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Apresentação 
 

A Diretoria de Pesquisa Aplicada, 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 2015, foram publicadas 47 edições. 
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BoletimPesquisa
12 de janeiro de 2015. Ano 5. Nº 185

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

III Semana da Saúde e Meio Ambiente
     Nos dias 23 e 24/10/2014 foi realizada a III Semana

de Saúde e Meio Ambiente, no campus Petrópolis,
com a participação dos cursos de Ciências Biológicas,
Enfermagem e Farmácia.

O evento teve palestras nas áreas de saúde e meio

ambiente, tais como: Epidemias Emergentes; Pesquisa
Clínica; Avanços em Acupuntura; Licenciamento
Ambiental; Recursos Hídricos. Vários minicursos
foram ofertados gratuitamente aos alunos. Durante o
evento ocorreu também uma exposição sobre insetos.

Mateus Marques Conceição (Direito, Estácio
FARGS/RS): artigo "Habeas Corpus: peça prá-
tico‐processual" publicado na Revista Síntese de
Direito Penal e Processual Penal, edição n° 86.

Uanderson Rebula de Oliveira (Engenharia de
Produção, Estácio ‐ UNESA/RJ): comunicação
"Perspectivas sobre a tecnologia de identifica-
ção de produtos e a logística reversa na cadeia
de eletrônicos" apresentada no Simpósio de
Engenharia de Produção ‐ XXI SIMPEP, em São
Paulo, de 10 a 12 de novembro de 2014.

Adriano Chagas dos Santos (Produção Audiovi-
sual, Estácio ‐ UNESA/RJ): comunicação "Dire-
ção de arte e videografismo aplicados à
produção de conteúdos em animação para dis-
positivos móveis portáteis: um estudo de caso"
apresentada no 11º P&D Design, em Gra-
mado‐RS, de 29 de setembro a 2 de outubro de
2014.

Rafael Augusto Dantas Prinz (prof.), Raphael
Bertani (aluno), Bruna de Luna (aluna), Vitor
Devens (aluno), Miguel Horwacz (aluno),
Bruna Porciúncula (aluna), Thais Castro
(aluna), Natália Pais (aluna), Fernanda Ghel-
man (aluna), Fabrício Moreira (aluno) e
Karine Maia (aluna) (Medicina, Estácio ‐
UNESA/RJ): comunicação "Estudo retrospec-
tivo sobre métodos de armazenamento de
flaps ósseos de crânios após craniectomia des-

compressiva: subcutâneo abdominal x criopre-
servação" apresentada no XII Congresso Por-
tuguês de Transplantação, XIII Congresso Luso
Brasileiro de Transplantação e I Encontro Ibé-
rico de Transplantação, em Lisboa, em 09 de
outubro de 2014.

Vinicius Figueiredo Chaves (Direito, Estácio ‐
UNESA/RJ): comunicação "O redimensiona-
mento da empresa no plano jurídico: em busca
de uma perspectiva ampliada para a função
social da propriedade empresarial" apresen-
tada no II Meeting dos Profissionais do Direito
Privado, da Academia Brasileira de Direito Civil,
no Rio de Janeiro, em 29 de setembro de 2014.

Franklin Larrubia Valverde (Jornalismo, Estácio
UNIRADIAL/SP), Rosângela Aparecida Dan-
tas de Oliveira: comunicação "O que temos
para ouvir: aproximações musicais entre o Bra-
sil e a Argentina" apresentada no VII Con-
gresso Brasileiro de Hispanistas, no Rio de
Janeiro, em 05 de setembro de 2014.

Elza Maria Goncalves Lobosque (Psicologia,
Estácio FESJF/MG): comunicação "As implica-
ções éticas no processo de avaliação psicoló-
gica: elaboração de laudos e diagnósticos"
apresentada no VII Congresso de Psicologia da
Zona da Mata e Vertentes e XI Encontro Juiz-
Forano de Psicologia, em Minas Gerais, em 28
de agosto de 2014.

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

O VII Seminário de Pes-
quisa da Estácio e III Jor-
nada de Iniciação Científica
da UNESA será no dia 24
de outubro de 2015 no
Campus Menezes Cortes,
no Rio de Janeiro.

Aula ministrada no Congresso da
Academia Americana de Periodontia

Fábio Vidal Marques, do Programa
PPG Odontologia ‐ Estácio UNESA, apre-
sentou a aula "Ortho‐Perio‐Implant Digi-
tal Planning with CBCT and 3D Printers"
como parte das atividades científicas no

100º Congresso da Academia Ameri-
cana de Periodontia, realizado entre os
dias 18 e 21 de setembro de 2014 na
cidade de San Francisco ‐ CA ‐ USA. A
aula foi parte do programa oficial do
Congresso dentro da Sessão Innovations
in Periodontics.

Você sabia?
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BoletimPesquisa
19 de janeiro de 2015. Ano 5. Nº 186

EVENTOS/NOTÍCIASPRODUÇÃO CIENTÍFICA

Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Estácio de Sá

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Estácio de Sá teve sua renovação autorizada pela
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) em
dezembro de 2014 para o exercício por mais 3 anos.
O comitê é um órgão colegiado que tem a função de
avaliar os aspectos éticos do desenvolvimento de pes-

quisas que envolvem seres humanos. No último ano,
foram avaliados 242 projetos de pesquisa, cerca
de 20 por mês. Informações atualizadas sobre o
comitê podem ser encontradas em http://por-
tal.estacio.br/quem‐somos/comite‐de‐etica‐em‐p
esquisa/agenda‐de‐reunioes.aspx

Daniela Olimpio de Oliveira
(Direito, Estácio FESJF/MG): livro
"Desjudicialização, acesso à justiça
e teoria geral do processo", publi-
cado pela editora Juruá.

Gil de Carvalho (Engenharia
Ambiental e Sanitária, Estácio
UNESA/RJ): comunicação: "Carac-
terização de metais em medica-
mentos por fluorescência de raios
X" apresentada no Congresso Bra-
sileiro de Engenharia Biomédica,
em Minas Gerais, de 13 a 17 de
outubro de 2014.

Ercole da Cruz Rubini (Educação
Física, Estácio UNESA/RJ): artigo
"Flexibility of the elderly after
one‐year practice of yoga and calis-
thenics" aceito para publicação no
periódico internacional "Internatio-
nal Journal of Yoga Therapy".
Segundo informações do editor do
periódico é a primeira vez que um
pesquisador brasileiro publica neste
periódico.

Kyra Vianna Alochio (Profa),
Luciene Rojas (Aluna), Karen
Pacheco (Aluna) e Beatriz Gue-
des (Aluna) (Enfermagem, Estácio
UNESA/RJ): comunicação "Educa-
ção popular e Freire ‐ despertar
discente do referencial teórico:
relato de experiência" apresen-

tada na IV Jornada Científica da
Universidade Federal do Rio de
Janeiro, no Rio de Janeiro, em 23
de outubro de 2014.

Vinicius Figueiredo Chaves (Direito,
Estácio UNESA/RJ): comunicações
"Intervenção direta na economia:
reflexões sobras as participações
societárias da BNDESPAR" e "A
empresa numa perspectiva
ampliada: a harmonização entre
interesses particulares e compro-
missos sociais na indústria do
petróleo" apresentadas no CON-
PEDI/UFPB, em João Pessoa, em 05
de novembro de 2014.

Franklin Larrubia Valverde (Jorna-
lismo, Estácio UNIRADIAL/SP):
comunicação "Edição: a arte de
opinar" apresentada na I Semana
de Jornalismo do Unasp, em São
Paulo, em 17 de setembro de
2014.

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

O VII Seminário de Pes-
quisa da Estácio e III Jornada
de Iniciação Científica da
UNESA será no dia 24 de
outubro de 2015no Cam-
pus Menezes Côrtes, no Rio
de Janeiro.

Rafael Augusto Dan-
tas Prinz (Medicina, Está-
cio UNESA/RJ): participou
da Comissão Científica do
XII Congresso Português
de Transplantação, XIII
Congresso Luso Brasileiro
de Transplantação e I
Encontro Ibérico de Trans-
plantação.

A 11ª edição da
Revista Estação Cientí-
fica da Faculdade Está-
cio de Sá de Juiz de
Fora traz artigos que tra-
tam sobre áreas diversas
do conhecimento: Comu-
nicação Social, Enferma-
gem, Direito, Literatura,
Pedagogia, Recursos
Humanos e Tecnologias
da Informação. Deste
modo, a revista oferece
aos leitores uma perspec-
tiva ampla e plural acerca
de temas atuais, impor-
tantes para serem analisa-
dos e debatidos por
docentes e discentes do
ensino superior. A revista
é voltada para publicações
de cunho acadêmico e,
portanto, são privilegiados
trabalhos de pesquisa já
concluídos ou em desen-
volvimento. A revista está
aberta à colaboração de
pesquisadores, de todas
as áreas, do Brasil e do
exterior, a fim de reafirmar
o compromisso com a
expansão e divulgação do
conhecimento científico.

