Lattes atualizado.
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Cláudio Pellini Vargas [Pedagogia, ESTÁCIO
JUIZ DE FORA/MG]: artigo "O elogio da beleza
atlética em Hans Gumbrecht", aceito para
publicação na revista Pensar a Prática. A revista
pertence à Faculdade de Educação Física e
Dança da Universidade Federal de Goiás,
avaliada como B2 no sistema Qualis da Capes.

Francisco Antonio da Cruz Mendonca

[Enfermagem, ESTÁCIO FIC/CE]: Menção

honrosa ao artigo "Educação em saúde com
crianças sobre a dengue: relato de experiência",
na VIII Semana de Enfermagem do Centro
Universitário Estácio do Ceará.

Paulo José de Mendonca Ribeiro

[Administração, UNESA/RJ]: livro "Marketing
sustentável em Miracema/RJ, Brasil", publicado
pela Novas Edições Acadêmicas.

19 de junho de 2017. Ano 7. Nº 301

I Seminário Científico de Enfermagem do Departamento Municipal de DST Aids 

de Juiz de Fora

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

Data: 19/06/2017 (segunda-feira)
Programação:
8h30 - Mesa de Abertura
9h - Mesa redonda “Transmissão vertical da sífilis e do HIV em Juiz de Fora”

10h - Desafios da transmissão vertical do HIV e da sífilis na atenção terciária à saúde, em Juiz de Fora
13h - Apresentação de trabalhos científicos

EVENTO/NOTÍCIA

Curso internacional no PPGO-Estácio

Em 19/06/2017, o Programa de Pós-Graduação em Odontologia recebeu o ilustre Professor Zvi Metzger, da
Universidade de Tel-Aviv, Israel.
Na ocasião, o Professor visitou as dependências do Programa e ministrou o curso "The biology of the periapical
lesion: a basis for understanding the current and futuristic clinical protocols" exclusivo para os alunos e egressos
do Programa. Foi disponibilizada URL para transmissão simultânea, permitindo que os alunos de Odontologia do
Campus Juiz de Fora também assistissem sem a necessidade de deslocamento.

Clube de Robótica Estácio Niterói apresenta Protótipo Robótico em Workshop

O Clube de Robótica Estácio Niterói, coordenado pelo Prof. Gentil O. Pires, com 8 alunos de Engenharia
Mecânica, apresentou, em 26/05/2017, no auditório do bloco B do Campus Estácio Niterói, seu primeiro Protótipo
Robótico: um braço robótico funcional com 6 graus-de-liberdade, 9 servo-motores acionados eletronicamente,
com arquitetura Arduino, estrutura lógica C++ e uma garra ativa na extremidade. O objetivo é projetar e construir
Robôs Autômatos bem articulados em escala reduzida para manipular materiais sensíveis e difundir no curso de
Engenharia Mecânica de Niterói a cultura robótica. O grupo apresentou seu Design, Estruturas de Hardware e
Software para esse primeiro protótipo para a audiência que pôde, ao final, manipular o protótipo e verificar de
perto todo o projeto.

Café Jurídico e Filosófico

Evento realizado no dia 16/06/2017 e organizado pela Profª Simone Xavier Pacheco do Curso de Direito da
Estácio Sergipe com o tema “Administração pública, seus princípios e o papel do Poder Judiciário”.
Convidados especiais:
Professor Edgar Patrocínio (Defensor Público e professor da Estácio de Sergipe)
Plínio Marcos Prudente Rocha (Servidor do Tribunal Regional Federal da 5ª Região)
Tarik Salomão Hamdan Teles Nery (Procurador do Município de Santa Rosa de Lima)
Público-alvo: alunos de Redação Jurídica e do NPJ

VOCÊ SABIA?

A importância de manter o Lattes atualizado.

33



Boletim Pesquisa

Ana Claudia Sierra Martins [Enfermagem,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação
"Desafios para o controle da transmissão
vertical do HIV, no município de Juiz de Fora ‐
Minas Gerais" será apresentada no XI
Congresso da Sociedade Brasileira de DST e
VII Congresso Brasileiro de Aids, no Rio de
Janeiro, de 09 a 13 de julho de 2017.

Annaelise Fritz Machado [Publicidade e
Propaganda, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:
comunicação "O consumo conspícuo e a
relação da vulnerabilidade de pais brasileiros
em eventos infantis: benefícios para o setor de
eventos" será
apresentada no III Congresso Internacional
sobre Culturas, Interfaces da Lusofonia, em
Portugal, de 23 a 25 de novembro de 2017.

Daniela Maria da Cruz dos Anjos e Mariana

Ribeiro Volpini Lana [Fisioterapia, ESTÁCIO
BH/MG]: artigo "Comparação da confiabilidade
entre os testes de marcha de 10 metros e o de
1 minuto em crianças e adolescentes com
paralisia
cerebral" aceito para publicação na revista
Physical Medicine and Rehabilitation –

International.

Francisco Antonio da Cruz Mendonça

[Enfermagem, ESTÁCIO FIC/CE]: artigo
"Estratificação de risco de hipertensos e
diabéticos em uma unidade de atenção
primária de Fortaleza‐Ceará" publicado na
revista Tendências da Enfermagem
Profissional, vol. 8, nº 4, dez. 2016, páginas
2056 a 2060.

26 de junho de 2017. Ano 7. Nº 302

Professor de Direito da Estácio Curitiba palestra no Seminário sobre Educação 

Jurídica na OAB de São Paulo

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

No dia 13 de junho, Professor José Osório do Nascimento Neto, do curso de Direito da Estácio
Curitiba, palestrou na OAB de São Paulo, durante o Seminário sobre “Transformações na pesquisa, no
ensino e na educação jurídica”.
No evento, foram discutidos os rumos da regulação do ensino jurídico no Brasil, as perspectivas e
dilemas do EaD no Curso de Direito, bem como os novos métodos e habilidades valorizados na
pesquisa jurídica.
O professor José Osório tratou sobre os critérios e as mudanças da CAPES no processo de avaliação
dos cursos de pós-graduação na área do Direito. A Avaliação do Sistema Nacional de Pós‐Graduação é
orientada pela CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e realizada
com a participação da comunidade acadêmico‐científica por meio de consultores ad hoc. A avaliação é
atividade essencial para assegurar e manter a qualidade dos cursos de Mestrado e Doutorado no país.
O evento foi promovido pelas Comissões de Ensino Jurídico e de Pesquisa e Pós‐graduação da OAB SP.

EVENTO/NOTÍCIA

As alunas Esthefany Rosa Antunes, Juliana Marques, Neuzilaine Lugon e os professores
orientadores Kyra Vianna Alochio (orientador principal) e Domingos Isidorio Junior
(co‐orientador), do curso de Enfermagem, UNESA, Campus Macaé, ganharam em primeiro
lugar o prêmio Jussara Sauthier no Evento Pesquisando em Enfermagem na Universidade
Federal do Rio de Janeiro. A pesquisa foi desenvolvida como trabalho de conclusão de curso
intitulado "As percepções masculinas sobre o câncer de próstata e o toque retal: uma
pesquisa survey".

VOCÊ SABIA?

A importância de manter o Lattes atualizado.
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Boletim Pesquisa

Danilo Alves Bitarello [Enfermagem,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação
"Consultório de Enfermagem: a consulta de
Enfermagem na prevenção do cancro
cérvicouterino“ será apresentada no
Congresso Internacional de Investigação,
Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem,
em Portugal, de 06 a 07 de julho de 2017.

Marcelo Elias dos Santos [Gestão Ambiental,
ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO/SP]: artigo
"Análise da realidade das fusões entre
distribuidores de insumos agrícolas no Brasil a
partir de uma visão de arranjos
inter‐organizacionais" publicado nos anais do
XXIII Simpósio de Engenharia de Produção ‐
SIMPEP.

Marco Aurelio Carino Bouzada [PG ‐
Administração, UNESA/RJ]: artigo "Computer
simulation improving the IT Helpdesk problem
management: a systematic literature review"
publicado no periódico internacional
International Business Management,
classificada como Qualis B1.

Mario Vicente Giordano (Prof.), Michele

Lopes Pedrosa (Profª), Amanda Pupim

Assunção Toledo, Jordana Assis Barros e

Rodrigo Assis Ferreira (alunos) [Medicina,
UNESA/RJ]: comunicação "Abrangência
estimada do rastreio do câncer de colo uterino
na áreas de planejamento do município do Rio
de Janeiro" apresentada no 40º Congresso
Estadual de Ginecologia e Obstetrícia do
Estado do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro,
de 30 de outubro a 02 de novembro de 2016.

Rafael Augusto Dantas Prinz, Artur Shioji,

Luis Antonio Medeiros Moliterno, Christina

Silva Costa Klippel (Profs.), Walter Farcks

(aluno) [Medicina, UNESA/RJ]: comunicação
"O papel da simulação realística no ensino do
diagnóstico e tratamento da artrite séptica em
Ortopedia" apresentada no I Simpósio
Internacional de Simulação Realística da
Abrassim, em São Paulo, em 11 de novembro
de 2016.

Vinicius Figueiredo Chaves [Direito,
UNESA/RJ]: artigo "Harmonização dos
interesses privados e públicos na empresa: o
paradigma da sustentabilidade" publicado na
Revista Scientia Iuris (UEL), classificada como
Qualis B1.

03 de julho de 2017. Ano 7. Nº 303

IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de Iniciação Científica da UNESA 

Divulgação dos trabalhos selecionados para publicação nos anais

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

A listagem dos 725 trabalhos selecionados para publicação nos anais do Evento está disponível nos
seguintes ambientes virtuais:
‐ Link (https://goo.gl/D7CnCM); 
‐ Intranet (https://estacio.intranet.br/index.php/ensino/pesquisa‐aplicada);   
‐ Comunidade Pesquisa Aplicada da Conecta (https://conecta.byyou.com/?space=pesquisaaplicad); 
‐ Site do seminário (www.estacio.br/seminariodepesquisa). 

EVENTO/NOTÍCIA

Processo de Seleção da Iniciação Científica da UNESA (PIBIC/UNESA) ciclo 2017‐2018

O resultado final foi divulgado no dia 30/06/17 e as informações gerais estão dispostas na página
do Programa: www.estacio.br/pesquisas > clique em Iniciação Científica e acesse o arquivo
referente ao resultado do Edital 2017‐2018 no menu “Resultado do Processo de Seleção”.

VOCÊ SABIA?

A importância de manter o Lattes atualizado.
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Ana Cristina Augusto Pinheiro [Direito,
UNESA/RJ]: artigo "Ação de adoção c/c
guarda provisória e destituição de poder
familiar" aprovado para publicação na
Revista Eletrônica OABRJ (ISSN 2526-
1223).

Cláudia Maria Campinha dos Santos

[Ciências Biológicas, UNESA/RJ]:
comunicação "Pré-tratamento para
deslignificação da biomassa residual de
dendê" apresentada no II Congresso
Internacional de Biomassa - CIBIO, no
Paraná, de 20 a 22 de junho de 2017.

Cristiane Corsini Medeiros Otenio

[Odontologia, ESTÁCIO JUIZ DE
FORA/MG]: comunicação "Condição clínica
dos primeiros molares permanentes: de
crianças entre 5 e 6 anos de idade" será
apresentada no X Congresso Brasileiro de
Epidemiologia, em Florianópolis, de 07 a 11
de outubro de 2017.

Danilo Alves Bitarello [Enfermagem,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:
comunicação "A importância na investigação
quanto ao papel da gestão na formação
acadêmica de Enfermagem" apresentada no
Congresso Internacional de Investigação,
Inovação e Desenvolvimento em
Enfermagem, em Portugal, de 06 a 07 de
julho de 2017.

Lilian Atalaia da Silva [Fisioterapia,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:
comunicação "Cognition and functionality in
the elderly: the role of fear of falling"
apresentada no World Congress on Brain,
Behavior and Emotions, em Porto Alegre, de
14 a 17 de junho de 2017.

Marco Aurelio G N dos Santos [Educação
Física, FAESO/SP]: capítulo "Educação
física, esporte e lazer: a utilização de
métodos científicos para enfrentar desafios
da atuação profissional", publicado no livro
Gestão em Educação Física e Esporte.

