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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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