Você sabia?
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BoletimPesquisa
26 de janeiro de 2015. Ano 5. Nº 187

EVENTOS/NOTÍCIASPRODUÇÃO CIENTÍFICA

VI CONFISA -Congresso de 
Fisioterapia do Estado do Amapá 

O congresso foi voltado para os acadêmicos
de Fisioterapia de todo o estado e profissio-
nais da saúde em geral. Aconteceu nos dias
23, 24 e 25 de outubro de 2014 na Facul-

dade Estácio SEAMA com a realização de
minicursos e palestras direcionadas ao apren-
dizado e aperfeiçoamento acadêmico e pro-
fissional. 

Franklin Larrubia Valverde (Jornalismo, Está-
cio UNIRADIAL/SP) et al: artigo “Educação,
mudança e capital humano: uma aborda-
gem teórica” publicado na Revista Borges:
Estudos Contemporâneos em Ciências
Sociais e Aplicadas, ISSN 21794308, vol. 04,
nº 01. Disponível no link: http://www.revis-
taborges.com.br/index.php/borges/article/vi
ewFile/63/134. 

Rafael Augusto Dantas Prinz (Prof.), Adib
Jeovani, Ana Paula Vieira, Brenda Fer-
reira, Carolina Silva, Catarine Barcellos,
Luiza Bragança, Maria Alice Ferreira,
Karolina Rubim, Matheus Azevedo,
Rodrigo Rocha Rodrigues, Thais Cristini
Oliveira e  (Alunos) (Medicina, Estácio
UNESA/RJ): comunicação: “Estudo do nível
de conhecimento e aceitação sobre doação
e transplante de córnea na região metro-
politana do Rio de Janeiro: profissional de
saúde x população geral” apresentada no
XII Congresso Português de Transplanta-
ção, XIII Congresso Luso Brasileiro de Trans-
plantação e I Encontro Ibérico de
Transplantação, em Lisboa, em 09 de outu-
bro de 2014.

Rodrigo dos Santos Rainha (História, Está-
cio UNESA/RJ): livro “A Copa no campo da
hHistória”, publicado pela editora Auto-
grafia

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

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

VII Semana Acadêmica Fisioterapia e Workshop 

O evento foi realizado nos dias 23, 24 e 25 de outu-
bro de 2014 no campus Nova Iguaçu com palestrantes
reconhecidos pelo trabalho de excelência na fisiotera-
pia. Oficinas com enfoque prático foram realizadas em
paralelo às palestras ministradas no auditório: pilates,
power breathe e drenagem linfática. 

O evento foi organizado pela coordenação do curso
de Fisioterapia em Nova Iguaçu -Lillian Moraes -e pela
comissão composta por alunos do curso: Alex Magno
Silva dos Santos, Elayne de Moura Teixeira, Erick
Damasceno da Cruz, Ingrid Lira, Manoele Figueiredo,
Marcele da Silva Bezerra e Viviane Ferreira Barbosa. 

Auner Pereira Carneiro (Pedagogia, Estácio
UNESA/RJ): participou do comitê científico da VI Mostra
de Extensão IFF/UENF/UFF, no Rio de Janeiro, de 13 a 17
de outubro de 2014. 

Krongnon Wailamer de Souza Regueiro (Ciên-
cias Econômicas, Estácio UNESA/RJ): participou como
avaliador do programa de recursos humanos da ANP,
que envolve os programas de pesquisa de petróleo e
gás das principais universidades brasileiras, no Rio de
Janeiro, nos dias 8, 9 e 10 de outubro de 2014. 

Nelma de Mello Cabral (Psicologia, Estácio
UNESA/RJ): participou como coordenadora da mesa
“Vidas medicalizadas e razão diagnóstica contemporâ-
nea”, no Colóquio Subjetivações e Gestões de Risco na
Atualidade, no Rio de Janeiro, em 17 de outubro de
2014. 

Wilson Oliveira da Silva Filho (Cinema, Estácio
UNESA/RJ): aprovação pela FAPERJ do projeto “O pro-
jetor é a mensagem: mapeando e criando mapas de
performances audiovisuais em tempo real” no edital
Programa de Auxílio à Instalação. 

VOCÊ SABIA?
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BoletimPesquisa
2 de fevereiro de 2015. Ano 5. Nº 188

EVENTOS/NOTÍCIASPRODUÇÃO CIENTÍFICA

Visita à classe hospitalar 
Alunos da disciplina Educação e Saúde em

Contexto Hospitalar, do curso de Pedagogia do
campus Nova Iguaçu, visitaram a Classe Hospita-
lar do Hospital da Posse (HGNI) nos dias 11 e 12
de novembro de 2014, orientados pela Profª Ana
Valéria de Figueiredo e a Coordenadora do
Curso, Profª Zulmira Rangel Benfica. Foram rece-
bidos no Centro de Estudos do HGNI e conduzi-

dos à Classe para observar de perto o trabalho
realizado pelas professoras junto aos estudantes
hospitalizados. 

A visita ao hospital foi parte complementar da
disciplina, sendo de fundamental importância
para a vivência dos alunos, enfatizando uma das
atuais áreas de atuação do pedagogo, o ambi-
ente hospitalar como lócus pedagógico. 

Antonio Augusto Masson (Medicina, Estácio UNESA/RJ): comunicação: "O direito
universal à anamnese. Utopia?" apresentada no VII Congresso Brasileiro de Even-
tos Adversos em Medicina -Safety, no Rio de Janeiro, em 7 de agosto de 2014. 

O jogo como objeto de aprendizagem na EAD 
O grupo de professores que pesquisam sobre o tema apresentaram uma mesa
redonda sobre a temática no 20° Congresso Internacional de Educação a Distân-
cia, no Rio Grande do Sul, em 08 de outubro de 2014. Professores participantes
da Estácio UNESA/RJ: Adalberto de Paiva Rocha, Leila Maria Freire Ribeiro,
Marcia Gonzalez das Chagas, Regina Lucia Napolitano Felicio Felix Batista,
Vicente Willians do Nascimento Nunes e Zulmira Rangel Benfica.

Daniela Olimpio de Oliveira (Direito, Estácio FESJF/MG): palestra "Protesto extra-
judicial de certidão de dívida ativa" apresentada no 1º Congresso de Direito Trib-
utário de Juiz de Fora e Região, em Minas Gerais, de 03 a 05 de setembro de
2014. No concurso de artigos promovido pelo congresso, a professora foi premi-
ada com o primeiro lugar pelo artigo intitulado "Tipologia do contribuinte indi-
reto: investigação da posição subjetiva "de fato" na relação jurídico-tributária à
luz da legalidade tributária e da capacidade contributiva". 

Helenice Maia Goncalves (PPG Educação, Estácio UNESA/RJ): palestra: "Formação
e saberes docentes" na mesa redonda "Pesquisa e práticas educacionais" real-
izada no 11º Encontro de Pesquisa em Educação da Região Sudeste, em Minas
Gerais, de 12 a 15 de outubro de 2014. 

Kyra Vianna Alochio (Profa.), Caroline Martins Santos, Thaís Tomé Viana,
Thainan de Souza Menezes e Indyara Almeida Campos (Alunas) (Enfer-
magem, Estácio UNESA/RJ): comunicação: "O método canguru e o fortaleci-
mento do vínculo paisbebê-equipe de saúde" apresentada no 3º Congresso
Brasileiro em Enfermagem Neonatal e 1º Congresso Internacional de Enfermagem
Neonatal, em Goiânia, de 12 a 14 de novembro de 2014. 

Tiago Costa de Figueiredo (Educação Física, Estácio UNESA/RJ): artigo "Acute
hypotensive effect after a strength training session: a review" publicado no Inter-
national SportMed Journal. 

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

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

Fabio Luiz Gomes
(Direito, Estácio UNESA/RJ):
participou como presi-
dente de mesa e membro
examinador de trabalhos
submetidos por advogados
e professores na Tribuna
Livre da Coferência
Nacional de Advogados. 

II CONAFIS -Congresso
Nacional de Fisioterapia

A 2ª edição do evento,
contemplando o tema
"Inovação e fisioterapia"
aconteceu nos dias 30 de
outubro e 01 de novembro
de 2014, no Centro Uni-
versitário Estácio de Sá de
Santa Catarina. 

O encontro teve como
objetivo compartilhar o
conhecimento acerca das
diversas áreas de atuação
da profissão e integrar os
alunos e professores dos
cursos de Fisioterapia. 

VOCÊ SABIA?
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BoletimPesquisa
9 de fevereiro de 2015. Ano 5. Nº 189

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Avaliação da Produtividade de Pesquisa 2014.2
Desde 2010.1, a Diretoria Acadêmica faz uso de indi-

cadores gerados na Plataforma Lattes e realiza a avalia-
ção da produção científica dos docentes atuantes nos
seus cursos de graduação. Em 2014.2, foram avaliados
os docentes de graduação de 35 Instituições de Ensino
Superior.

Os dados da produtividade dos docentes foram conso-
lidados para obtenção do IPPGR3 (Índice de Produtividade

em Pesquisa no Período de três anos) e do NEP (Nível de
Envolvimento em Pesquisa).