10 de julho de 2017. Ano 7. Nº 304

IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de Iniciação Científica da UNESA 

Divulgação dos trabalhos selecionados para publicação nos anais

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

A listagem dos 725 trabalhos selecionados para publicação nos anais do Evento está
disponível nos seguintes ambientes virtuais:
‐ Link (https://goo.gl/D7CnCM); 
‐ Intranet (http://estacio.intranet.br/);    
‐ Comunidade Pesquisa Aplicada da Conecta 
(https://conecta.byyou.com/?space=pesquisaaplicad); 
‐ Site do seminário (www.estacio.br/seminariodepesquisa). 

EVENTO/NOTÍCIA

Direito em debate

No dia 08 de Junho, no Centro Universitário Estácio Belo Horizonte - Campus Venda Nova ,
foi lançado o 2º Volume da Série "Direito em Debate", obra composta por 45 artigos,
redigidos em co-autoria por 90 alunos do Curso de Direito. A obra conta com artigos
diversificados, supervisionados pelo Professor da Disciplina de História do Direito, Nuno
Rebelo, e conta com o apoio da Coordenadora do Curso, Professora Luciana Maria Reis
Moreira.

VOCÊ SABIA?

A importância de manter o Lattes atualizado.
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Docente e Orientadora de Iniciação Científica da
ESTÁCIO SANTA CATARINA faz palestra na NASA

O Giruth Center Nasa, em Houston/Texas (EUA), receberá a docente Simone Keller Füchter, do Centro
Universitário Estácio de Santa Catarina (ESTÁCIO SANTA CATARINA),no dia 17 de agosto de 2017. Ela
apresentará os principais resultados de suas pesquisas sobre o uso de Realidade Aumentada para o treinamento
em equipamentos específicos, como periféricos de computadores, motores à combustão e reação.

Uma das pesquisas da Profª Simone é realizada em orientação ao aluno Mario Sergio Schlichting no
Programa de Iniciação Científica da ESTÁCIO SANTA CATARINA. O aluno iniciou sua pesquisa com
videotutoriais e realidade aumentada , pesquisando vários aplicativos prontos e tecnologias de desenvolvimento
e, ao final de sua pesquisa, já iniciou a construção de um protótipo. Ainda em fase inicial, foram apresentados
artigos no VIII Seminário de Pesquisa da Estácio e IV Jornada de Iniciação Científica da UNESA e no I e II
Seminários de Pesquisa da Estácio Santa Catarina.

No dia 21 de outubro de 2017, o trabalho "O uso da realidade aumentada como ferramenta de
treinamento na manutenção de equipamentos", de autoria de Mario Sérgio Schlichting, Simone Keller Füchter e
Trung Pham, será apresentado na modalidade Comunicação Oral no IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V
Jornada de Iniciação Científica da UNESA, na Universidade Estácio de Sá (UNESA), Campus Nova América.

Ana Paula Prust Pereira [Pedagogia, ESTÁCIO
IBIÚNA/SP] et al: comunicação "Teste de atenção por
cancelamento: Evidências de validade para Portugal",
apresentada no 8º Congresso Brasileiro de Avaliação
Psicológica - IBAP, de 02 a 05 de maio de 2017, no
Costão do Santinho, Florianópolis/SC.
Henrique de Oliveira Castro [Educação Física,
ESTÁCIO BRASÍLIA/DF] et al: artigo "Predicting
Factors of Zone 4 Attack in Volleyball" publicado no
Perceptual and Motor Skills, SAGE Journals, Vol. 124,
No. 3 (2017). Disponível em
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00315125
17697070.
Luciana Maria Reis Moreira [Direito, ESTÁCIO
BH/MG] et al: pôster "O depoimento sem dano como
instrumento de não revitimização na oitiva judicial de
crianças e adolescentes vítimas de alienação parental"
apresentado no IX Congresso do Mercosul de Direito
da Família, em 26 e 27 de maio de 2017, em

Gramado/RS.
Marcos Antônio Mattos dos Reis [Educação Física,
ESTÁCIO FASE/SE] et al: artigo "Performance and
tactical behavior of youth soccer players" , publicado
na Revista Brasileira de Cineantropometria e
Desempenho Humano, Vol 19, No. 2 (2017).
Disponível em 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/rbcdh/article/view/1
980-0037.2017v19n2p242.
Paula Campos de Castro [Design de Moda,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação "A
indumentária em Júlia Lopes de Almeida, um retrato
da sociedade carioca em A Mensageira" será
apresentada no Simpósio Temático "Belle Époque: A
cidade e as experiências da modernidade em arte e
literatura" no XV Congresso Internacional da
Associação Brasileira de Literatura Comparada, que
será realizado de 07 a 11 de agosto de 2017, na
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

38ª Reunião Nacional da ANPEd
Trabalhos do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá (PPGE/UNESA) foram aprovados
para apresentação e publicação nos Anais da 38ª Reunião Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa
em Educação (ANPEd), de 01 a 05 de outubro de 2017, em São Luís/MA. No GT Estado e Política Educacional será
apresentado o trabalho “A aceleração de estudos do Projeto Autonomia Carioca: a visão docente de uma educação formal não
convencional (2010-2015)”, de Elaine Rodrigues de Ávila (doutoranda) e Profa. Wania Gonzalez. No GT Psicologia da
Educação será apresentado o trabalho “Representações sociais de risco nuclear por professores do Ensino Fundamental de
escolas de Mambucaba – Angra dos Reis/RJ”, de Salete Leone Ferreira (doutoranda) e Profa. Rita de C. P. Lima.
XXII Congresso de Ciências da Comunicação da Região Sudeste
Trabalhos do Curso de Jornalismo do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto (Jornalismo, ESTÁCIO RIBEIRÃO
PRETO) foram aprovados para o XXII Congresso de Ciências da Comunicação da Região Sudeste, realizado de 22 a 24 de
junho de 2017, em Volta Redonda/RJ. Na Sessão 18 - JO09 - Reportagem em Jornalismo foi apresentado o trabalho "O legado
das Olimpíadas do Rio de Janeiro, visto pela ótica de Ribeirão Preto", de Thuany de Oliveira Nascimento (aluna). Na Sessão
10 - RT01 - Programa laboratorial de áudio, foi apresentado o trabalho "Mulheres das nossas vidas: inspirado em músicas de
Chico Buarque", de Amanda Carla Machado Duarte Aguiar (aluna) et al. Ambos são produtos da disciplina Redação e
Produção para Áudio (Rádio), sob o comando da docente Fernanda Braga, e foram desenvolvidos no Laboratório de
Radiojornalismo da ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO.

17 de julho de 2017. Ano 7. Nº 305

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link goo.gl/7VE40d
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Ciclo 2017/2018

Em 01/08/2017 iniciam-se as atividades dos Programas Institucionais de Iniciação Científica, ciclo 2017/2018, em
41 IES. Desde 2015, a Diretoria de Pesquisa acompanha e supervisiona as atividades de Iniciação Científica nas
IES da Estácio em todo Brasil, desde a preparação dos Editais até o encerramento dos ciclos.

A Iniciação Científica tem como objetivos despertar a vocação científica dos alunos de graduação, estimular e
desenvolver o pensamento científico, aptidão criativa, capacidade crítica, buscar soluções inovadoras, bem como
desenvolver a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisas e conscientizar o aluno das questões sociais e
éticas inerentes à pesquisa científica.

No ciclo 2017/2018, ESTÁCIO TERESINA e ESTÁCIO FEIRA DE SANTANA estarão oferecendo atividades de
iniciação científica pela primeira vez sob acompanhamento e supervisão da Diretoria de Pesquisa.

Para contato com os representantes institucionais, acesse a página www.estacio.br/pesquisaaplicada > Iniciação
Científica ou entre em contato com a Diretoria de Pesquisa através do e-mail pibic.nacional@estacio.br.

Alessandra Gonçalves Lisbôa Pereira [Medicina,
UNESA/RJ] et al: pôster "Vigilância das síndromes
neurológicas no contexto de epidemia de arboviroses,
HFSE/RJ" será apresentado no X Congresso Brasileiro
de Epidemiologia, de 07 a 11 de outubro de 2017, em
Florianópolis/SC.
Ary Ferreira dos Santos Junior [Administração,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG] et al: artigo "A
contribuição da "internet das coisas" para as
organizações" , aprovado para publicação nos Anais
do XIII Congresso Nacional de Excelência em Gestão
(ISSN 1984-9354) & IV INOVARSE - Inovação &
Responsabilidade Social, que será realizado na
FIRJAN-RJ, dias 28 e 29 de setembro de 2017.
Fernando Gomes Figueredo [Farmácia, ESTÁCIO
FMJ/CE] et al: capítulo "Antimicrobial Activities of
Natural Products from Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.)
L.P. Queiroz var.ferrea". In: Erika Collins. (Org.).
Antibacterials: synthesis, properties and biological
activities. 1ed. New York: Nova Science Publishers,
2017, v. , p. 115-141.
Henrique de Oliveira Castro [Educação Física,
ESTÁCIO BRASÍLIA/DF]: comunicações orais
""Estratégias visuais no voleibol: comparação entre
treinadores e atletas jovens em situações de ataque de
extremidade" e "Tomada de decisão no ataque de
extremidade do voleibol: comparação entre treinadores
e atletas jovens" apresentadas no 6º Congresso
Internacional de Jogos Desportivos (6 CIJD), realizado
na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto -

Portugal, de 05 a 07 de julho de 2017.
José Carlos Carota [Ciências Contábeis, ESTÁCIO
SÃO PAULO/SP]: livro "Manual do Direito Tributário
Aplicado" publicado pela Freitas Bastos Editora, 2016,
ISBN: 9788579872617.
Luís Cláudio Dallier Saldanha [Diretor de Serviços
Pedagógicos, VP de Ensino/Estácio) e Milca Tscherne
(Letras, UNESA/RJ): artigo "Linguagem, nova retórica
e violência verbal nas redes sociais" publicado na
Revista Travessias Interativas, Vol. 13, No. 1 (2017).
Disponível em:
http://travessiasinterativas.com.br/_notes/vol13/Traves
sias-Interativas-n.13-SALDANHA-TSCHERNE.pdf.
Miriam Garcia Leoni [Enfermagem, UNESA/RJ] et al:
artigo "The Teaching of Sign Language in
Undergraduate Nursing Courses: A Descriptive Study
as an Attribute to the Integrality of Care", publicado na
Health, Vol. 7, No. 14 (2015), p. 1824-1832.
Disponível em
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?Pa
perID=62486.
Rodrigo Mendes Arbex [Publicidade e Propaganda,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: capítulo "A construção
do Coletivo na rede sob a ótica dos estudos de Clay
Shirky: Análise com base em Crowdfunding". In: Álvaro
Benevenuto. (Org.). Conteúdos Digitais e
Convergência Tecnológica: Prospecções, Reflexões e
Experiência. 1ed. Porto Alegre: Gastal & Gastal,
2013, v. 1, p. 208-219.

II Seminário de Pesquisa de Alcântara

Será realizado na Universidade Estácio de Sá (UNESA), Campus Alcântara, o II Seminário de Pesquisa de
Alcântara, evento de caráter interdisciplinar, que será realizado dia 12 de setembro de 2017. A palestra de
abertura será da Profª.Drª. Fernanda Duarte, docente e pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Direito,
Cidadania, Processo e Discurso do Programa de Pós-Graduação em Direito da UNESA (NEDCPD-
PPGD/UNESA). Informações sobre o evento e o Edital podem ser obtidos através do e-mail
pesquisaunesa.alcantara@gmail.com.

24 de julho de 2017. Ano 7. Nº 306

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d.
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1º Fórum de Diagnósticos e Práticas do Câncer
Em 29 de novembro de 2016, foi realizado na Faculdade Estácio Feira de Santana (ESTÁCIO FEIRA
DE SANTANA) o 1º Fórum de Diagnósticos e Práticas do Câncer, organizado pelas docentes dos
cursos de Biomedicina e Tecnologia em Radiologia, Louise Rodrigues Barreto, Joana Dourado,
Rafaella Alves e Neyldes Moreira com o apoio de discentes dos cursos. A proposta foi estimular o
conhecimento científico, crítico e reflexivo dos discentes com relação a alguns temas como biologia
molecular do câncer, o papel da imuno-histoquímica no diagnóstico oncológico, tecnologia PET-CT em
apoio ao diagnóstico do câncer e contribuição da citopatologia para o diagnóstico do câncer. Além
disso, foram realizadas apresentações de trabalhos científicos, com premiação dos 3 (três) primeiros
lugares, rodas de conversa sobre os desafios no diagnóstico do câncer e práticas multiprofissionais no
tratamento do câncer.

