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Prorrogação das inscrições para o Edital de Seleção PIBIC/UNESA 2018-2019

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

O prazo para inscrições do Edital de Seleção do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação

Científica (PIBIC) da UNESA, ciclo 2018-2019, foi prorrogado até o dia 18/04/2018. As inscrições

deverão ser submetidas através do Formulário de proposta Online, exclusivo para essa

modalidade, disponível no link http://www.stelaopp.com.br/estacio. Para mais informações,

acesse o Edital na página do Programa: www.estacio.br/pesquisas e clique na opção 'Iniciação

Científica'. As dúvidas sobre o processo de seleção podem ser enviadas para a Coordenação do

Programa através do e-mail: iniciacaocientifica@estacio.br

EVENTO/NOTÍCIA

I Fórum Jurídico

Nos dias 10 e 11 de abril de 2018, aconteceu no Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte,

Campus Venda Nova, o I Fórum Jurídico, que contou com renomados palestrantes das Ciências

Jurídicas, e com a ilustre presença do Procurador Geral do Estado Dr. Onofre Alves Batista Junior Silva,

que proferiu a palestra intitulada "Federalismo necessário". O evento foi organizado pela Coordenadora

do curso, Professora Luciana Reis, e pelo Professor de Direito Constitucional Nuno Rebelo.

Marcio Olímpio Souza [Fisioterapia, UNESA/RJ]: após o lançamento em 2011 da 1ª edição em

português, o livro "Anatomia palpatória funcional" alcançou a marca de 10 mil cópias vendidas, sendo

traduzido em 2012 para o espanhol e a pouco tempo para o italiano. Hoje se encontra em fase de

lançamento de uma nova edição atualizada.

As inscrições de trabalhos para o X Seminário de Pesquisa e I Mostra de Extensão da Estácio

estão abertas

Período das inscrições de trabalhos: 02/04 a 29/05/2018

O Edital encontra-se disponível no site www.estacio.br/seminariodepesquisa > clique em X Seminário

de Pesquisa da Estácio > Informações e Documentos.

Data de realização: 26 e 27 de outubro de 2018

Local: Universidade Estácio de Sá - Campus Nova América

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

Dia: 26/10/18 (12h às 18h)

Dia: 27/10/18 (7h30min às 17h)

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

trabalhos científicos, das diversas áreas de conhecimento.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Emerson Rodrigues Duarte [Educação Física,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicações

"Talento esportivo: uma análise sistemática da

produção científica" e "Perfis de dotação física

em estudantes do Ensino Fundamental", serão

apresentadas no Congresso Internacional da

Associação Nacional para Estudo e Intervenção

na Sobredotação (ANEIS), em Braga - Portugal,

de 17 a 19 de maio de 2018.

Francilene Cardoso Alves Fortes (Profa.),

Thiago Barreto Tavares e Iury Costa Aragão

(alunos) [Engenharia Civil, ESTÁCIO

AMAZÔNIA/RR]: comunicação "Saneamento:

evolução das obras de infraestrutura e melhoria

da qualidade de vida do bairro Paraviana em Boa

Vista/RR", apresentada na Semana Nacional de

Ciência e Tecnologia, em Roraima, de 23 a 29 de

outubro de 2017.

Wender Antonio da Silva [Sistemas de

Informação, ESTÁCIO AMAZÔNIA/RR]: artigo

"Tecnologias digitais no ensino de ciências:

reflexões e possibilidades na construção do

conhecimento científico" aceito para publicação

na Revista Brasileira de Educação em Ciências e

Educação Matemática.
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