Em breve a Nota Técnica 33 ‐ Avaliação da Produtivi-
dade da Pesquisa 2014.2 será publicada na Intranet
((http://estacio.intranet.br/index.php?option=com_con-
tent&view=category&id=135&Itemid=56) e na Conecta
(https://conecta.byyou.com/?space=pesquisaaplicad).
Fiquem atentos!

Aline Silva Correa Maia Lima (Jornalismo, FESJF/MG):
comunicação "Representações da periferia: pensar o
audiovisual e a possibilidade de desarticulação de discri-
minações" apresentada no XI PosCom – Seminário de
Alunos de Pós‐Graduação da PUC‐Rio, no Rio de
Janeiro, de 05 a 07 de novembro de 2014.

Antonio Augusto Masson (Medicina, UNESA/RJ): comu-
nicação "Medicina intensiva versus paliativismo. E o
nosso paciente de UTI?" apresentada no VII Congresso
Brasileiro de Eventos Adversos em Medicina ‐ Safety, no
Rio de Janeiro, em 08 de agosto de 2014.

Eduardo Luiz Viveiros de Freitas e Soraia Herrador
Lima Costa Lima de Souza (Jornalismo, Estácio UNI-
RADIAL/SP): comunicação "Ágoras pós‐modernas: o
uso do ambiente digital nas eleições brasileiras de
2014" apresentada no Seminário Mídia, Política e Elei-
ções, na PUC‐SP, em 03/11/2014, e no II Seminário de
Linguagem, Ética e Inovação Tecnológica: utopias e dis-
topias na sociedade da informação, na Faculdade de
Tecnologia Victor Civita (FATEC) ‐Tatuapé, em
04/11/2014.

Helano Marcio Vieira Rangel (Direito, Estácio FIC/CE):
livro "A farra do boi catarinense: proteção da cultura ou
dos animais?", 1. ed., 2014, v. 1, publicado pela Editora
NEA (OmniScriptum GmbH &Co.).

Nelma de Mello Cabral (Psicologia, UNESA/RJ): palestra
"Problemáticas psicanalíticas em torno da Nouvelle
Revue de Psychanalyse" apresentada no Espaço Brasi-
leiro de Estudos Psicanalíticos ‐ EBEP, no Rio de Janeiro,

em 31 de outubro de 2014.

Kyra Vianna Alochio (docente), Thainan de Souza
Menezes, Indyara Almeida Campos, Thays Tomé
Viana e Caroline Martins Santos (alunos) (Enferma-
gem, UNESA/RJ): trabalho "Ações do enfermeiro às
infecções em Ccip: Estado da arte temático" apresen-
tado na modalidade pôster no 3º Congresso Brasileiro
de Enfermagem Neonatal‐COBENEO, 1º Congresso
Internacional de Enfermagem Neonatal, 3º Encontro de
Enfermagem Obstétrica e Neonatal do Centro‐Oeste ‐
ENEON e VII Fórum Nacional de Formação de Enfermei-
ros na Saúde da Mulher e do Neonato, no Centro de
Convenções em Goiânia/GO, de 12 a 14 de novembro
de 2014.

Renata Vasconcellos at al (Produção de Educação Conti-
nuada, Fábrica de Conhecimento da Estácio): trabalho
"Devices como ferramentas de aprendizagem" apre-
sentada na modalidade pôster no XI Workshop NTP, na
FEARP‐USP, em 07/11/2014.

Roney Rodrigues Guimarães (Enfermagem, UNESA/RJ):
artigo "Vespas bembecíneas (Crabronidae, Bembicinae)
da Ilha da Marambaia (Mangaratiba, RJ, Brasil): inven-
tário preliminar de espécies e notas bionômicas" publi-
cado na revista Acta Biologia Paranaense, v. 43, n. 1‐2,
p. 77‐84, 2014.

William de Souza Nunes Martins (História, UNESA/RJ):
livro "Paschoal Segreto: "ministro das diversões" do Rio
de Janeiro ‐ 1883 ‐ 1920", 1. ed., 2014, publicado pela
Editora Autografia.

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

Vanice Regina Lirio do Valle (PPG em Direito,
UNESA/RJ): participou do comitê científico do VI Fórum de
Grupos de Pesquisa em Direito Constitucional e Teoria do

Estado, na PUC‐Rio, em 01 de novembro de 2014. A docente
apresentou também duas pesquisas em desenvolvimento pelo
NPJuris (Novas Perspectivas em Jurisdição Constitucional).

EVENTO/NOTÍCIA
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Avaliação da Produtividade de Pesquisa 2014.2
Desde 2010.1, a Diretoria Acadêmica faz uso de indi-

cadores gerados na Plataforma Lattes e realiza a avalia-
ção da produção científica dos docentes atuantes nos
seus cursos de graduação. Em 2014.2, foram avaliados
os docentes de graduação de 35 Instituições de Ensino
Superior.

Os dados da produtividade dos docentes foram con-
solidados para obtenção do IPPGR3 (Índice de Produtivi-
dade em Pesquisa no Período de três anos) e do NEP
(Nível de Envolvimento em Pesquisa). A Nota Técnica 33
‐ Avaliação da Produtividade da Pesquisa 2014.2 já está

disponível nos seguintes endereços:
‐ Exclusivamente nos computadores da Estácio: Intra-

net => opção Documentos => arquivo NT 33 – Avaliação
da Produtividade de Pesquisa 2014.2.

‐E m qualquer computador com login e senha da
Conecta: Comunidade Pesquisa Aplicada => opção
Documentos =>

Notas Técnicas => arquivo NT 33 – Avaliação da Pro-
dutividade de Pesquisa 2014.2.

Docentes interessados em receber seus números indi-
viduais podem solicitá‐los a valeria.coutinho@estacio.br.

Isnard Thomas Martins (Administração, UNESA/RJ):
"A study on violence in major metropolises using a
variables treatment via neural networks ‐ self organi-
zing maps", apresentado em The 2014 International
Conference on Artificial Intelligence ‐ Las Vegas,
EEUU. Disponível em: http://worldcomp‐procee-
dings.com/proc/p2014/ICA3563.pdf.

Janaína da Silva (Enfermagem, UNESA/RJ) et al: artigo
"Indication of two piece system of moldable techno-
logy for the intestinal ostomates from a small city of
São Paulo State, Brazil", apresentado na 46th Annual
Conference ‐ Wound, Ostonomi and Continence
Nurse Society, em Nashville, EUA.

Roney Rodrigues Guimarães (Enfermagem, UNESA/RJ)

et al : artigo "Vespas bembecíneas (Crabronidae,
Bembicinae) da Ilha da Marambaia (Mangaratiba, RJ,
Brasil): inventário preliminar de espécies e notas bio-
lógicas", publicado na Acta Biológica Paranaense, v.
43, n. 1‐2, p. 77‐84, 2014. Disponível em
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/acta/article/view/
39434.

Roger de Moraes (Educação Física, UNESA/RJ) et al:
artigo "Effects of dietary creatine supplementation
on systemic microvascular density and reactivity in
healthy young adults", publicado no Nutritional
Journal em 2014 Dec 15;13(1):115.doi:
10.1186/1475‐2891‐13‐115. Disponível em
http://www.nutritionj.com/content/13/1/115

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

I Encontro de Pesquisa da Universidade Estácio
de Sá‐Campos dos Goytacazes

No evento, organizado com o objetivo de demons-
trar a importância da pesquisa científica como base do
desenvolvimento social, econômico e ambiental, foram
apresentados os principais projetos, trabalhos e resul-
tados das pesquisas realizadas pelo corpo docente e
discente da UNESA‐Campos dos Goytacazes. A Profª
Oselys Rodriguez Justo (Engenharia Ambiental de
Petróleo, UNESA/RJ) participou do evento que recebeu
o apoio da Direção Geral e da Gerência.

Acadêmica do campus.
Vanice Regina Lírio do Valle (UNESA/RJ, PPG em

Direito): "Pesquisa em Direito", palestra proferida
durante o I Seminário Regional de Pesquisa em Direito,
no Campus Duque de Caxias VI Encontro de Iniciação
Científica Estácio Atual 2014. O evento promovido

pela Profª Francilene Cardoso Alves Fortes, Coordena-
dora do Núcleo de Pesquisa da Estácio Atual, contou
com a apresentação nas Tendas do Conhecimento de
103 trabalhos em diferentes contextos: banner,
maquetes, apresentação oral de trabalhos e palestras,
para um público ouvinte/visitante totalizando 1.576
participantes, entre profissionais e estudantes, além de
55 participantes nos minicursos.

Max Antonio Ramos Lucas (Engenharia de Produ-
ção, Estácio UNIRADIAL/SP): trabalho de divulgação
científica "Os segredos da lua" produzido no site
"www.tvribeira.tv.br" no programa CONHECENDO A
CIÊNCIA.

Marcelino Tadeu de Assis (Gestão de Recursos
Humanos, UNESA): livro "Meritocracia: igualitária e
justa ou injusta, mas desejável?", publicado pela
Qualitymark, lançado no Rio de Janeiro, São Paulo e
São Luis.