6º Colóquio Internacional “Discurso, representações, argumentação”
Tema: “Olhares diferentes, as mesmas questões: discurso e interdisciplinaridade”
O Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá (PPGE/UNESA), o
Département de Communication da Université de Montréal e o Programa de Pós-graduação em
Psicossociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) realizarão o Sexto Colóquio
internacional “Discurso, representações, argumentação”, de 16 a 18/08/2017, no Colégio Brasileiro de
Altos Estudos da UFRJ - CBA, localizado à A v. Rui Barbosa, 762 – Flamengo, Rio de Janeiro/RJ. O
evento será apresentado em português, inglês e francês. Outras informações disponíveis em
http://communalisinternational.com/.

IX Congresso Brasileiro de Mastozoologia
O docente Ricardo Finotti Leite do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Estácio
de Sá (UNESA) fez parte do Comitê Científico de avaliação de trabalhos do 9º Congresso Brasileiro de
Mastozoologia que será realizado de 17 a 21/09/2017, em Pirenópolis/GO.

Revista Educação e Cultura Contemporânea agora é A2
A comissão de avaliação da CAPES elevou a Revista Educação e Cultura Contemporânea para o
estrato A2, éramos B1. Reconhecimento do trabalho das editoras Monica Rabello e Stella Pedrosa,
bem como da equipe do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
(PPGE/UNESA). Acesse em http://periodicos.estacio.br/index.php/reeduc.

31 de julho de 2017. Ano 7. Nº 307

IX Seminário de Pesquisa da Estácio e
V Jornada de Iniciação Científica da UNESA

EVENTO/NOTÍCIA

Concluídas as etapas de submissão e avaliação dos trabalhos para o IX Seminário de Pesquisa da
Estácio e V Jornada de Iniciação Científica da UNESA, registrou-se aumento de 4% em relação ao
evento anterior, com envolvimento de 7.193 pessoas, entre autores (6.721) e avaliadores (472). Foram
recebidos 2.563 trabalhos, dentre os quais 130 que não atenderam às condições mínimas exigidas no
Edital. Consequentemente, 2.433 trabalhos (95%) seguiram para análise do Corpo Editorial e foram
efetivamente avaliados.

O ponto de corte para habilitar a inclusão do trabalho nos Anais foi de 3,90, resultando em 725
resumos selecionados, número que corresponde a 30% do total de trabalhos avaliados. Cabe,
entretanto, ressaltar que os resumos confirmados para comunicação oral ou pôster dialogado
que não forem efetivamente apresentados, não serão publicados.

O evento será realizado no dia 21/10/2017 no campus Nova América, Rio de Janeiro/RJ. A
programação estará disponível, até o dia 06/09/2017, em www.estacio.br/seminariodepesquisa.
Fiquem atentos!

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

Alessandra Gonçalves Lisbôa Pereira
[Medicina, UNESA/RJ] et al: pôster "Fatores
associados a desfecho desfavorável do
tratamento da tuberculose, HFSE/RJ, 2007-14"
será apresentado no X Congresso Brasileiro de
Epidemiologia, de 07 a 11 de outubro de 2017,
em Florianópolis/SC.

Ana Claudia Sierra Martins [Enfermagem,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG] et al:
comunicação "Estudo sociodemográfico de
mulheres com atipias celulares cervicais na
cidade de Juiz de Fora, MG" apresentada no XI
Congresso da Sociedade Brasileira de DST e VII
Congresso Brasileira de AIDS, de 09 a 13 de
julho de 2017, no Rio de Janeiro/RJ.

Ary Ferreira dos Santos Junior [Administração,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG] et al: livro
"ENADE e taxonomia de Bloom“ publicado pela
Freitas Bastos Editora, 2017, ISBN13:
9788579873003.

Fernando Gomes Figueredo [Farmácia,
ESTÁCIO FMJ/CE] et al: artigo "Modulation of the
antibiotic activity against multidrug resistant
strains of 4-(phenylsulfonyl) morpholine"
publicado no Saudi Journal of Biological
Sciences, v. 23, p. 34-38, 2016. Disponível em
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC47
05261/.

Francisca Araujo Pereira [Pedagogia, ESTÁCIO
AMAZONAS/AM] et al: artigo "Gestão
Democrática no Espaço Escolar“ aprovado para
publicação nos Anais do XVI Seminário
Interdisciplinar de Pesquisa em Educação
(SEINPE), realizado pela Universidade Federal
de Manaus (UFAM).

Lucio Menezes Valentim [Letras, UNESA/RJ]:
artigo "Poética e ritmo da música popular
brasileira" publicado na Agalia (A Corunha), v.
110, p. 103-127, 2014.

Marco Aurélio Gonçalves Nóbrega dos Santos
e Marcelo Pereira de Lima (docentes) [Educação
Física, FAESO/SP]: comunicação “Deportes
financiación: análisis de los acuerdos firmados en
municipios del Estado de São Paulo“ apresentada
no V Congreso ALGEDE 2017 - Associación
Latinoamericana de Gerencia Deportiva, de 14 a

17/03/2017, em Buenos Aires, Argentina.

Milena do Socorro Oliveira [Comunicação
Social, ESTÁCIO BELÉM/PA] et al: artigo "Das
cinzas também se renasce“ publicado nos Anais
do V Encontro Nacional de Estudos da Imagem
(ENEIMAGEM) e II Encontro Internacional de
Estudos da Imagem (EIEIMAGEM), Vol. 12. p. 8-
23, 2015. Disponível em
http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2015/wp-
content/uploads/12.-RITOS-DE-VIDA-E-MORTE-
Anais-do-V-ENEIMAGEM-II-EIEIMAGEM-Vol.-
12.pdf .

Patricia Lovatel Acioly [Nutrição, ESTÁCIO
SANTA CATARINA/SC]: comunicação "Avalição
Resto ingestão do consumo de alimentos por
soldados de Infantaria do Exército Brasileiro"
apresentada no XVI Congresso de Nutrição e
Alimentação, de 02 a 05/05/2017, em Lisboa,
Portugal.

Sátina P. M. Pimenta Mello [Direito, FESV/ES]:
comunicação "A cultura do estupro e seus
desdobramentos sociais“ apresentada na III
Jornada de Sociologia Política: Desafios
acadêmicos em tempo de crise, de 22 a
24/03/2017, na Universidade Vila Velha -
UVV/ES.

Sheila Tavares Pereira [Engenharia Ambiental e
Sanitária, UNESA/RJ] et al: artigo "Estudo
qualitativo e quantitativo dos resíduos sólidos
gerados no Hospital Veterinário da Universidade
Estadual do Norte Fluminense - Darcy Ribeiro -
UENF“ publicado na Conhecendo Online, Vol. 2,
p. 1-10, 2015.

Sue Christine Siqueira [Enfermagem,
FESGO/GO]: capítulo "Enfermeiro" no livro
Enfermagem com Poesia: a arte sensível do
cuidar publicado pela Editora CRV, 2016, Vol. 2,
p. 181-184.

Tâmara Lis Reis Umbelino (Jornalismo,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG): comunicação
"Rimando por reconhecimento a trajetória do
movimento hip hop na construção de sua
identidade" será apresentada no III Congresso
Internacional sobre Culturas: Interfaces da
Lusofonia, de 23 a 25/11/2017, na Universidade
do Minho, Portugal.

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d.
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I Jornada de Mídia e Literatura: narrativas em tempos de 

convergência

O evento foi coordenado pelos professores Marco Aurelio Reis (Unesa-RJ e Pesquisador do Programa de
Pesquisa Produtividade) e Cláudia de Albuquerque Thomé (UFJF), da faculdade de Comunicação, e buscou
debater a relação entre a produção jornalística e os demais campos culturais. O evento contou com a participação
de escritores e pesquisadores de Comunicação e Letras, promoveu o diálogo entre os estudos dos dois temas e
analisou as narrativas jornalísticas que vem surgindo, no contexto da convergência midiática.
Promovido pelo grupo Mídia e Literatura vinculado ao CNPq e, contando com o apoio da Pró-Reitoria de
Extensão da UFJF, a Jornada recebeu estudantes das diversas áreas abrangidas, ao longo dos dias 8 e 9 de
maio de 2017.
“Foi o primeiro evento do grupo de pesquisa, tendo o professor Marco Aurélio Reis (Unesa-RJ) como vice-líder, e
contando com pesquisadores da UFJF e de outras instituições, como a UFRJ, a Unesa-RJ e a UNISC.” comenta
Cláudia.

Carlos da Fonseca Nadais [Direito, ESTÁCIO SÃO
PAULO/SP]: artigo "O incidente da desconsideração
da personalidade juridica e suas peculiaridades",
publicado na revista Síntese de Direito Civil e
Processual Civil, ISSN 2179-166X, n. 107, maio/junho
de 2017, páginas 61 a 85.

Henrique de Oliveira Castro [Educação Física,
ESTÁCIO BRASÍLIA/DF] et al: artigo "Type of game
practiced in handball according to the positions of the
attackers: analysis of the Women’s World Handball
Championship 2015" publicado no International Journal
of Performance Analysis in Sport, Vol. 17, No. 3, 2017.
Disponível:
http://dx.doi.org/10.1080/24748668.2017.1345197

Luciano Procópio da Silva (docente) e Ana

Carolina Kreischer (aluna) [Ciências Biológicas,
UNESA/RJ]: artigo "Bioprospecção de bactérias
produtoras de biossurfactantes a partir de solo
contaminado por agrotóxicos" publicado na Revista
Eletrônica Estácio Saúde, Vol. 06, No. 01, 2017.
Disponível:
http://periodicos.estacio.br/index.php/saudesantacatari
na/article/viewFile/3640/1562

Marco Aurelio Reis [Jornalismo, UNESA/RJ]:

comunicações "Novas funções e competências no
rádio graças ao avanço das redes sociais digitais" e
"Jornalismo pós-industrial e o fim das atividades do
Jornal do Commercio do Rio de Janeiro", serão
apresentadas no Intercom 2017, em Curitiba, de 04 a
09 de setembro de 2017.

Maria de Fátima Alves São Pedro [Direito,
UNESA/RJ]: capítulo "A ecoética e o imperativo da
responsabilidade de Hans Jones no amparo ao meio
ambiente" no livro "Estudos em homenagem a André
Fontes: dignidade, direito e filosofia“.

Marilia de Sant’Anna Faria [Administração,
UNESA/RJ]: comunicação "Conflitos e vulnerabilidades
sócioambientais: trajetório do conflito na Vila de
Trindade-Parque Nacional da Serra da Bocaina -
Paraty (RJ)" apresentada no 6°. Simpósio de Gestão
Ambiental e Biodiversidade, no Rio de Janeiro, em 23
de junho de 2017.

Milena Cristina Aragão Ribeiro de Souza

[Psicologia, ESTÁCIO FASE/SE]: capítulo "A
Psicologia na formação continuada de coordenadores
pedagógicos: um relato de experiência" no livro
"Temas em debate".

Professora da UNESA, campus Nova Iguaçu, defende a primeira tese em cooperação internacional entre

Fiocruz e Universidade de Coimbra

No dia 26 de julho de 2017, foi defendida a primeira tese do Programa de Doutorado Internacional criado por um
convênio entre Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES) e a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz). A professora Flaviany Ribeiro da Silva (UNESA – Campus Nova Iguaçu) apresentou a pesquisa "O
enfrentamento à violência em escolas brasileiras e portuguesas: limites, impasses e possibilidades", orientada
pelas professoras doutoras Simone Gonçalves Assis e Ana Cristina Santos. A pesquisa discute questões sobre a
prevenção da violência nas escolas, fazendo uma análise comparada de experiências brasileiras e portuguesas.

