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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.
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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

https://goo.gl/NLfNj0
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