EVENTOS/NOTÍCIAS
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Nova plataforma OPP‐Estacio
A Diretoria de Pesquisa Aplicada está realizando os

últimos testes antes de colocar no ar a plataforma
OPP‐Estacio, em desenvolvimento há 12 meses junto
com o Instituto Stela, responsável pela plataforma Lat-

tes do CNPq. A plataforma será oficialmente estreada
com o VII Seminário de Pesquisa da Estácio e facilitará
o processo de submissão e acompanhamento dos tra-
balhos do evento.

Ercole da Cruz Rubini (Educação Física, UNESA):
"Flexibility of the elderly after one‐year practice of
yoga and calisthenics"artigo aceito para publica-

ção no periódico "International Journal of Yoga
Therapy". É a primeira vez que um um brasileiro
 publica um artigo neste periódico.

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

"Educação e tecnologia: parcerias 3.0": 3º volume
organizado pela Linha TICPE/PPG Educação. A obra reúne
12 capítulos, decorrentes de pesquisas conduzidas em ins-
tituições públicas e privadas do país e de Portugal, e con-
solida os esforços da Linha TICPE no oferecimento de um
espaço de disseminação de trabalhos desenvolvidos em
parcerias entre orientadores e orientandos, valorizando
uma relação essencial à formação de pesquisadores. A
organização do volume contou com o apoio de um Con-
selho Científico internacional, inovando pela adoção de
um processo de seleção de contribuições por meio de uma
chamada aberta e revisão por pareceristas nacionais e
internacionais. A editoração e o projeto gráfico são do
Prof. Alexandre Rosado, além da exposição do artista João
Lin, "Artesanatos Binários". Mais detalhes e o link de
acesso estão disponíveis no blog "Diálogos sobre TIC e
educação": http://ticpe.wordpress.com/2014/11/28/edu-
cacao‐etecnologia‐parcerias‐3‐0‐publicado/. O volume
pode ser acessado diretamente em https://ticpe.files.word-
press.com/2014/11/educac3a7c3a3o‐e‐tecnologia‐parce-
rias‐3‐0‐versc3a3o‐final.pdf.

Rosineli Paz Cabral, Frederico de Oliveira Meirelles,
e Julio Cesar de Oliveira Muniz Cunha (Fisioterapia,
UNESA) propiciaram atenção fisioterapêutica às equipes de
futebol que participaram de torneio no Clube de Futebol
Zico, em evento realizado pela Fundação Gol de Letra. O
evento também contou com a participação do Curso de Edu-
cação Física.

Jeanne Almeida da Trindade (Arquitetura e Urbanismo,
UNESA) e Carlos Terra (UFRJ): lançamento do livro "Arqueo-
logia na paisagem: olhares sobre o jardim histórico" na Fun-
dação Casa de Rui Barbosa.

Alexandre Fernandes Dantas (Direito, UNESA): capí-
tulo "O STF ruminante", no livro Temas Avançados de
Direito, da editora Lei Nova. O trabalho pretende identificar
uma nova doutrina constitucional em relação ao processo de
formação e reformulação da jurisprudência e apresentar o

Supremo Tribunal Federal como verdadeiro canal democrá-
tico para a sociedade.

Estágio e mentoria para estudantes do Ciência sem
Fronteiras ‐ Em parceria com a CAPES e o CNPq, a Shell
está patrocinando 50 bolsas por ano para estudantes de
mestrado e graduação nos cursos de Engenharia (Produ-
ção, Mecânica, Química, Petróleo e Civil), Geologia e Geo-
física. O maior diferencial da companhia é a oportunidade
de participação no processo seletivo, realizado exclusiva-
mente pela Shell, para concorrer a vagas de estágio remu-
nerado no exterior (EUA, Holanda e Reino Unido). A
duração do estágio é de 10 a 12 semanas no período das
férias. Além do estágio, a empresa também oferece um
programa de mentoria virtual, realizada mensalmente por
executivos da empresa, durante 12 meses. Os mentores
poderão oferecer orientação sobre como as organizações
privadas funcionam, estimular o networking e fortalecer a
autoconfiança para lidar com oportunidades e desafios no
mercado de trabalho.

Flávio Augusto Serra Kauling (Administração,
FESSC/SC), editor chefe, informa a publicação do 1º
número da Revista Científica Estácio Papirus e convida para
a submissão de trabalhos científicos na grande área da
Administração e das Ciências Contábeis: http://revistaadm-
made.estacio.br/index.php/papirussantacatarina/index.

Soraya Venegas Ferreira (Jornalismo, UNESA), Helen
Britto Fontes: capítulo "No ritmo das experiências: informa-
ção, entretenimento e música na Rádio Estação Niterói", no
livro "Jornalismo Laboratório: Rádio", segundo volume da
coleção Jornalismo Laboratório, EDUNISC, 2014.

Nelma de Mello Cabral (Psicologia, UNESA): "Perturba-
ções do pensamento na clínica psicanalítica", palestra profe-
rida no II Congresso Nacional da Saúde Estácio.

Max Antonio Ramos Lucas (Engenharia de Produção,
Estácio UNIRADIAL/SP): trabalho de divulgação científica
"Funcionamento do corpo humano ‐ Processos Biofísicos"
publicado no site www.tvribeira.tv.br sobre Biofísica.

EVENTOS/NOTÍCIAS
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O Programa de Concessão de Subsídios
da Educare, Universidade Corporativa
Estácio, concede auxílio a docentes

da Estácio que desejam apresentar trabalhos
em eventos científicos – nacionais ou inter-

nacionais. Mais informações em: http://esta-
cio.intranet.br/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=4044:participe‐do‐pro
grama‐de‐subsidiosda‐educare&catid=155:d
esenvolvimento‐organizacion.

Renata Prado Alves Silva (Jorna-
lismo, Estácio FESJF/MG): "Rea-
ding the News: Understanding
Reading Habits and their Corre-
lation with Social Media Usage
Among Brazilian Journalism
Students", artigo aceito para
apresentação no evento Brid-
ging Gaps ‐ Higher Education,
Media and Society, em Toronto,
Canadá.

Arnaldo Pinheiro Costa Gaio

(Engenharia de Produção,
UNESA) et al: artigo "Trans-
formando a multiplicidade
de sistemas num sistema uni-
ficado: desafios da unifica-
ção no INT", 3º lugar na
categoria Tecnologia e Inova-
ção no 14º Congresso 2014
Resag_Enqualab.

Ruth Tramontani Ramos (Odon-
tologia, UNESA), Camila da
Roza Deseta Carvalho, Isabel

Castro Serra Eberienos,
Mariane Calderini Pereira e
Nathália Manhães M. Aze-
vedo (alunas): artigo "Aferição
da glicemia capilar na clínica
odontológica ‐ rastreamento de
casos de diabetes tipo II", publi-
cado na Ver. Bras. Odontol., Rio
de Janeiro, v. 71, n. 1, p. 76‐9,
jan./jun.2014. Disponível em:
http://www.revista.aborj.org.br/
index.php/rbo/issue/view/24.

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

Marcelino Tadeu de Assis (Gestão de Recursos
Humanos e PG Gestão Estratégica de Pessoas, UNESA): "A
meritocracia na gestão de pessoas". Palestra que será pro-
ferida no Congresso Paraibano de Gestão de Recursos
Humanos, coordenado pela Associação Brasileira de
Recursos Humanos ‐ ABRH, em jun/2015.

III Simpósio de Farmácia da Faculdade de Medi-
cina Estácio de Juazeiro do Norte

Pablo Antonio Maia de Farias (Farmácia, Estácio
FMJ/CE): organizou o evento realizado em novembro de
2014 , com o tema “Aspectos clínicos da profissão farma-
cêutica: atualidades e panorama”.

Mariana Augusta de Araújo Silva (Administração,
Estácio Natal): comunicação "Coordenador empreende-
dor", apresentada no XIV Colóquio Internacional de Ges-
tão Universitária, em Florianópolis/SC.

Luiz Ferreira Xavier Borges (Ciências Econômicas,
UNESA): entrevista "Project Finance: uma alternativa para
el financiamiento de grandes proyectos" concedida à
Revista da ALIDE ‐ Associação Latino‐Americana das Insti-
tuições de Desenvolvimento, publicada na edição de
jul‐set/2014, p. 20 e 21, durante o treinamento "Operacio-
nes Estructuradas y Project Finance" para profissionais dos
bancos de desenvolvimento da América Latina e empresas
construtoras de grandes projetos, em Lima, Peru.

Tereza Cristina de Andrade Leitão Aguiar (Farmá-
cia, UNESA): homenageada com a "Comenda do Mérito

Farmacêutico CRF‐RJ 2014", distinção concedida a farma-
cêuticos e autoridades por relevantes serviços prestados à
ciência e à profissão farmacêutica.

Soraya Venegas Ferreira (professora) e Fernanda Pai-
xão (egressa) (Psicologia, Estácio UNESA/RJ: pôster "Jor-
nalismo de autor na Revista Piauí: especificidades dos
processos de criação na tessitura do texto jornalístico"
exposto durante a SECOM 2014.