07 de agosto de 2017. Ano 7. Nº 308

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d.
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FAPERJ contempla Estácio em 06 projetos

Na última semana, a FAPERJ anunciou o resultado do programa IC_2017/1 - IC - Bolsa de Iniciação

Científica 2017/1, tendo sido contemplados 06 projetos da UNESA.

Aline Monteiro Garcia (Profa.), Maria Luiza

Souza Freire, Talita Mourão Rezende e Andréa

Faria Raposo dos Reis (alunas) [Psicologia,
UNESA/RJ]: comunicação "Teoria ampla versus
prática restrita: forças que atravessam a
sexualidade na socioeducação" apresentada na
XI Mostra Regional de Práticas em Psicologia, no
Rio de Janeiro, de 19 a 21 de julho de 2017.

Carlos da Fonseca Nadais [Direito, ESTÁCIO
SÃO PAULO/SP]: artigo "O impacto do material
didático impresso nos processos de retenção ou
evasão do aluno na modalidade a distância"
publicado na Revista Multitexto, vol 5, n. 1,
jan./jul., 2017.

Sábados de diálogos irradiados

No dia 01 de Abril, deu-se início ao Projeto de Extensão, “Sábados de Diálogos irradiados”, idealizado pela
Coordenadora Neyldes Moreira, do Curso Tecnologia em Radiologia , Estácio Feira de Santana.
Trata - se de um evento que aconteceu semanalmente, todos os sábados, onde as apresentações científicas
aconteceram intercaladas entre egressos da unidade, que retornam à Faculdade para contar como estão e o
que estão desenvolvendo na sua vida profissional, agregando a esse relato e apresentação um convidado,
abordando uma temática voltada à saúde ou ao radiagnósticos. Esse evento foi um sucesso durante o
semestre de 2017.1, com participação assídua dos alunos do Curso de Tecnologia em Radiologia da Unidade
Estácio Feira de Santana. No evento, foram abordadas temáticas bastantes interessantes que variaram da
Saúde Coletiva aos avanços extraordinários dos exames de imagem e das aplicações radioterápicas.
O encerramento de sábado de diálogos do semestre 2017.1 aconteceu no dia 03 de junho, com a presença do
egresso Ronald Lima, apresentando os avanços da Radioterapia IMRT e da Diretora Acadêmica, Pós Doutora
em Saúde Coletiva, falando sobre os Princípios do SUS.
Para 2017.2 será iniciado com a abordagem, Tecnólogo em Radiologia e a Pesquisa Científica.

14 de agosto de 2017. Ano 7. Nº 309

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

VOCÊ SABIA?

A importância de manter o Lattes atualizado.
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Enzo Bello [Direito, UNESA/RJ]: artigo
"Democracia e bens naturais na Bolívia do
Vivir Bien: uma crítica a partir da
colonialidade e da dependência" publicado
na Revista da faculdade de Direito da
UFG,v. 41, p. 103-121, 2017. Disponível:
https://www.revistas.ufg.br/revfd/article/view/
43126

Laélia Portela Moreira [PG - Educação,
UNESA/RJ]: artigo "Enfoques e abordagens
para a análise de políticas educacionais:
primeiras aproximações" publicado na
Retepe (Revista da Red Latinoamericana de
Estudios Teóricos y Epistemológicos en
Política Educativa).

Letícia Ladeira Bonato [Odontologia,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:
comunicação "Avaliação clínico-genética das
dores articulares sistêmicas crônicas em
indivíduos com desordens
temporomandibulares" será apresentada no
Congresso da Sociedade Brasileira de
Pesquisa em Odontologia (SBPqO), em São
Paulo, de 03 a 06 de setembro de 2017.

Sheila Marta Carregosa Rocha [Direito,
ESTÁCIO FIB/BA]: artigo "Monitoramento e
vigilância à saúde da criança e adolescente
vítimas de negligência" publicado na Revista

de Enfermagem Contemporânea, avaliada
pela CAPES com qualis B4. Disponível:
https://www5.bahiana.edu.br/index.php/enfer
magem/article/view/1081

Talita Leite Ladeira [Fisioterapia, ESTÁCIO
JUIZ DE FORA/MG]: comunicações "A
terminalidade da vida no processo de
ensino-aprendizagem em saúde", "O dilema
ético na pesquisa e no ensino em
fisioterapia" e "Fundamentos éticos na
tomada de decisão sobre cuidados
intensivos de vida" serão apresentadas no
XII Congresso Brasileiro de Bioética e IV
Congresso Brasileiro de Bioética Clínica, em
Recife, de 26 a 29 de setembro de 2017.

Wender Antonio da Silva [Computação,
ESTÁCIO AMAZÔNIA/RR]: comunicação
"Estágio docência: a utilização de um
ambiente virtual de aprendizagem (Moodle)
como proposta de ensino no curso de
licenciatura em Ciências Biológicas" será
apresentada no IV Simpósio Lasera Manaus
2017, Amazonas, de 21 a 22 de setembro de
2017.

Wilson Oliveira da Silva Filho [Produção
Audiovisual, UNESA/RJ]: livro "McLuhan e o
cinema", publicado pela editora Verve.

21 de agosto de 2017. Ano 7. Nº 310

I Jornada de Pesquisa do PPGE/UNESA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

No final de junho, foi realizada a I Jornada de Pesquisa do PPGE/UNESA com oito
comunicações orais e apresentação de 17 pôsteres de mestrandos, doutorandos e egressos
do Programa. A ocasião ofereceu um espaço integrado de compartilhamento e discussão
entre os pesquisadores que trabalham nas três linhas de pesquisa que o Programa abriga.
Também proporcionou a oportunidade de participação supervisionada dos estudantes em
discussões acadêmicas em um fórum mais amplo. O evento interno, desenvolvido no
campus Centro I, foi dedicado à memória do Prof. Jorge Atílio Iulianelli, que integrou a linha
de Pesquisas em Políticas, Gestão e Formação de Educadores (PGFE). Outras informações,
tais como os trabalhos apresentados e fotos do evento, podem ser acessadas na "aba"
dedicado à Jornada dentro do blog da linha TICPE:
https://ticpe.wordpress.com/i-jornada-de-pesquisa-do-ppge/
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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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31 de julho de 2017. Ano 7. Nº 307

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.
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Aline Silva Correa Maia Lima [Jornalismo,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação "“O

passinho carioca é mídia na favela”: representations
and visibility of young people from favelas in Rio de
Janeiro" será apresentada no VIII Congresso AISU:
La città, il viaggio, il turismo - Percezione,
produzione e trasformazione, em Nápoles, de 07 a
09 de setembro de 2017.

Anderson Luiz Nogueira Vieira [Redes de
Computadores, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:
comunicação "Mobile learning: possibilidades e
desafios de uma nova ferramenta de ensino-
aprendizagem no Brasil" apresentada na CCITA
2017 - IX Conferencia Conjunta Internacional sobre
Tecnologías y Aprendizaje, na Espanha, de 05 a 07
de julho de 2017.

Lílian Soares da Costa (Profa.), Mariella Pacheco

Rodrigeus dos Santos, Maria Andries de Barros

Santa Lucci, Paulo Emilio Novaes Almeida, Ligia

de Carvalho Garcia Rocha, Livia Freitas

Rodrigues, Yasmin Suemy Minami Prado e

Patricia de Lima Lopes (alunos) [Medicina,
UNESA/RJ]: comunicações "Descenso noturno
atenuado como marcador de diferenciação em
diferentes padrões de comportamento da pressão
arterial no idoso", "Curva pressórica pela
monitoração ambulatorial da pressão arterial:
avaliação de uma população adulta em mundo real"

e "Um estudo de corte na população idosa:
diferenças entre indivíduos idosos e muito idosos"
apresentadas no XXV Congresso da Sociedade
Brasileira de Hipertensão Arterial, em Caxias do
Sul, em 12 de agosto de 2017.

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de Recursos
Humanos, UNESA/RJ]: comunicação
"Recompensas e reconhecimento: a literatura e a
visão de executivos de Recursos Humanos"
apresentada no EnANPAD-2017, no Rio de Janeiro,
em 07 de agosto de 2017.

Maria Maria Martins Silva Stancati e Maria

Carolina Rodrigues Freitas (doutorandas) [PG -
Direito, UNESA/RJ]: artigo "Por um pluralismo
metodológico no direito: breves esclarecimentos
sobre os métodos da entrevista e da etnografia da
doutrina" , publicado na Revista Fenomenologia e
Direito, vol. 10, n. 1, abril/set.2017.

Rosamaria Wu Chia Li [Engenharia de Petróleo,
ESTÁCIO SÃO PAULO/SP]: artigo "Wood
identification by a portable low-cost polymer-based
electronic nose" publicado na Revista RSC Adv.,
2016. Fator de impacto da revista: 3.108.

04 de setembro de 2017. Ano 7. Nº 312

Lançamento do e-Book *Educação e Tecnologia: abordagens críticas"

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

Em 3 de agosto de 2017, foi realizado o evento de lançamento presencial do volume bilíngue (português-
inglês) *Educação e Tecnologia: abordagens críticas*, organizado pelas Profas. Giselle Ferreira e Jaciara
Carvalho, Grupo de Pesquisas em TIC nos Processos Educacionais, TICPE, do Programa de Pós-
Graduação em Educação, e Alexandre Rosado, colaborador externo do INES/DESU. O evento, realizado no
Auditório Profa. Alda Mazotti, no campus Centro I, foi aberto pelo então Reitor da UNESA, Prof. Ronaldo
Mota, seguido de mensagem virtual do Vice-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa, Prof. Rafael Iorio. Após
uma apresentação do volume, na qual os organizadores mostraram, em particular, a divulgação e
disseminação da obra, que já contabiliza mais de 650 downloads desde sua publicação em 14 de abril,
seguiram-se as palestras principais da tarde, oferecidas pelos Profs. Ralph Ings Bannell, Diretor do
Departamento de Educação da PUC-Rio, e Raquel Goulart Barreto, da Faculdade de Educação da UERJ,
ambos autores que contribuíram para a obra, que conta com 12 capítulos escritos por colaboradores de
diversos países. Maiores detalhes (incluindo fotos) do evento estão disponíveis no link:
https://ticpe.wordpress.com/2017/08/12/lancamento-presencial-de-educacao-e-tecnologia-abordagens-
criticas/ , e o volume pode ser livre e abertamente baixado no endereço:
https://ticpe.files.wordpress.com/2017/04/ebook-ticpe-2017.pdf.

EVENTO/NOTÍCIA

Tamara Lis Reis Umbelino [Jornalismo, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: avaliadora/parecerista da Revista
Internacional Interdisciplinar INTERthesis, vinculada ao Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em
Ciências Humanas - Doutorado em Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
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Douglas Machado Silva e Renata Prado Alves

Silva [Análise e Desenvolvimento de Sistemas e
Jornalismo, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:
comunicação "Celebrity academics: how mass
media and social media can be used to popularize
scientific knowledge: a case study in Brazil"
apresentada no CMCS 5th International
Conference, em Nova York, em 31 de agosto de
2017.

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de Recursos
Humanos, UNESA/RJ]: livro "Meritocracia:
igualitária e justa ou injusta, mas desejável",
publicado pela editora Qualitymark.

Rafael Augusto Dantas Prinz (Prof.), Walter

Farcks, Maiana Castro, Mariana Nascimento,

Bruna Borges e Juliana Igreja (alunos)

[Medicina, UNESA/RJ]: comunicação "A inserção
da dramatização na simulação em Ortopedia"
apresentada no I Simpósio Internacional de
Simulação Clínica da Abrassim, em São Paulo,
em 11 de novembro de 2016.

Thiago Matassoli Gomes [Educação Física,
UNESA/RJ]: artigo "Maximum repetition
performance after different antagonist foam rolling
volumes in the inter-set rest period" publicado no
International Journal of Sports Physical Therapy,
págs: 76-81, fevereiro 2017.

Vinicius Figueiredo Chaves [Direito,
UNESA/RJ]: artigo "A responsabilidade civil
ambiental das instituições financeiras" publicado
na Revista Estação Científica, classificada na
CAPES como Qualis B3.

