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

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

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.

EVENTO/NOTÍCIA

Lattes

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.

Psicologia em foco: avaliação psicológica em TCC

A Comissão de Avaliação Psicológica do CRP04/ subsede sudeste realizou o evento “Psicologia em

foco: avaliação Psicológica em TCC” coordenado pela professora Elza Lobosque, e contou com a

presença de 63 profissionais da psicologia, entre eles alunos e docentes. Nesta data o Grupo de

Trabalho que já existe 5 anos tendo como coordenadora desde o início a Professora Elza Lobosque,

passa de Grupo de Trabalho para Comissão de Avaliação Psicológica, reconhecimento e valorização do

trabalho realizado. Atualmente a Comissão é composta por discentes, graduados em psicologia e

docentes do Centro Universitário Juiz de Fora. Um diferencial na formação em Avaliação Psicológica na

região.

Zahara Puga Araujo [Secretariado Executivo Trilíngue, UNESA/RJ]: participará da comissão de

avaliação de trabalhos científicos submetidos ao livro comemorativo dos 10 anos do curso de

Secretariado Executivo da Universidade Federal da Paraíba, "Secretariado Executivo na UFPB: 10 anos

Construindo Identidade Intelectual".

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Cláudio Pellini Vargas [Pedagogia, ESTÁCIO JUIZ

DE FORA/MG]: artigo "Currículo e a renovação da

Educação Física: uma análise do documento do

estado de Minas Gerais de 1978" aceito para

publicação nos Cadernos de História da Educação,

vinculado à Universidade Federal de Uberlândia

(UFU). O periódico está classificado como A2 no

Qualis/Capes (Área de Educação, 2013-2016).

Cochiran Pereira dos Santos [Engenharia

Mecânica, ESTÁCIO FASE/SE]: artigo "Estimating

isotherm parameters of drying clay for the ceramic

industry of Sergipe, Brazil", publicado na Revista

Applied Clay Science, v.161, 2018. Disponível:

https://doi.org/10.1016/j.clay.2018.04.013. A revista

possui nota máxima (A1) na classificação Qualis

Periódicos da Capes nas áreas de Engenharias,

Materiais, Arquitetura, Urbanismo e Design.

Leonardo Ramos de Toledo [Jornalismo,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação "As

cidades-monumento de Gilberto Freyre e Jorge

Amado", será apresentada no III Seminário

Internacional de Memória Social, no Rio de Janeiro,

de 14 a 18 de maio de 2018.

Zahara Puga Araujo [Secretariado Executivo

Trilíngue, UNESA/RJ]: comunicação "Secretariado

no Brasil e o exercício ilegal da profissão", será

apresentada no X ENESEC - Encontro Nacional dos

Estudantes de Secretariado, em Recife, de 13 a 16

de junho de 2018.
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