Semana de Comunicação ‐ SECOM 2014
Soraya Venegas Ferreira (Jornalismo, UNESA): evento

anual do curso de Comunicação da UNESA e conhecido
por aproximar academia e mercado em suas palestras e
oficinas. Na edição 2014, no campus Niterói, promoveu a
aproximação dos alunos também com a pesquisa reali-
zada na universidade.

Max Antonio Ramos Lucas (Engenharia de Produ-
ção, Estácio UNIRADIAL/SP): trabalho de divulgação cien-
tífica "Interações do corpo humano ‐ Processos Biofísicos"
publicado no site "www.tvribeira.tv.br".

Giselle Martins dos Santos Ferreira, Márcio Silveira
Lemgruber, Estrella D’Alva Benaion Bohadana (PG Edu-
cação, UNESA) e Luiz Alexandre da Silva Rosado: organi-
zadores do e‐book "Educação e tecnologia: parcerias 3.0". O
e‐book reúne 12 capítulos, decorrentes de pesquisas condu-
zidas em instituições públicas e privadas do país e de Portugal.
Disponível em: http://ticpe.wordpress.com/2014/11/28/edu-
cacao‐e‐tecnologia‐parcerias‐3‐0‐publicado/

EVENTOS/NOTÍCIAS
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O nº 28 da Revista Anima, do Centro Universitário Estácio
do Ceará, é a 2ª Edição Especial dedicada aos melhores tra-
balhos do VI Seminário de Pesquisa da Estácio e II Jornada de
Iniciação Científica da Universidade Estácio de Sá. O volume

traz 15 estudos desenvolvidos na área ambiental, gestão, jurí-
dica, saúde e tecnologia e está disponível em http://publica-
estaciofic.com.br/revistas/index.php/ANIMA/issue/viewIssue/1
6/4.

Rita de Cássia Pereira Lima e Pedro Campos
(PG Educação, UNESA/RJ): artigo "Campo e
grupo: aproximação conceitual entre Pierre
Bourdieu e a teoria moscoviciana das represen-
tações sociais" publicado na Revista Educação
e Pesquisa, USP (Educ. Pesqui., São Paulo, v. 41,
n. 1, p. 63-77, jan./mar. 2015).

Fabricio Pomponet Monteiro (Educação Física,
Estácio EUROPAN/SP): artigo "Os jogos coope-
rativos como conteúdo da Educação Física
escolar" publicado na Revista Brasileira de Edu-
cação Física Escolar - REBESCOLAR, ed. especial
CONPEFE 2014. Disponível em: http://revista-
paideia.unimesvirtual.com.br/index.php?jour-
nal=educacaofisica&page=article&op=viewFile
&path()=432&path()=432

Carlos da Fonseca Nadais (Direito, Estácio UNI-
RADIAL/SP): artigo "O processo de solução das
lacunas jurídicas: conceito de família no Sis-
tema Jurídico Brasileiro" publicado na Revista
Jurídica, ano 62, n. 466, p. 15-30, dez. 2014.

Emerson Rodrigues Duarte (Educação Física,
FESJF/MG): artigo "Profissionalização no fute-
bol: um estudo com adolescentes" publicado
na Revista Brasileira de Futebol.

Laélia Carmelita Portela Moreira, profª, e
Débora Borges Lima, egressa (PG - Educação,
UNESA/RJ): artigo “Formação docente em nível
médio e em nível superior: alguns pontos para
reflexão” publicado na Revista de Educação
Contemporânea.

Aline Maia (Jornalismo, FESJF/MG): comunicação
"Juventudes e contemporaneidade: as mídias
sociais como nova forma de manejo da socia-
bilidade" apresentada na conferência Mobili-
zing at the Margins: Citizenship, Identity and
Democracy, em Nova Orleans, EUA.

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

Marcelino Tadeu de Assis (Gestão de Recursos Huma-
nos, UNESA) participou de programa na TV Boas Novas com
o tema "Baixo desempenho das empresas: má gestão, pla-
nejamento e baixa motivação dos funcionários causam pre-
juízos no resultado final das empresas".

Roger de Moraes (Educação Física, UNESA/RJ) et al: o
artigo "Effects of dietary creatine supplementation on sys-
temic microvascular density and reactivity in healthy young
adults", disponível em http://www.nutritionj.com/con-
tent/13/1/115, está entre os mais lidos na Bio Med Cen-
tral.

Ramon Luz Lemos (Engenharia Mecânica, Estácio
FIB/BA): comunicação "Aero design" apresentada na Com-
petição SAE BRASIL Aerodesign 2014, em São Paulo.

Luiz Ferreira Xavier Borges (Ciências Econômicas,
UNESA): curso "Operações Estruturadas para Bancos do
Paraguai" realizado na sede do BID, em Assunção, Paraguai.

Antonio Alexandre Lima (Administração, UNESA/RJ):
palestra "Planejamento, estudos de viabilidade e análise de
riscos em empreendimentos imobiliários" proferida para a
Universidade Corporativa da Construção.

Lucio Menezes Valentim (Letras, UNESA/RJ): selecio-
nado como membro de comitê assessor - Pesquisa sobre
Ética - do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico - CNPq.

Aylla Monise Ferreira da Silva (Sistemas de Informa-
ção, Estácio SEAMA/AP) et al: a comunicação acadêmica "A
utilização do VOKI como ferramenta pedagógica para o
desenvolvimento da leitura e escrita" será apresentada no
11º Congresso Iberoamericano de Informática Educativa
Especial CIIEE, em Montevideu - Uruguai.

Alexandre Oliveira Soares (Direito, Estácio FESBH/MG):
livro "Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica e
Efetividade da Tutela Executiva Trabalhista" publicado pela
Editora LTr.

EVENTOS/NOTÍCIAS

Anima - 2ª Edição Especial dedicada aos melhores trabalhos do 
VI Seminário de Pesquisa da Estácio e II Jornada de Iniciação Científica da UNESA

Bianca da Silva Salmon Pompeu (Medicina Vete-
rinária, UNESA): projeto "Caderno de Atividades Práti-
cas em Histologia Animal" aprovado pela FAPERJ para
Apoio de Desenvolvimento Tecnológico - ADT1.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
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I niciação Científica na UNESA - O Pro-
grama de Iniciação Científica da UNESA
concede bolsas aos alunos participan-

tes e auxílio financeiro aos docentes
orientadores e está com chamada aberta
para o período 2015/2016. Submissões

até 15/4/2015. Mais informações:
http://estacio.intranet.br/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=4025:e
d i ta l in i c i acao-c ient i f i ca -20152016-
unesa&catid=135:pesquisa-aplicada&Ite-
mid=56

Artur Carlos de Morais (Engenharia de Produção,
Estácio FACITEC/DF): artigo "Analysing the fiscal
sustainability of transit investment projects: the case
of the metropolitan railway of Brasília" publicado na
revista Research in Transportation Economics, v. 48,
p. 422-428, 2014 (ELSEVIER), Oxford.

Bruno Mori (não informado, Estácio Amazonas/AM):
comunicação "La percepción de los representantes
de los usuarios de comités de ética acerca de su
papel" a ser proferida no Congresso Latino Ameri-
cano e do Caribe de Bioética, em San Jose - Costa
Rica.

Dhiãnah Santini de Oliveira Chachamovitz (Medicina,
UNESA/RJ): artigo "Tratamento do hipotireoidismo
no idoso" publicado no Jornal Brasileiro de Medicina,
vol 102, n. 3, 23-27 (2014), ISSN 0047-2077. Dispo-
nível em: https://www.def.com.br/JBM/Maio-Junho-
2014/JBM-MAIO-JUNHO-V102-N3-2014.pdf

Fabricio Pomponet Monteiro (Educação Física, Está-
cio EUROPAN/SP): comunicação "As lutas e a ludici-
dade na Educação Física escolar: os jogos de luta"
apresentada na 1ª Mostra Nacional de Produção
Científica em Lutas, durante a Convenção Interna-
cional de Artes Marciais e Modalidades Esportivas
de Combate. Disponível em: http://issuu.com/fabri-
cioboscolo/docs/anais-final

Fernando Gomes Figueredo (Farmácia, Estácio
FMJ/CE) et al: capítulo "Ferns as protective agents
against the contamination with mercurium chloride:
the example of Pityrogramma calomelanos". In:
Jerald Tuft. (Org.). Ferns and Shrubs: diversity, culti-
vation and implications for the environment.

Juliana Oliveira Gomes (Psicologia, FESJF/MG): artigo
"Normalization procedure for the Baptista Depression
Scale - Adult Version (EBADEP-A): transferring of
norms" publicado na revista Avances en Psicología
Latinoamericana, Bogotá, Colômbia. Disponível em:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79932029005.

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

Elis Crokidakis Castro (Cinema e Audiovisual,
UNESA/RJ): livro "Temas de literatura brasileira - um passeio
por sua história e crítica", Ed. Atlas, lançamento na Livraria
da Travessa - Centro em 24/03/2015.

Rose-France de Farias Panet (Direito, Estácio FAC São
Luis/MA) participou da elaboração do "Inventário Cultural -
Rosário-Santa Rita-Bacabeira" lançado pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN.