11 de setembro de 2017. Ano 7. Nº 313

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 no site
www.estacio.br/seminariodepesquisa
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

Workshop internacional: do Tripé conceitual da medicina narrativa às suas aplicações práticas

O Curso de Medicina Arcos da Lapa teve o prazer de sediar o Workshop Internacional "Do Tripé
Conceitual da Medicina Narrativa às suas Aplicações Práticas". O evento foi conduzido pelas
professoras Isabel Fernandes (Universidade de Lisboa) e Marta Orofino (Grupo Hospitalar da
Conceição, RS) que possuem grande experiência na área.

Homenagem pelo dia do profissional em Educação Física na Assembleia Legislativa do Estado

de São Paulo

O CREF/SP homenageou os profissionais que se destacaram no que se refere às contribuições do
profissional para o pleno crescimento e desenvolvimento da profissão.
Foram homenageados 116 profissionais e o Professor Marco Aurélio G. N. dos Santos [Educação
Física, FAESO] recebeu a homenagem na categoria Trabalho Acadêmico/Docência e Coordenação de
Curso de Instituição de Ensino Superior. A homenagem contou com os Deputados da Comissão de
Assuntos Esportivos do Estado de São Paulo, membros do Conselho Regional de Educação Física e o
Presidente do CONFEF.

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.

50

http://www.estacio.br/seminariodepesquisa


Boletim Pesquisa

Emerson Rodrigues Duarte (Prof.) e Anabel
Rodrigues Pereira (aluna) [Educação Física,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação
"Coordenação motora em escolares: um estudo
exploratório" será apresentada no Congresso
Brasileiro de Atividade Física e Saúde, em Santa
Catarina, de 14 a 17 de novembro de 2017.

Maria da Graça de Oliveira Carlos [Ciências
Contábeis, ESTÁCIO FIC/CE]: comunicação
"Relação entre desempenho social (CSP) e
desempenho financeiro (CFP): estudo em painel
e abordagem com moderadores" será
apresentada no XLI Encontro da ANPAD -
Enanpad 2017, em São Paulo, em 04 de outubro
de 2017.

18 de setembro de 2017. Ano 7. Nº 314

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 no site
www.estacio.br/seminariodepesquisa
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

VI Seminário de Pesquisa em Comunicação
Será realizado, no dia 26 de setembro de 2017, o VI Seminário de Pesquisa em Comunicação do Centro Universitário
Estácio Juiz de Fora. O evento, organizado pelos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, é semestral e
contempla a apresentação dos resultados preliminares das pesquisas realizadas pelos alunos de TCC. Nesta edição, serão
43 trabalhos apresentados.

Semana do Curso de Economia
O Curso de Economia organizou evento que reuniu pesquisadores, estudantes, docentes e profissionais da iniciativa
privada e pública, cujo tema abordado foi “Energia Renovável e Sustentabilidade Ambiental: interpretações, desafios e
perspectivas para a geração de empregos no Brasil”. O Encontro aconteceu neste mês de setembro/2017, no Campus
Centro I da Universidade Estácio de Sá, na Av. Presidente Vargas, 642, no auditório 2 , 9° andar, das 19h:30min às
21h:30min.
Em função da sua responsabilidade social, o evento levantou debates sobre: energia e meio ambiente no Brasil, análise
matricial de manejo de recursos renováveis, mudanças climáticas e repercussões na economia do nosso país e sobre
política nacional de energias alternativas. O objetivo principal destes debates foi discutir quais implicações estes assuntos
têm para a transformação, desenvolvimento e dinamismo da economia brasileira e como tais assuntos acabam afetando
(positivamente) a geração de empregos em nosso país.
O evento também teve como propósito apresentar uma reflexão sobre caminhos que podem ser trilhados para melhorias
das condições socioambientais da sociedade brasileira.

1º Encontro de Psicólogas(os) Mineiras(os) credenciadas(os) à Polícia Federal para Avaliação Psicológica para
Porte de Arma de Fogo
O conselho regional de Psicologia - Minas Gerais, através da comissão de avaliação psicológica realizou em 02/09/17, o 1º
Encontro de Psicólogas(os) Mineiras(os) Credenciadas (os) à Polícia Federal para Avaliação Psicológica para Porte de
Arma de Fogo, onde a professora Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG] organizou o
evento e participou como coordenadora da mesa e palestrante. Este evento teve como objetivo de verificar referência na
atuação profissional.

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de Recursos Humanos, UNESA/RJ]: palestra "Reflexões sobre meritocracia: de
Michael Young aos dias de hoje" será realizada no II Congresso de Remuneração, da Associação Brasileira de Recursos
Humanos - ABRH - RJ, na FIRJAN - Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, em 06 de outubro de 2017.

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.
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Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE
FORA/MG]: integrou a Mesa Redonda “Os desafios da prática em
orientação profissional na atualidade”, no XIII Congresso Brasileiro de
Orientação Profissional e de Carreira, de 19 a 22 de setembro de 2017.

Marilia de Sant Anna Faria [Administração, UNESA/RJ]: mediadora do
painel "Bioeconomia na indústria e no agronegócio" no Green Rio 2017.
O painel discutiu a respeito de oportunidades e iniciativas para o
desenvolvimento da Bioeconomia como estratégia de crescimento para o
país. O evento aconteceu na Marina da Glória no Rio de Janeiro.

25 de setembro de 2017. Ano 7. Nº 315

IX Seminário de Pesquisa da Estácio e

V Jornada de Iniciação Científica da UNESA

EVENTO/NOTÍCIA

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

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

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.
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25 de setembro de 2017. Ano 7. Nº 315

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Aline Silva Correa Maia Lima [Jornalismo,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: capítulo
“Juventudes e contemporaneidade: as
mídias sociais como forma de manejo da
sociabilidade”, no livro Juventudes,
Consumos e Representações, publicado
pela editora Appris.

Anderson Luiz Nogueira Vieira [Redes de
Computadores, ESTÁCIO JUIZ DE
FORA/MG]: comunicação "ITIL and the
importance of the change and release
management relationship supporting IT
projects management" será apresentada no
BESC 2017 (4th International Conference on
Behavioral, Economic, and Socio-Cultural
Computing), na Polônia, de 16 a 18 de
outubro de 2017.

Ary Ferreira dos Santos Junior

[Administração, ESTÁCIO JUIZ DE
FORA/MG]: capítulo “A taxonomia de bloom
aplicada às provas do ENADE do curso de
Administração”, no livro ENADE e
Taxonomia de bloom: maximização dos
resultados nos indicadores de qualidade,
publicado pela editora Freitas Bastos.

Aylla Monise Ferreira da Silva [Psicologia,
ESTÁCIO MACAPÁ/AP]: comunicação "A
importância da afetividade no contexto
educacional" apresentada no XIII EDUCERE
- Congresso Nacional de Educação, IV
SIRSSE, VI SIPD – Cátedra UNESCO e X
ENAE, em Curitiba, de 28 a 31 de agosto de
2017.

Carmem Adilia Simões da Fonseca

(Profa.), Andre Silva, Caio Kretli, Gabriel

Boechat, Joana Pinto, Julia Oliveira, Laís

Tagliari, Lincoln Amarante, Lucas

Almeida, Mayara Carvalho e Paulo Batista

(alunos) [Medicina, UNESA/RJ]:
comunicação "Programa academia carioca
de saúde" apresentada no VII Congresso de
Medicina da UNESA, no Rio de Janeiro, em
17 de maio de 2017.

Enzo Bello [Direito, UNESA/RJ]: artigo "Os
direitos de acessos em matéria ambiental e
sua efetividade: o meio ambiente digital no
futuro acordo regional sobre o Princípio 10"
publicado na Revista Espaço Jurídico
(Qualis Direito A1). Disponível:
http://editora.unoesc.edu.br/index.php/espac
ojuridico/article/view/13549.

Fabricio de Souza Lopes Pereira [Direito,
UNESA/RJ]: livro "Resolução de demandas
repetidas, ações coletivas e precedentes
judiciais", publicado pela editora Juruá.

Francisca Cristina de Oliveira e Pires

[Pedagogia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:
comunicação "Dimensões da tutoria da
educação a distância: perfil, formação e
prática" apresentada na V Semana da
FACED - IX Semana da Educação - XII
Seminário Anual de Pesquisa em Educação,
em Minas Gerais, de 26 a 28 de setembro de
2017.

Giselle Martins dos Santos Ferreira [PG -
Educação, UNESA/RJ]: artigo "TIC na
educação: ambientes pessoais de
aprendizagem nas perspectivas e práticas
de jovens" publicado na Revista Educação e
Pesquisa (Qualis A1 Educação). Disponível:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-
97022017005009101&script=sci_abstract&tl
ng=pt.

Izimar Dalboni Cunha [Direito, UNESA/RJ]:
livro "Eutanásia: A busca da morte digna
(Contornos étuico-jus-filosóficos)", publicado
pela editora Primas.

Nelson Lage da Costa [Engenharia Civil,
UNESA/RJ]: comunicação "A formação do
professor de matemática no Brasil: um
passado conhecido, um presente de
desafios e um futuro a ser trilhado pelos
caminhos da educação matemática"
apresentada no VIII CIBEM - Congresso
Iberoamericano de Educación Matemática,
na Espanha, de 10 a 14 de julho de 2017.

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d.53
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Aylla Monise Ferreira da Silva [Psicologia,
ESTÁCIO MACAPÁ/AP]: comunicação
"Indisciplina escolar: compreender as causas
para intervir" apresentada no XIII EDUCERE
Congresso Nacional de Educação, IV SIRSSE,
VI SIPD Cátedra UNESCO e X ENAE, em
Curitiba, de 28 a 31 de agosto de 2017.

Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação
"Experiência de estágio: a prática em
orientação profissional na clínica escola de
psicologia do Centro Universitário Estácio/JF"
apresentada no XIII Congresso Brasileiro de
Orientação Profissional e de Carreira, em São
Paulo, de 19 a 22 de setembro de 2017.

Francisco Carlos Malta [Cinema, UNESA/RJ]:
comunicação "Mil e um capítulos de histórias:
globo play no ar“ apresentada no XXII
Intercom Sudeste 2017, no Rio de Janeiro, em
23 de junho de 2017.

Gustavo Henrique Santos Pereira [Medicina,
UNESA/RJ]: comunicação "Hepatic
encephalopathy in cirrhotic patients with
bacterial infections: prevalence, clinical

characteristics and correlation with prognosis.
A prospective study" apresentada no
International Liver Congress da European
Association for the Study of the Liver, em
Amsterdan, em 21 de abril de 2017.

Nelma de Mello Cabral (Profa.) e Ana Clara

Landeira (aluna) [Psicologia, UNESA/RJ]:
comunicação "Nasce-se trans?“ apresentada
no Seminário Internacional 13th Women's
Worlds & Fazendo Gênero 11, em Santa
Catarina, de 30 de julho de 2017 a 04 de
agosto de 2017.

Nelson Lage da Costa [Radiologia,
UNESA/RJ]: comunicação "Os cálculos
utilizados na enfermagem: uma explicação
com o auxílio da educação matemática"
apresentada no VIII CIBEM - Congresso
Iberoamericano de Educación Matemática,
em Madrid, de 10 a 14 de julho de 2017.

Rosamaria Wu Chia Li [Engenharia de
Petróleo, ESTÁCIO SÃO PAULO/SP: artigo
"Tunable gas sensing gels by cooperative
assembly" publicado no Adv. Funct. Mater,
2017.

02 de outubro de 2017. Ano 7. Nº 316

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 no site
www.estacio.br/seminariodepesquisa
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

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.
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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.

09 de outubro de 2017. Ano 7. Nº 317

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

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.
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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.

16 de outubro de 2017. Ano 7. Nº 318

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.
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Aylla Monise Ferreira da Silva [Psicologia, ESTÁCIO
MACAPÁ/AP]: comunicação "As expectativas dos
professores em relação à aprendizagem dos alunos
autistas" apresentada no XIII EDUCERE - Congresso
Nacional de Educação, IV SIRSSE, VI SIPD – Cátedra
UNESCO e X ENAE, em Curitiba, de 28 a 31 de agosto
de 2017.

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de Recursos
Humanos, UNESA/RJ]: comunicação "Fenomenologia e
hermenêutica em administração: reflexões sobre

oportunidades, desafios e limitações" será apresentada
no X Congresso de Administração, Sociedade e Inovação,
no Rio de Janeiro, de 30 de novembro a 01 de dezembro
de 2017.

Patrícia Maria Carla Osório Duque [Medicina,
UNESA/RJ]: comunicação "Percepção dos docentes da
saúde sobre o ensino do SUS" será apresentada no 14º
Congresso Brasileiro de Medicina de Família e
Comunidade, em Curitiba, de 02 a 05 de novembro de
2017.

23 de outubro de 2017. Ano 7. Nº 319

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

O IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de Iniciação Científica da UNESA foram realizados no dia 21 de
outubro de 2017 no campus Nova América com a participação de mais de 1000 pessoas.
A palestra de abertura do evento foi ministrada pelo Prof. Dr. Ronaldo Mota, Chanceler do Grupo Estácio, intitulada “O

conteúdo e a criatividade na aprendizagem e na pesquisa”.
A Diretoria de Pesquisa e Extensão agradece a parceria da Unidade Nova América e a importante contribuição de sua
equipe para o sucesso do evento.

EVENTO/NOTÍCIA

Brinquedoteca em múltiplos espaços de aprendizagem

A Mesa de Conversa "Brinquedoteca em múltiplos espaços de aprendizagem", organizada pelo Curso de Pedagogia,
aconteceu no Campus Nova Iguaçu (RJ) da UNESA. Com as palestras da Profª Vera Oliveira (Brinquedoteca do HUPE-
UERJ), da Profª Ana Paula Coutinho (Brinquedoteca do Campus São João de Meriti) e da Licencianda em Pedagogia e
Brinquedista Andressa Fernandes do Curso de Pedagogia. O encontro teve como objetivo promover a troca de
experiências e a articulação de saberes entre profissionais e estudantes sobre a Brinquedoteca, como espaço
privilegiado do lúdico e suas relações com os processos de ensino-aprendizagem e estratégias didático-pedagógicas.
Na ocasião, foi realizada a votação do nome do espaço, sendo mais votado o título "Brinquedoteca BrincArte Estácio
Nova Iguaçu". O evento contou com a presença de estudantes e egressos de diversos cursos da UNESA do Campus
Nova Iguaçu e Queimados, dentre estes Pedagogia, Letras, Sistemas de Informação, Educação Física, Psicologia, e
com a parceria e apoio da Gestão Acadêmica e Administrativa do campus. Contamos também com a presença da Sra
Candida Miriam de V. dos Santos do HUPE UERJ, responsável pelo Núcleo da Associação Brasileira de
Brinquedotecas (ABBri) do Rio de Janeiro.

Professor de Direito da Estácio Curitiba lança livro na Semana Acadêmica

No dia 25 de outubro, Professor José Osório do Nascimento Neto, do curso de Direito da Estácio Curitiba, lançará,
durante a Semana Acadêmica da Faculdade, a obra "Políticas públicas e regulação socioambiental governança,
estratégias e escolhas públicas: energia e desenvolvimento em pauta”. Com temática interdisciplinar, o livro é fruto de
tese de Doutorado em Direito, defendida pela PUC do Paraná, com estágio de doutoramento na Universidad Carlos III
de Madrid - UC3M, na Espanha.

A FAPERJ anunciou o resultado do EDITAL FAPERJ Nº 02/2017 – Programa Cientista do Nosso Estado, tendo sido
contemplado o Professor Pedro Humberto Faria Campos do Programa de Pós Graduação em Educação, com o projeto
intitulado “Escola e futuro: representações sociais, imagem social e afetividade em alunos dos anos finais do ensino
fundamental.

Talita Leite Ladeira [Fisioterapia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: palestra "O fisioterapeuta e a bioética", ministrada no
II Simpósio do Dia do Fisioterapeuta da Faculdade de Fisioterapia da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Juiz de
Fora, em 17 de outubro de 2017.

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.
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Apresentação de Pôsteres e Palestras na SNCT 2016 na sede do LNCC -

Petrópolis/RJ
A XIII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT 2016 realizada no LNCC
(Laboratório Nacional de Computação Científica) teve como tema: "A ciência
alimentando o Brasil". Os cursos de graduação de Ciências Biológicas, Fisioterapia e
Pedagogia participaram deste evento com seus professores e alunos na
apresentação de pôsteres e Palestras.

A terceira edição do Simpósio Internacional de Educação a Distância e Encontro de
Pesquisadores em Educação a Distância (SIED:EnPED:2016) contou com duas
etapas, como as anteriores. No dia 12/09/16, a Profª Drª Jaciara de Sá Carvalho [PG
- Educação, UNESA/RJ] apresentou a webconferência "Educação a distância e
movimentos sociais em rede" na etapa virtual, dialongando com internautas. No dia
26/9/16, a Profª Drº Giselle Martins dos Santos Ferreira [PG - Educação, UNESA/RJ]
integrou a Mesa "Pesquisa em educação a distância e tecnologias educacionais:
cenários, métodos e importância" na etapa presencial realizada na UFSCar. Ambas
professoras integram a linha de pesquisa Tecnologias da Informação e Comunicação
nos Processos Educacionais do Programa de Pós-Graduação em Direito.

30 de outubro de 2017. Ano 7. Nº 320

Fundação do LabUrb

EVENTO/NOTÍCIA

Foi realizada a primeira reunião do Laboratório de Memória Urbana do Rio de
Janeiro Metropolitano - LabUrb no Campus Praça XI. Laboratório vinculado ao
Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo tem como escopo de atuação a
reflexão do processo constitutivo da Cidade do Rio de Janeiro em sua
perspectiva metropolitana. As questões ligadas ao urbanismo, memória,
patrimônio histórico entre outras dimensões fazem parte das linhas de pesquisa
do referido laboratório. Participaram desta primeira reunião os professores Paulo
Reis, Tanya Collado, Marise Machado, Marcelo Gemmal, Rômulo Guina e Marco
Milazzo, além de diversos alunos da graduação do curso de Arquitetura e
Urbanismo.

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

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.
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30 de outubro de 2017. Ano 7. Nº 320

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Christina Silva Costa Klippel (Profa.),

Marília Alves, Iuri Amorim de Moraes,

Carlos Filipe Pimenta e Davi da Silva Motta

(alunos) [Medicina, UNESA/RJ]: comunicação
"Avaliação de desempenho e análise de
atitude de graduandos de Medicina na
simulação com o paciente padronizado"
apresentada no I Simpósio Internacional de
Simulação Realística da Abrassim, em São
Paulo, em 11 de novembro de 2016.

Claudia Leite de Moraes [PG - Saúde da
Família, UNESA/RJ]: artigo "Impact of intimate
partner violence on primary health care use for
children: evidences from Rio de Janeiro,
Brazil" publicado no Maternal and Child Health
Journal, v. 5, p. 1-9, 2016.

Dalton Rodrigues Franco [Direito,
UNESA/RJ]: comunicações "Análise da
consagração dos direitos da mulher em
Belford Roxo" e “A lei orgânica municipal e as
políticas públicas para a mulher sob a luz de
John Rawls” apresentadas no VI Congresso
Internacional Constitucionalismo e
Democracia, no Rio de Janeiro, de 23 a 24 de
novembro de 2016.

Elizabeth Silaid Muxfeldt (Profa.) e Mariana

Loureiro Cunha (aluna) [Medicina,
UNESA/RJ]: comunicação "Prevalence and
awareness of hypertension diagnosed by clinic
and home blood pressure in a family health
program in rio de janeiro: a pilot project"
apresentada no 27th European Meeting on
Hypertension and Cardiovascular Protection,
na Itália, de 16 a 19 de junho de 2017.

Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação
"Avaliação psicológica no contexto de porte de
arma" apresentada no VII Congresso
Brasileiro de Avaliação Psicológica, em São
Paulo, de 30 de junho a 03 de julho de 2015.

Marco Aurelio G N dos Santos [Educação
Física, FAESO/SP]: comunicação "A
participação popular na gestão do esporte das
políticas públicas de municipios paulistas"

apresentada no 8º Congresso Brasileiro de
Gestão do Esporte - ABRAGESP, em Curitiba,
de 18 a 20 de outubro de 2017.

Marcus Brauer Gomes [PG - Administração,
UNESA/RJ]: artigo "Gestão de stakeholders
no gerenciamento de projetos: casos múltiplos
sob a luz do PMBOK" publicado no periódico
South American Development Society Journal,
v. 3, n. 07, p. 158 - 173, abr. 2017.

Paula Campos de Castro [Design de Moda,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação
"A indumentária em Júlia Lopes de Almeida,
um retrato da sociedade carioca em a
mensageira" apresentada no XV Congresso
Internacional da Associação Brasileira de
Literatura Comparada, no Rio de Janeiro, de
07 a 11 de agosto de 2017.

Ricardo de Mattos Russo Rafael e Anna

Tereza Miranda Soares de Moura [PG -
Saúde da Família, UNESA/RJ]: artigo
"Violência física grave entre parceiros íntimos
como fator de risco para inadequação no
rastreio do câncer de colo de útero" publicado
no periódico Cadernos de Saúde Pública.

Roberta da Costa Vieira [Direito, UNESA/RJ]:
artigo "A guerra no discurso de Dilma: um
estudo na perspectiva da metáfora
conceptual" publicado na Revista Macabéa, v.
5, nº. 2, p. 28-40, jul. - dez. 2016.

Thiago Matassoli Gomes [Educação Física,
UNESA/RJ]: artigo "Acute effects of different
self-massage volumes on the FMS™ overhead
deep squat performance" publicado no
International Journal of Sports Physical
Therapy.

Vinicius Figueiredo Chaves [Direito,
UNESA/RJ]:comunicação "Responsabilidade
administrativa pela prática de uso indevido de
informações privilegiadas no mercado de
capitais" apresentada no VI Seminário
Interdisciplinar em Sociologia e Direito, no Rio
de Janeiro, em 19 de outubro de 2016.

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d.60
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Allex Rodrigo Medrado Araújo [Publicidade e Propaganda,
ESTÁCIO BRASÍLIA/DF]: comunicação "Perseguindo o
conceito do olhar educado: os caminhos da videoarte no
instagram" apresentada no I Seminário Internacional de
Investigación en Arte y Cultura Visual, Dispositivos y
Artefactos, Narrativas y mediaciones, no Uruguai, de 23 a 25
de outubro de 2017.

Claudia Olsieski da Cruz [Nutrição, UNESA/RJ]:
comunicação "Oficina saber do sabor" apresentada no VIII
Congresso Brasileiro de Síndrome de Down, em Maceió, em
27 de outubro de 2017.

Giovane de Jesus Teixeira [Radiologia, UNESA/RJ]:

comunicação "Correlated uncertanties estimate to
performance tests of activimeters" apresentada no World
Congress on Radiology and Oncology, em New York, de 19 a
20 de outubro de 2017.

Sergio Zaidhaft (Prof.), Alessandra Soares Queiroz, Bruna

de Abreu Porciúncula, Marina Ramos Baeta Neves,

Natália Carneiro de Freitas, Rafaela Vieiralves João Izzo

Pinto (alunas) [Medicina, UNESA/RJ]: artigo "Silence is
golden: putting yourself in the patients shoes" publicado no
International Journal of Health Education (IJHE), v.1, n° 1,
2017. Disponível:
https://journals.bahiana.edu.br/2017/10/31/riesijhe-education-
new-issue-published.

06 de novembro de 2017. Ano 7. Nº 321

II Semana Acadêmica de Farmácia UNESA – R9/Taquara

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

Nos dias 23, 24, 25 e 27 de outubro, aconteceu a II Semana Acadêmica de Farmácia UNESA - Campus R9/Taquara. O evento
contou com a participação de palestrantes com vasta experiência em diferentes áreas da pesquisa científica e do mercado de
trabalho que contam com a atuação do profissional farmacêutico. Em todas as palestras, foi notório o entusiasmo e a
participação efetiva, tanto dos estudantes do curso de Farmácia, como os de outros cursos. A coordenação de Farmácia
agradece a colaboração dos professores envolvidos e o apoio essencial do Campus R9-Taquara.