Aline Maia (Jornalismo, FESJF/MG) et al: artigo "Celebri-
dades do Passinho: mídia, visibilidade e reconhecimento dos
jovens da periferia" aceito para publicação no Livro Compós
2015 “Cultura Pop”. O livro será lançado no próximo Encon-
tro Nacional da Compós - Associação Nacional dos Progra-
mas de Pós-Graduação em Comunicação -, em Brasília, em
junho de 2015.

O Zero-Gravity Instrument Project -ZGIP vai distribuir
gratuitamente, para escolas, universidades, centros de pesqui-
sas e institutos qualificados, equipamentos para estudo e pes-
quisa em microgravidade, com o objetivo de promover a
educação espacial e pesquisas em microgravidade, especial-
mente aquelas relacionadas ao desenvolvimento de capacida-
des em países em desenvolvimento. Com duração de 2 anos, o
projeto ZGIP terá início em 1º de setembro de 2015. No
período, os participantes selecionados realizarão experimentos
em microgravidade com o instrumento denominado “Clinos-
tat”, a ser fornecido pelo projeto. Candidatos deverão encami-
nhar os formulários de inscrição e seus anexos ao UNOOSA, em
Viena, até 30 de abril de 2015. Informações detalhadas sobre
o programa podem ser encontradas no endereço eletrônico
http://www.unoosa.org/oosa/en/SAP/hsti/zgip.html.

Oportunidade: Revista de Estudos Sociais - RES, editada
pela FE-UFMT, Qualis-CAPES B2, recebe submissão de artigos
para o ano de 2015. Para as edições 33 e 34 serão aceitos arti-
gos originais e inéditos que versem preferencialmente sobre
temas relacionados à Economia e suas subáreas. Para o 1º
semestre, submissões até 11/4/15. Submissão e mais informa-
ções: http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/res/index

Max Antonio Ramos Lucas (Engenharia de Produção,
Estácio UNIRADIAL/SP): "Finanças pessoais", trabalho de divul-
gação científica disponível em www.tvribeira.tv.br.

O Comitê de Ética em Pesquisas da UNESA informa
que está disponível, no site da Estácio, o modelo de TCLE
(termo de consentimento livre e esclarecido) exigido pela
CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) para sub-
missão de projetos com participação de seres humanos. O
link para informações sobre o CEP-UNESA é
http://portal.estacio.br/quem-somos/comite-de-etica-em-
pesquisa/apresentacao.aspx

EVENTOS/NOTÍCIASPRODUÇÃO CIENTÍFICA
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É com satisfação que a Diretoria de Pesquisa
Aplicada torna público seu Edital DPA 02/2015
(http://portal.estacio.br/quem-somos/seminario-
de-pesquisa/home.aspx) e convida todos para par-
ticiparem do VII Seminário de Pesquisa da Estácio
e III Jornada de Iniciação Científica da UNESA. A
submissão de trabalhos será on-line, de 13/4 a

29/5. Nos próximos dias serão concluídos os tes-
tes finais da OPP Estácio, plataforma informati-
zada desenvolvida especialmente para o
Seminário. Assim que isso acontecer, será emitido
um comunicado convocando os interessados para
se cadastrarem e se familiarizarem com o
ambiente.

Dimas Ferreira Vidal, José Geraldo Pereira Barbosa,
Marco Aurélio Carino Bouzada (Administração,
UNESA/RJ): artigo "A relação entre pressão ambiental
e comportamento estratégico: uma pesquisa em
MPE do setor de autopeça" publicado na Revista
Íbero-Americana de Estratégia. Disponível em:
http://revistaiberoamericana.org/ojs/index.php/ibero/
article/view/2088

Fernando Gomes Figueredo (Farmácia, Estácio FMJ/CE)
et al: artigo "Evaluation of antibacterial, antifungal and
modulatory activity of methanol and ethanol extracts of
Padina sanctae-crucis" publicado em African Health
Sciences, v.14, p. 372-376. Disponível em
http://www.ajol.info/index.php/ahs/article/view/104232

Gerson Santos (Engenharia Elétrica, Estácio UNIRA-
DIAL/SP): capítulo "Nanoeletrônica" do livro
"Grandes áreas da nanociência", vol. 2 da Cole-
ção Nanociência e Nanotecnologia, Ed. Campus,
2014.

Irlene Menezes Graça (Administração, Estácio São
Luis/MA): artigo "O turismo global e seus impactos
na vida da população local de Barreirinhas: novas
formas de colonialismo?" apresentado no V Con-
gresso Internacional em Estudos Culturais: Colonia-
lismos, Pós-Colonialismos e Lusofonias, em Aveiro
- Portugal.

Mateus Marques Conceição (Direito, Estácio FARGS
Porto Alegre/RS): artigo "Neurociência e sua contri-
buição na produção da prova processual" publicado
na Revista Síntese de Direito e Processo Penal - ed.
89. O artigo está relacionado à pesquisa realizada
pelo autor na Universidad de Castilla-La Mancha, em
Toledo - Espanha.

Melissa Ribeiro de Almeida (Jornalismo, Design
Gráfico; FESJF/MG): artigo "Modos de interação
e processos cognitivos na TV Social" publicado na
revista Rumores (ECA-USP). Disponível em:
http://www.revistas.usp.br/Rumores

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

Seminário de Pesquisa da Estácio - O Prof. Marcio Gon-
çalves (Jornalismo, UNESA) lançou um desafio aos alunos no
Fórum de Dicussões da disciplina Metodologia Científica, EAD,
com respostas supreendentes e interessantes: "Você já ouviu
falar neste evento de pesquisa que a Estácio realiza sempre no
mês de outubro? Sabe o que quero trazer para discussão aqui?
Entre em <http://portal.estacio.br/quem-somos/seminario-de-
pesquisa/home.aspx> e vá em ANAIS. Identifique um trabalho
que já foi apresentado lá a partir da sua área de interesse e me
responda: Gostou da proposta de estudo? É importante para
sua área? Tem motivação para desenvolver alguma pesquisa
para apresentar no próximo evento?"

Rosamaria Wu Chia Li (Petróleo e Gás, Estácio UNIRA-
DIAL/SP) citada na matéria "Um nariz feito em laboratório",
no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Disponível em:
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/doflash/prototipo/2
015/Mar%C3%A7o/17/exec1/pdf/pg_0001.pdf

Fabricio Pomponet Monteiro (Educação Física, Está-
cio EUROPAN/SP): painel "Pontuação no MMA: eterna
incógnita?" apresentado na 1ª Mostra Nacional de Produ-
ção Científica em Lutas, durante a Convenção Internacio-
nal de Artes Marciais e Modalidades Esportivas de
Combate. Resumo disponível em: http://issuu.com/fabricio-
boscolo/docs/anais-final

EVENTOS/NOTÍCIAS
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VII Seminário de Pesquisa da Estácio e 
III Jornada de Iniciação Científica da UNESA

18



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Abril/2015 

19



BoletimPesquisa
6 de abril de 2015. Ano 5. Nº 196

Prof. Ronaldo Mota, Reitor da UNESA e Diretor Corporativo de
Pesquisa da Estácio, convida para o início das comemorações dos
45 anos da Estácio, dia 09/04/2015, quinta-feira, no Centro Cul-
tural Banco do Brasil – CCBB, com recepção às 19:30h no Audi-
tório do 4º andar, seguida de coquetel e visita guiada à exposição.

Daniel Martins Candido da Silva (Educação Física,
Estácio EUROPAN/SP): artigo “Possibilidades para
a Educação Física em uma Unidade de Saúde”
publicado na Revista Corpoconsciência, vol. 17, n.
2, p. 17-26, Santo André.

Fabricio Pomponet Monteiro (Educação Física, Estácio
EUROPAN/SP): artigo “A Educação Física escolar e a
LDB” apresentado no V Seminário de Metodologia
de Ensino de Educação Física - SEMEF. Disponível em:
_A_EDUCA%C3%87%C3%83O_F%C3%8DSICA
_ESCOLAR_E_A_LDB.pdf

Fernando Gomes Figueredo (Farmácia, ESTÁCIO
FMJ (CE)) et al: artigo “Avaliação das potenciais ati-

vidades tripanocida e antileishmania do extrato de
folhas de Piper arboreum (Piperaceae) e de suas fra-
ções” publicado na Revista de Ciências Farmacêuti-
cas Básica e Aplicada, v. 35, p. 149-154, 2014.

Francisco Santos Sabbadini (Gestão da Produção
Industrial, UNESA/RJ) et al: artigo “A simulação
em serviço de Pronto Atendimento Hospitalar”
publicado na Revista de Administração da
FATEA, v.9, p. 110-120, 2014. Disponível em
http://www.gpef.fe.usp.br/semef%202014/Mes
a % 2 0 F a b r i c i o _ M o n t e i r o _ -
_A_EDUCA%C3%87%C3%83O_F%C3%8DSI
CA_ESCOLAR_E_A_LDB.pdf

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

Alexandre do Nascimento Justiniano (Fisiotera-
pia, UNESA/RJ) publicou o livro “Bizu - o X da questão:
2500 questões para concursos de Fisioterapia”, Ed.
Rubio, 2015. Do mesmo curso e unidade, Leonardo
Cordeiro de Souza, Sabrina Guimarães Silva e Frederico
de Oliveira Meirelles, foram os revisores técnicos, sendo
este último o responsável pela revisão técnica do capí-
tulo “Cinesiologia e Cinesioterapia”.