EVENTO/NOTÍCIA

10º Concurso Nacional de Produção Científica 2017

A Professora Inês Barbosa de Oliveira, do Programa de Pós-Graduação em Educação, foi contemplada com o 1o lugar no 10º
Concurso Nacional de Produção Científica 2017 na categoria artigo científico na área de Educação e Licenciaturas. O
Professor Tarso Mazzotti, coordenador do PPGE, também foi premiado na mesma categoria.

Criação da Revis Macacu

Estudo coordenado pelos professores Ricardo Finotti e Mario Roberto Valpaços [Engenharia Ambiental e Sanitária,
UNESA/RJ]: foi utilizado como base para a criação do Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) MACACU, no município de
Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro - RJ. Participaram do projeto os alunos Marcello Fragoso Lima, Gabriel da Silva
Marques, Álvaro Rui Ribeiro Falcão Júnior, Matheus Demarqui da Silva Costa, Alana Roberta Guimarães Pereira e Wallace
Pires Carvalho.

Inscrições para o Programa Pesquisa Produtividade

ATENÇÃO IMPORTANTE ATENÇÃO IMPORTANTE
As inscrições poderão ser realizadas até hoje. A concessão do apoio se realizará no período de fevereiro de 2018 a janeiro de
2019.
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.
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.
Segue abaixo a listagem das IES e link:
* UNESA – Edital https://goo.gl/Fv2Tk5
* FESV – Edital https://goo.gl/LeZnDs
* ESTÁCIO AMAZÔNIA – Edital https://goo.gl/LnbJ3t
* ESTÁCIO JUIZ DE FORA – Edital https://goo.gl/RXcsko
* ESTÁCIO BH – Edital https://goo.gl/f1vH6e
* ESTÁCIO RECIFE – Edital https://goo.gl/ZPZPW9
* ESTÁCIO BRASÍLIA – Edital https://goo.gl/MZX1qh
* ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO – Edital https://goo.gl/Wcq8h9
* ESTÁCIO FASE – Edital https://goo.gl/wdB2Ju
* ESTÁCIO SANTA CATARINA – Edital https://goo.gl/mG6SZM
* ESTÁCIO FIB – Edital https://goo.gl/o7ay9e
* ESTÁCIO SÃO PAULO – Edital https://goo.gl/VF3fCR
* ESTÁCIO FIC – Edital https://goo.gl/3ydXt5
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Diego de Faria Magalhães Torres [Medicina,
UNESA/RJ]: artigo "Unilateral orbitozygomatic
muscle in a Brazilian cadaver" publicado na
Revista International Journal of Anatomical
Variation, vol. 10, setembro 2017.

Marcelo Pereira de Lima [Educação Física,
FAESO/SP]: comunicação "A participação
popular na gestão do esporte das políticas
públicas em municípios paulistas" apresentada
no 8º Congresso Brasileiro de Gestão do
Esporte, em Curitiba, de 18 a 20 de outubro de
2017.

Renata Cristina Justo de Araújo

[Enfermagem, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:
comunicação "Gestão de custos na remoção
de pacientes" apresentada no Iº Simpósio de
Hotelaria Hospitalar da Rede Ebserh, em
Minas Gerais, de 17 a 19 de outubro de 2017.

Ronaldo Lucas da Silva [Direito, UNESA/RJ]:
comunicação "Guerra justa e direitos
humanos; a participação brasileira na
MINUSTAH" apresentada no II Congresso
Internacional de Direito Público: Justiça e
Efetivação dos Direitos Humanos, em
Portugal, em 13 de outubro de 2017.

Simone da Silva Viana [Pedagogia,
UNESA/RJ]: artigo "Reflexões sobre o uso do
livro didático" publicado na Revista Escola
Particular, outubro 2017.

Thiago Serrano Pinheiro de Souza [Direito,
UNESA/RJ]: comunicação "O valor jurídico do
afeto como um direito humano fundamental:
reconhecimento e tutela" apresentada no II
Congresso Internacional de Direito Público:
Justiça e Efetivação dos Direitos Humanos, em
Portugal, de 11 a 13 de outubro de 2017.

Wender Antonio da Silva [Computação,
ESTÁCIO AMAZÔNIA/RR]: artigo "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" publicado na Revista Mexicana
Latin American Journal of Science Education,
classificada na CAPES como Qualis B3.

13 de novembro de 2017. Ano 7. Nº 322

Uma das cinco especialistas selecionadas no Brasil para trabalhar com a nova Base 
Nacional Curricular Comum em parceria com Fundação Leman, Nova Escola e Google

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

Depois de um rigoroso processo seletivo com mais de 13mil inscritos para fazer parte do time
de autores NOVA ESCOLA, a professora Pricilla Cerqueira [Administração, ESTÁCIO JUIZ
DE FORA/MG] foi uma das 5 especialistas da área de Matemática que, junto com 30
mentores e 150 professores do Brasil todo, produzirão 1500 planos de aula. Essa turma se
reuniu num grande encontro de formação, realizado entre 1 a 5 de novembro em São Paulo,
onde teve início os trabalhos.

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.
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Vegetariana, sim. Saudável, também!
O Brasil já conta com 15,2 milhões de pessoas que se declaram vegetarianas, segundo pesquisa do IBOPE. Isso
corresponde a 8% da população do País. As razões que estimulam homens e mulheres a cortar a carne do
cardápio são bastante diversas. Mas, cortar a carne do cardápio é saudável? Bem, o fato é que a carne fornece
nutrientes relevantes para a saúde, tais como ferro, vitamina B12, zinco e proteínas de alto valor biológico.
Contudo, seguir uma dieta vegetariana sem prejudicar o organismo é mais do que possível. Para isso, claro, a
dica é planejar as refeições e substituir os nutrientes provenientes das carnes com apoio de um nutricionista.
"A dieta deve ser cuidadosamente planejada para atender as recomendações de ingestão diária de todos os
nutrientes. Além disso, deve se ter muito cuidado com a composição nutricional do que se come. Não dá para
cortar a carne e aumentar por exemplo, o consumo de ultra processados, gorduras, açúcar e sal", alerta Luciene
da Silva Araújo, nutricionista e professora da Universidade Estácio de Sá.

Aline Monteiro Garcia [Psicologia, UNESA/RJ]:
comunicação "Elas dão muito trabalho! Analisando o
encarceramento feminino no sistema socioeducativo"
apresentada no XIX Encontro Nacional da Associação
Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO), em Minas
Gerais, de 01 a 04 de novembro de 2017.
Marcelo Pereira de Lima [Educação Física,
FAESO/SP]: comunicação "A Gestão do esporte nas
políticas públicas e o processo de avaliação em
municípios paulistas" apresentada no 8º Congresso
Brasileiro de Gestão de Esportes, em Curitiba, de 18 a
20 de outubro de 2017.

Rita de Cassia Pereira Lima [PG - Educação,

UNESA/RJ]: artigo "Representações sociais e práticas
em escolas do Ensino Fundamental: efeitos de
Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) no Rio de
Janeiro" publicado na Revista Psicologia e Saber
Social, da Uerj, p. 67-86, 2017. Disponível:
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/psi-
sabersocial/article/view/30666/21813.

Valéria Dutra Ramos e Helson Moreira da Costa
[Engenharia Ambiental e Sanitária, UNESA/RJ]: artigo
"Influência dos óleos vegetais e da cera de abelha
sobre a vulcanização do copolímero de estireno-
butadieno (SBR)" publicado no Journal of Enginnering
and Exact Sciences, v. 3, 2017.

Artigo concorre à prêmio no X Congresso de Administração, Sociedade e Inovação - CASI-UFF
O artigo "Fenomenologia e hermenêutica em administração: reflexões sobre oportunidades, desafios e limitações”
de autoria do Prof. Marcelino Tadeu de Assis, do curso de Gestão de Recursos Humanos da Universidade
Estácio de Sá (UNESA), está concorrendo ao prêmio de melhor artigo científico na categoria Estudo e Pesquisa
em Administração, durante o X Congresso de Administração, Sociedade e Inovação - CASI-UFF. O vencedor
será divulgado em 01/12/2017, ao final do evento.

FAPERJ contempla Estácio em 02 projetos
A FAPERJ anunciou o resultado do Edital FAPERJ Nº 03/2017 - Programa Jovem Cientista do Nosso Estado,
onde constam contemplados projetos de dois docentes do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da
Universidade Estácio de Sá (PPGO/UNESA): Prof. Dr. Dennis de Carvalho Ferreira, com o projeto “Condições
Bucais de Pacientes Pediátricos com Dermatite Atópica: aspectos clínicos, laboratoriais e microbiológicos - um
estudo translacional” e Prof. Dr. Flávio Rodrigues Ferreira Alves, com o projeto “Comparação da eficácia
antimicrobiana e capacidade de redução de debris de diferentes protocolos de irrigação dos canais radiculares”.

Publicação de capítulo de livro
Acaba de ser lançado o livro "Media and Class: TV, Film, and Digital Culture", pela editora Routledge (Londres).
Nesta obra, há um capítulo escrito pela coordenadora e professora da Estácio Juiz Fora, Aline Silva Correa Maia
Lima. O texto, em parceria com a pesquisadora norte-americana Vicki Mayer (Tulane University) é intitulado "FOR
THEMSELVES AND FOR THEIR COMMUNITIES: ALTERNATIVE MEDIATIONS OF DIGITAL NATIVES". O livro,
organizado por June Deery e Andrea Press, já está disponível no site da Amazon:
https://www.amazon.com/Media-Class-Film-Digital-Culture/dp/1138229792.

21 de novembro de 2017. Ano 7. Nº 323

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

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.
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XII Conferência Brasileira de mídia cidadã - “O direito à comunicação na luta por uma cidadania

ativa”

A pesquisadora, professora e coordenadora de curso da Estácio Juiz de Fora, Aline Maia, participou da
mesa de encerramento da XII Conferência Brasileira de mídia cidadã, evento promovido pela Cátedra
Unesco/Metodista de Comunicação para o Desenvolvimento Regional e pela Rede Brasileira de Mídia
Cidadã. Aline Maia discutiu "Movimento Negro, MST e Juventudes”.

Trabalho premiado

A acadêmica de enfermagem Izabela de Souza Clementino, do campus Nova Iguaçu, foi premiada na
10a. Jornada de Enfermagem em Saúde da Mulher do Instituto Fernandes Figueira/FIOCRUZ, com o
trabalho "Desafios na consulta de enfermagem para a mulher homoafetiva". O trabalho foi premiado em
terceiro lugar e foi orientado pela profa. Carla Oliveira Shubert, do curso de Enfermagem na UNESA/RJ.

Meritocracia: Insumos para Reflexão

Marcelino Tadeu de Assis, Gestão de Recursos Humanos da UNESA/RJ participou do projeto “Frente a
frente com o autor”, durante a EXPO RIO, do Congresso Estadual de Recursos Humanos, organizado
pela ABRH, seccional Rio de Janeiro. Marcelino apresentou um dos temas de seu último livro:
Meritocracia: igualitária e justa ou injusta, mas desejável, lançado pela Qualitymark.

II Seminário de Pesquisa de Alcântara

O evento foi realizado mediante a integração e parceria do Programa de Pós-Graduação em Direito da
Universidade Estácio de Sá (PPGD-UNESA/RJ), cuja participação se deu por intermédio do grupo de
pesquisa Núcleo de Estudos em Direito, Cidadania, Processo e Discurso (NEDCPD) e do grupo de
pesquisa Observatório de Políticas Públicas, Direito e Proteção Social (OPPDP) e o Programa de Pós-
Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense (PPGSD-UFF), que participou
com o grupo de pesquisa: Democracia, Cidadania e Estado e Jurgen Harbemas – concepções,
confluência e interlocuções. A palestra de abertura, sobre Pesquisa no Direito, foi proferida pelo
Professor Dr. Carlos Alberto Lima de Almeida, Direito, UNESA/RJ. O evento contou com três grupos de
trabalhos, divididos em seis salas, totalizando sessenta participantes, dentre alunos e professores de
várias instituições, públicas e privadas.