Nelma de Mello Cabral (Psicologia, UNESA/RJ):
mesa redonda “Angústia e corpo nos sofrimentos
narcísicos” apresentada no II Congresso de Saúde da
UNESA, tendo entre os palestrantes os alunos orien-
tandos de iniciação científica Ricardo Defranco

Lobato da Fonseca, com o tema “Sofrimentos narcí-
sicos no discurso freudiano”, e Dárcia Marques de
Oliveira da Silva Tibúrcio, com o tema “Angústia e
sofrimentos narcísicos”. As palestras foram desenvol-
vidas como parte do Programa de Pesquisa de Inicia-
ção Científica da UNESA “Corpo e afeto em
psicanálise”.

Raimundo de Albuquerque Gomes (Direito, Está-
cio ATUAL/RR), em parceria com a Vara de Execução de
Penas e Medidas Alternativas à Pena Privativa de Liber-
dade (VEPEMA), iniciou em março/2015 o “Patronato
Estácio Atual”, segundo patronato privado do Brasil,
em Boa Vista.

EVENTOS/NOTÍCIAS
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Exposição Se liga!
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Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: 
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Está na hora da sua pesquisa aparecer!
De 13/4 a 29/5/2015 estão abertas as inscrições de trabalhos para

o VII Seminário de Pesquisa da Estácio e III Jornada de Iniciação Cien-
tífica da UNESA. Informações em http://portal.estacio.br/quem-
somos/seminario-de-pesquisa/home.aspx

Fernando Gomes Figueredo (Farmácia, Estácio FMJ/CE) et al:
artigo "Evaluation of the modulatory and antibacterial activity
of the ethanolic extract and fractions of Duguetia furfuracea
(A. St.-Hil)" publicado no African Journal of Pharmacy and
Pharmacology, v. 8, p. 16-20, 2014. Disponível em:
http://www.academicjournals.org/journal/AJPP/articleabs-
tract/4FB173342708

Renata de Marins Jaber Maneiro (PG Direito, UNESA/RJ):
artigo "Judicialização da política no tocante ao mandado
de injunção: protagonismo judicial e sociedade
moderna" apresentado no XXIII Congresso Nacional do

CONPEDI - Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Gradua-
ção em Direito e publicado no livro Acesso à Justiça I:
XXIII Encontro Nacional do CONPEDI. Paraiba: CONPEDI,
2014, p. 525-554. Disponível em
https://independent.academia.edu/RenataJaberManeiro 

Rosamaria Wu Chia Li (Engenharia de Petróleo, Estácio UNIRA-
DIAL/SP) et al: artigo "New composite porphyrinconductive
polymer gas sensors for application in electronic noses" publi-
cado na revista Sensors and Actuators B: Chemical, v. 193, p.
136-141, 2014, Holanda. Disponível em http://www.scien-
cedirect.com/science/article/pii/S0925400513013646#

Plataforma iTec - SETEC/MCTI
Oportunidade! Os docentes da Estácio estão convidados a

propor soluções para os desafios lançados pelo setor empresarial
na plataforma iTec da Secretaria de Desenvolvimento Tecnoló-
gico e Inovação (SETEC) do Ministério da Ciência Tecnologia e
Inovação (MCTI). Até o momento, há desafios nas áreas de: resí-
duo, destinação, reciclagem, pecuária de precisão, software,
medição, equipamentos, classe C agronegócios, identificação
animal, baixo custo, alta eficiência energética e climatização.
Para ajuda e instruções, consulte a Agência de Desenvolvimento
e Inovação Tecnológica - ADITEC, da Diretoria Acadêmica, pelo
telefone 2503-7196 ou pelo e-mail aditec@estacio.br

IV Prêmio CREA-RJ Oscar Niemeyer de Trabalhos Cien-
tíficos e Tecnológicos - 2014

Alunos da UNESA/RJ agraciados pelos seus TCC/Projeto
Final: Afrânio Moizés da Silva, Eduardo Cruz da Rocha Maia,
Flávio Malta Albuquerque de Souza (Engenharia de Produ-
ção): "Gestão do estoque de embarque de uma mineradora:
aplicação de técnicas de gestão de estoque visando diminuir
os custos de embarque gerados por stockout", orientadora
Profª Sandra Regina Freitas da Silva Morgado de Gois; Igor
Marques Carneiro da Silva (Engenharia de Telecomunicações):
“Sistema de controle remoto de equipamentos de telecomu-
nicações para contingenciamento em caso de falha”, orien-
tador Prof. Alexander Mazolli Lisboa; Alexandro Xavier de
Matos, Carlos Eduardo Fonseca Pereira, Márcio Luís Ferreira
da Costa, Mauro Sergio Rovetta (Engenharia Elétrica): “Tele-
metria aplicada em equipamentos remotos”, orientador Prof.
José Fernando da Cruz Nunes.

Dárcia Marques Oliveira da Silva Tibúrcio, Vladimir Por-
firio Bezerra (alunos) (Psicologia, UNESA/RJ): pôster "Angústia e
narcisismo nos escritos freudianos", relatando resultados das pes-
quisas de iniciação científica realizadas sob a orientação da Profª
Nelma de Mello Cabral, apresentado no IV Congresso Brasileiro
Psicologia: Ciência e Profissão, em São Paulo - SP. Disponível em
http://www2.pol.org.br/inscricoesonline/cbp/2014/anais/detalhe.c
fm?idTrabalho=14129 

Bruno Mori (Biomedicina, Enfermagem, Nutrição, Ed.
Física; Estácio Amazonas/AM): candidatura aprovada para o
Seminário Oficina Regional "Capacitación intensiva para
docentes en Bioética" do Programa Regional de Bioética e
Ética da Ciência da UNESCO, em Córdoba - Argentina.

VIII Concurso Nacional de Produção Científica e Proje-
tos de Extensão e V Concurso Nacional de Ensaio

As inscrições para o evento serão de 20/4 a 22/5. Mais deta-
lhes em: http://estacio.intranet.br/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=4158:mudancas-no-cronograma-doconc
urso-nacional-de-producao-cientifica&catid=466:noticias

Claudia Martins Rebello (Medicina, UNESA/RJ): pôster "Per-
cepções de um grupo de Jovens sobre a Caderneta de Saúde do
Adolescente" apresentada no 4° Congreso Iberoamericano de
Medicina Familiar y Comunitaria - Montevidéu, Uruguai.

Renata de Marins Jaber Maneiro (PG Direito, UNESA/RJ):
comunicação "Constitucionalismo democrático e litígio estraté-
gico: o caso do MI 4.733" apresentada no VI Fórum de Grupos
de Pesquisa em Direito Constitucional e Teoria do Direito na PUC-
Rio e no I Seminário Regional de Pesquisa em Direito da Univer-
sidade Estácio de Sá.
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VII Seminário de Pesquisa da Estácio e III Jornada de Ini-
ciação Científica da UNESA – As inscrições de trabalhos podem
ser feitas em: http://www.stelaopp.com.br/estacio-gerenciador.

Internacionalização 1! Curso com tradução consecutiva
– O PPGE/UNESA e a EDUCARE oferecem de 19 a 22/maio, gra-
tuitamente, o curso The university and the knowledge society:
transformations, dilemmas and challenges, o primeiro curso a ser
oferecido em inglês pela Estácio, com tradução consecutiva. O
curso será ministrado pelos Profs. Robert e Maria Cowen, do Ins-
titute of Education - University of London. Inscrições pelos tels
2206-9741 ou 2206-9743. Vagas limitadas. 

Internacionalização 2! Seminário internacional – O Pro-

grama de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da UNESA pro-
move o “II SIEERE – Seminário Internacional de Estudos Éticos e
Retóricos em Educação”, em parceria com a Faculdade de Educa-
ção da UFRJ, de 6 a 8 de maio, na Unidade Centro I. Informações:
http://sieere.blogspot.com.br/ 

Internacionalização 3! Curso de verão em Londres – O
curso de verão Business and Culture in the UK, na Regent’s Uni-
versity London, teve o prazo de inscrições estendido até 10 de
maio! Aproveite a oportunidade de uma formação acadêmica
contemporânea sobre assuntos pertinentes às áreas de Business
e Cultura no Reino Unido, com palestrantes de renome interna-
cional. Vagas limitadas. Informações: christiano.machado@esta-
cio.br 

André Lacerda Batista de Sousa (Prof.) e Leonardo Machado
Xavier (aluno) [Turismo, Estácio Brasília/DF]: artigo “O turismo
náutico e o desenvolvimento do turismo em Brasília: o estudo do
Evento F1H200” publicado na Revista Destarte, Vitória, v.5, n.1,
p. 43-71, abr. 2015. 

Fernando Gomes Figueredo [Farmácia, Estácio FMJ/CE]: artigo
“Modulação da atividade antibacteriana do tecido adiposo da
Gallus gallus domesticus(Linnaeus 1758)” publicado na Comu-
nicata Scientiae, v. 2, p. 1-15, 2014. Disponível em: http://comu-
nicata.ufpi.br/index.php/comunicata/article/view/412/276. 