Resumos anais IX Seminário de Pesquisa da Estácio

Os resumos estão disponíveis no site www.estacio.br/seminariodepesquisa > Anais Edições Anteriores.

27 de novembro de 2017. Ano 7. Nº 324

Inauguração das novas instalações do Estudo LapARC - "Avaliação de risco 

cardiovascular na população de adultos jovens da Lapa"

EVENTO/NOTÍCIA

O evento aconteceu em 24 de novembro de 2017, sexta feira, 11h30min, na Policlínica Ronaldo
Gazolla.

Projeto de Iniciação Científica e Extensão, sob a coordenação da Prof. Elizabeth Muxfeldt, Medicina,
UNESA/RJ. O estudo conta com o apoio da Pesquisa Produtividade UNESA, Policlínica Ronaldo
Gazolla, CNPq, FAPERJ e Laboratório Biomédico.

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

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.
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Aline Monteiro Garcia [Psicologia,
UNESA/RJ]: comunicação "As
relações homoeróticas na unidade
socioeducativa de internação de
adolescentes: olhares e manejos dos
profissionais" apresentada no III
Seminário Internacional Desfazendo
Gênero, na Paraíba, de 10 a 13 de
outubro de 2017.

Antonio Augusto Masson [Medicina,
UNESA/RJ]: comunicação "Qual o
papel da anamnese na formação
médica atual e no direito dos
pacientes?" apresentada no VI
Congresso Brasileiro de
Humanidades Médicas do Conselho
Federal de Medicina, em Brasília, em
10 de agosto de 2017.

Luciene da Silva Araújo [Nutrição,
UNESA/RJ]: capítulo “Nutrição nas
doenças cardiovasculares baseada
em evidências”, no livro Terapia
Nutricional Enteral e Parenteral e
Cuidados Domiciliares.

Marco Aurelio G N Dos Santos

[Educação Física, FAESO/SP]:
comunicação "A gestão do esporte
nas políticas públicas e o processo de
avaliação em municipios paulistas"
apresentada no 8º Congresso
Brasileiro de Gestão do Esporte -

ABRAGESP, em Curitiba, de 18 a 20
de outubro de 2017.

Nelma de Mello Cabral [Psicologia,
UNESA/RJ]: comunicação "Misoginia
e sexuações" apresentada no
Colóquio Psicanálise, Gênero e
Feminino, em São Paulo, de 25 a 27
de outubro de 2017.

Robson Sanches da Silva

[Administração, FAESO/SP]: livro
"Casos e dicas para o sucesso no
atendimento ao cliente", publicado
pela editora São Paulo.

Stella Luiza Moura Aranha Carneiro

[Direito, UNESA/RJ]: comunicação "A
supervisão na mediação de conflitos:
aportes teóricos e práticos"
apresentada no Congresso Mundial
de Mediação de Conflitos, em Dakar,
de 20 a 25 de novembro de 2017.

Valéria Dutra Ramos e Helson

Moreira da Costa [Engenharia,
UNESA/RJ]: comunicação "Métodos
isoconversionais e curvas mestras na
determinação da cinética de
degradação termo-oxidativa do
polipropileno (PP)" apresentada no V
ETARSERRA (V Exposição de
Trabalhos Acadêmicos da Região
Serrana) e IV UFF & Arte, no Rio de
Janeiro, em 25 de outubro de 2017.

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d.
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04 de dezembro de 2017. Ano 7. Nº 325

Chamada de trabalhos para obra coletiva 

EVENTO/NOTÍCIA

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

A fazenda Santa Eufrásia e o turismo da escravidão

Este projeto editorial guarda relação com o termo de parceria firmado pelo Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil e a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., visando a divulgação
pública de fatos relevantes sobre a história da escravidão negra no Brasil.
Tal iniciativa se articula com o que consta do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior
(SINAES), no contexto das questões étnico-raciais afro-brasileiras e com a importância de tais
conteúdos na formação dos alunos dos cursos do ensino superior.
O caso da fazenda Santa Eufrásia e o turismo da escravidão ganhou repercussão internacional e
oferece à universidade uma oportunidade para que docentes e discentes dos diferentes cursos do
ensino superior, presencial e à distância, nos graus de tecnologia, bacharelado e licenciatura, possam
desenvolver reflexões e ações institucionais focadas nas questões étnico-raciais, com ênfase no
estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, de modo a contribuir para a formação de
profissionais mais sensíveis e compromissados com o exercício profissional que compreenda e
respeite a diversidade étnico-racial brasileira.
A chamada de trabalhos para obra coletiva é voltada preferencialmente para nosso público interno, de
modo que possamos dar visibilidade à produção de professores e alunos da graduação e da pós lato e
stricto sensu, em cumprimento ao termo de parceria firmado, tendo em vista a divulgação pública de
fatos relevantes sobre a história da escravidão negra no Brasil.
Direito e questões étnico-raciais

Este projeto editorial, realizado em parceria com o Prof. Dr. André Augusto Pereira Brandão (PPGPS-
UFF), decorre de participação no grupo de trabalho Direito, racismo e desigualdades raciais, do VIII
Congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores em Sociologia do Direito – ABraSD, realizado
em Porto Alegre (RS-Brasil) nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2017, ocasião em que prof. Carlos
Alberto Lima de Almeida representou o Programa de Pós Graduação em Direito.
O projeto decorre da necessidade de oferecer à sociedade maior visibilidade sobre as pesquisas e
projetos de extensão relacionados às questões étnico-raciais e da importância dessa temática para a
formação dos profissionais oriundos dos cursos de graduação, licenciatura e tecnológicos, bem como
das pós-graduações lato e stricto sensu.

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.

Crítica da mídia e histórias de vida: duas perspectivas na comunicação cidadã

Em 26 de outubro, foi realizada na Estácio Juiz de Fora a palestra “Crítica da mídia e histórias de vida:
duas perspectivas na comunicação cidadã”. Esta palestra fez parte da programação da XII Conferência
Brasileira de Mídia Cidadã, promovida pela Cátedra Unesco/Umesp de Comunicação para o
Desenvolvimento Regional e pela Rede Brasileira de Mídia Cidadã. A palestra contou com a
participação de Toni André Scharlau Vieira (professor e pesquisador da Universidade Federal do
Paraná, em Curitiba), que falou sobre Midia Criticism em Moçambique; Bruno Fuser (professor e
pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora), que falou sobre histórias de vida como método
de pesquisa e ação em comunicação para a cidadania. Para abrir o evento, contaram com
apresentação de jovens do Coletivo Vozes da Rua, declamando poesias do projeto Slam de Perifa.
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Ana Rosa Cunha [Nutrição, UNESA/RJ]: artigo
"Quantificação de ferro de cardápio em hospital
municipal do Rio de Janeiro" publicado na
Revista Nutrição, out/17, n° 146.

Denise Mendonça de Melo [Psicologia,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: artigo
"Miniexame do estado mental: evidências de
validade baseadas na estrutura interna" publicado
na Revista Avaliação Psicológica, Qualis A2.
Disponível:
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/avp/v16n2/v16n2a07
.pdf.

Marco Antonio Prates Nielebock e Bruno

Combat de Queiroz [Fisioterapia, UNESA/RJ]:
comunicação "Transmissão acidental da doença
de Chagas por consumo de animais silvestres
reservatórios de Trypanosoma cruzi" apresentada
no V ETARSERRA (V Exposição de Trabalhos
Acadêmicos da Região Serrana) e IV UFF &
Artes, no Rio de Janeiro, em 25 de outubro de
2017.

Marco Aurelio G N dos Santos [Educação
Física, FAESO/SP]: artigo "O esporte nas leis
orgânicas municipais e as políticas de gestão"
publicado na Revista Licere, v. 20, n° 3, 2017.

Talita Leite Ladeira [Fisioterapia, ESTÁCIO JUIZ
DE FORA/MG]: artigo "Interface entre fisioterapia,
bioética e educação: revisão integrativa"
publicado na Revista Bioética (Impr.), 2017.

Valéria Dutra Ramos e Helson Moreira da

Costa [Engenharia, UNESA/RJ]: comunicação
"Cinética de degradação termo-oxidativa do
polipropileno (PP). A determinação do
mecanismo através da análise termogravimétrica
(TGA / DTG)" apresentada no XX ENCM
(Encontro Nacional de Modelagem
Computacional) e VIII ECTM (Encontro de
Ciência e Tecnologia de Materiais), no Rio de
Janeiro, em 16 de outubro de 2017.

11 de dezembro de 2017. Ano 7. Nº 326

II Simpósio de Iniciação Científica - Núcleo Estácio Natal

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

Em 27 de novembro de 2017, os alunos de Iniciação Científica das Faculdades Estácio integrantes do
Núcleo Natal participaram do II Simpósio de Iniciação Científica, cujo tema foi “Ciência e tecnologia:
permanências e rupturas”. O evento realizado na Fal Estácio - Faculdade Estácio de Natal - unidade
Romualdo foi coordenado pela Profª. Juliana Rocha de Azevedo da Costa e teve o objetivo de
socializar as práticas de pesquisa atualmente desenvolvidas nas unidades do Núcleo, além de
fomentar as discussões sobre novas possibilidades de diálogo entre os pesquisadores das áreas de
conhecimento mais distintas, numa postura de diálogo transdisciplinar. O evento contou com a
apresentação de 30 comunicações orais, resultado preliminar dos projetos de iniciação científica e
projetos concluídos, mesa redonda que versou sobre “A Iniciação Científica como rota para o
desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro”, além da palestra “Competência informacional em
repositórios de conhecimento”.

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.

EVENTO/NOTÍCIA

IV Encontro de Pesquisa e Extensão da UNESA – Campos dos Goytacazes

O evento aconteceu em 02 de dezembro de 2017 em Campos dos Goytacazes com comunicações orais,
exposições de banners, estudo de casos, lançamento de livro.

69

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/avp/v16n2/v16n2a07.pdf

	1 CAPA
	teste 2.pdf
	2 MODELO DE CAPA
	3 Texto inicial e Janeiro
	teste com capa.pdf
	1 CAPA
	testando.pdf
	2 MODELO DE CAPA
	3 Texto inicial e Janeiro
	Boletim Pesquisa Nº 280 (10.01.2017)
	Page 1

	Boletim Pesquisa Nº 281 (16.01.2017)
	Page 1

	Boletim Pesquisa Nº 282 (23.01.2017)
	Page 1

	Boletim Pesquisa Nº 283 (30.01.2017)
	4 Fevereiro
	Boletim Pesquisa Nº 284 (06.02.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 285 (13.02.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 286 (20.02.2017)
	5 Março
	Boletim Pesquisa Nº 287 (06.03.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 288 (13.03.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 289 (20.03.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 290 (27.03.2017)
	6 Abril
	Boletim Pesquisa Nº 291 (03.04.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 292 (10.04.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 293 (17.04.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 294 (24.04.2017)
	7 Maio
	Boletim Pesquisa Nº 295 (08.05.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 296 (15.05.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 297 (22.05.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 297 (22.05.2017) Pag 1.pdf
	Boletim Pesquisa Nº 297 (22.05.2017) Pag 2

	Boletim Pesquisa Nº 298 (29.05.2017)
	8 Junho
	Boletim Pesquisa Nº 299 (05.06.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 300 (12.06.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 301 (19.06.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 302 (26.06.2017)
	9 Julho
	Boletim Pesquisa Nº 303 (03.07.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 304 (10.07.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 305 (17.07.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 306 (24.07.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 307 (31.07.2017)
	10 Agosto
	Boletim Pesquisa Nº 308 (07.08.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 309 (14.08.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 310 (21.08.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 311 (28.08.2017)
	11 Setembro
	Boletim Pesquisa Nº 312 (04.09.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 313 (11.09.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 314 (18.09.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 315 (25.09.2017)
	12 Outubro
	Boletim Pesquisa Nº 316 (02.10.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 317 (09.10.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 318 (16.10.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 319 (23.10.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 320 (30.10.2017)
	13 Novembro
	Boletim Pesquisa Nº 321 (06.11.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 322 (13.11.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 323 (21.11.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 324 (27.11.2017)
	14 Dezembro
	Boletim Pesquisa Nº 325 (04.12.2017)
	Boletim Pesquisa Nº 326 (11.12.2017)