Karoline Kobus-Bianchin [Fisioterapia, Estácio Santa
Catarina/SC], et al:”Effects of homocysteine on mesenchymal
cell proliferation and differentiation during chondrogenesis on
limb development” publicado no Journal of Applied Toxico-
logy (Online), v. n/a, p. n/a-n/a, 2015. Disponível em:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3111/abstract;js
essionid=51FAF2E4AF7C5616298D9DB081B954EB.f03t03.
Profª Karoline é bolsista do Programa de Pesquisa Docente
PPD da Estácio SC. 

Nelma Alves M.Pintor [Pedagogia, UNESA/RJ]: integrante da
Comissão Organizadora e do Comitê Científico do I Seminário de
Pesquisa em Educação Inclusiva da Faculdade de Educação da
UFF e II Seminário de Educação Inclusiva de Niterói “Direitos

Humanos, Formação e Educação: Diálogos Contemporâneos”.
O evento acontecerá de 1 a 3/6/15. Inscrições por e-mail: educa-
caoespecial23@gmail.com 

Rita de Cássia Pereira Lima (Professora), Antonia Regina Ribeiro
Leal (egressa do Mestrado) e Suely Fernandes Coelho Lemos
(egressa do Doutorado) [PG Educação, UNESA/RJ]: artigo “Repre-
sentações sociais das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) por
estudantes de informática do Cetep Santa Marta – Rio de
Janeiro” publicado na Revista Ariús (UFCG), v. 20, n.2, p.58-83,
jul./dez.2014 (Dossiê Violência e Insegurança no Brasil). 

Roney Rodrigues Guimarães [Enfermagem, UNESA/RJ] et al: artigo
“Registro da barata de Madagascar Gromphadorhina portentosa
(Blattariae, Blaberidae) no bioma Mata Atlantica, no Parque
Municipal Natural de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil” publi-
cado na Revista do Centro Universitário de Barra Mansa -UBM,
Barra Mansa, v. 16, n. 31, pág. 82-86, jul.2014. 

Vinicius Figueiredo Chaves [Direito, UNESA/RJ]: artigo “A empresa
do século XXI: criando valor compartilhado em tempos de um
capitalismo consciente” publicado na Revista Arumentum, ed.
2015. O artigo, realizado no âmbito do Projeto Empresa, Eficiên-
cia e Justiça, do Programa Pesquisa Produtividade da UNESA, está
disponível em: http://ojs.unimar.br/index.php/revistaargumen-
tum/article/view/5 

Programas de Iniciação Científica –
Acontece hoje o lançamento dos editais de
Programas de Iniciação Científica de 34 IESs
Estácio. A unificação da data visa estabele-
cer bases para fortalecer o Programa de Ini-
ciação Cientifica Nacional, garantir seu
funcionamento com regularidade e organi-
zação, e ampliá-lo progressivamente na
medida dos resultados obtidos. 

Campanha para atualização do
CVLattes – A Estácio Santa Catarina está
em campanha para atualização dos currícu-
los Lattes dos docentes da IES. São as infor-
mações do CVLattes, especificamente
produções científicas e orientações, que
geram o IPPGR3, índice que tem sido utili-
zado para ascensão na carreira, auxílio à
participação em eventos, e outros benefí-
cios. Importante: os dados coletados para a
Avaliação da Produtividade da Pesquisa

2015.1 (IPPGR3 2015.1) serão os que esti-
verem no CVLattes em 30/06/2015. 

Educação Comparada: panorama
internacional e perspectivas - 2º
volume – Lançamento do livro, organizado
por Robert Cowen e Andreas Kazmias, no
dia 19 de maio, 3ª feira, às 17:30h, na
UNESA/Unidade Centro I, auditório do 22º
andar. 

Prêmio José Reis de Divulgação Cien-
tífica e Tecnológica / CNPq -Edição 2015 –
Inscrições abertas. Informação:
http://www.premiojosereis.cnpq.br/ 

Oficina de Busca e Redação de
Patentes [área específica em Redação
de Patentes: Biotecnologia – Oficina gra-
tuita promovida pela Academia de Proprie-
dade, Inovação e Desenvolvimento do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(INPI), de 26 a 29 de maio, das 8h30 às
17h30, na sede do INPI no Rio de Janeiro. O
curso terá carga horária de 24 horas para
participantes fora da área de Biotecnologia
e 32 horas para participantes da área de
Biotecnologia. Inscrições até 4 de maio em
http://epesquisa.inpi.gov.br/index.php/446
214/lang-pt-BR. 

Estácio leva você a Harvard – Cam-
panha para estimular o atingimento das
metas de captação da pós-graduação em
2015, voltada para professores, GOPs e
comerciais. Informações em http://pos.esta-
cio.br/voceemharvard/#regulamento 

Agência de Desenvolvimento e Ino-
vação Tecnológica da Estácio - ADITEC –
Apoio à realização de projetos dos profes-
sores com empresas. Informações:
http://www.estacio.br/aditec/, e-mail adi-
tec@estacio.br, ou telefone 2503-7196. 
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As inscrições de trabalhos podem ser feitas em:

http://www.stelaopp.com.br/estacio-gerenciador.

Cuidado com o prazo: é só até 29/5!

Ana Cristina da Silva Pinto [Farmácia, Estácio
Amazonas/AM]: artigo “In vivo antimalarial activity and
mechanisms of action of 4-nerolidylcatechol derivatives”
publicado na revista Antimicrobial Agents and Chemothe-
rapy. v.59, 15, 2015. Disponível em: http://aac.asm.org/con-
tent/early/2015/03/17/AAC.05012-14.abstract. 

Carlos da Fonseca Nadais [Direito, Estácio Uniradial/SP]:
artigo “A definição de família como uma lacuna no sis-
tema jurídico brasileiro” publicado na Revista Publius,
ed. jun-dez/2014.

Claudia Martins Rebello [Medicina, UNESA/RJ]: pôster

“Perfil de Saúde dos Alunos do 5º ano da Escola Muni-
cipal Celestino da Silva” apresentado no 4º Congreso
Iberoamericano de Medicina Familiar y Comunitaria,
18-21 de março/2015, Montevidéu -Uruguai. 

Regina Braga de Moura [Ciências Biológicas, UNESA/RJ]:
projeto “Flora Espermatófita do Parque Natural Municipal
de Petrópolis” aceito pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Trata-se do pri-
meiro projeto de pesquisa apresentado ao parque desde a
sua criação em 2007. A etapa inicial terá duração de dois
anos e contará com a participação de alunos da unidade
Petrópolis. 

Monitoria Tecnologias UNESA
Abril 2015 – Inscrições encerradas.
Para informações, acesse o link:
http://monitoriatecnologias.blogs-
pot.com.br/. 

PIBIC 2015/2016 - O Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC) da UNESA recebeu
191 propostas de projetos para o pro-
cesso de seleção 2015/2016. Este
número representa um crescimento de
22% em relação ao processo anterior.
São 19 propostas de Ciências Jurídi-
cas, 5 de Comunicação e Artes, 15 de
Educação e Licenciatura, 51 de Exatas
e Engenharias, 5 de Gestão e Negó-
cios, 90 de Saúde, e 6 de Tecnologia
da Informação. 

Curso de verão “Business and
Culture in the UK” na Regent’s Uni-
versity London – Últimos dias para
inscrição! aproveite a oportunidade de
uma formação acadêmica contempo-

rânea sobre assuntos pertinentes às
áreas de Business e Cultura no Reino
Unido, com palestrantes de renome
internacional. Informações: chris-
tiano.machado@estacio.br 

II Ciclo de Palestra de Engenha-
rias – Acontece de 4 a 6 de maio, no
campus Centro IV (Praça XI). O evento
contará com renomados palestrantes
que atuam nas principais áreas e
empresas de Engenharia do Rio de
Janeiro. Entre os palestrantes de hoje
está o Prof. Dr. Luciano Vicente de
Medeiros, Diretor de Pesquisa Aplicada
da Estácio. 

CV Lattes – Unidades Estácio reali-
zam campanhas para estimular e
apoiar o preenchimento dos Currículos
Lattes pelos docentes. São as informa-
ções do CVLattes, especificamente pro-
duções científicas e orientações, que
geram o IPPGR3, índice que tem sido
utilizado para ascensão na carreira,

auxílio à participação em eventos, e
outros benefícios. Importante: os
dados coletados para a Avaliação da
Produtividade da Pesquisa 2015.1
(IPPGR3 2015.1) serão os que estive-
rem no CVLattes em 30/06/2015. 

Plataforma iTec -SETEC/MCTI –
Os docentes da Estácio estão convida-
dos a propor soluções para os desafios
lançados pelo setor empresarial na pla-
taforma iTec da Secretaria de Desenvol-
vimento Tecnológico e Inovação
(SETEC) do Ministério da Ciência Tecno-
logia e Inovação (MCTI). Há desafios
nas áreas de: resíduo, destinação, reci-
clagem, pecuária de precisão, software,
medição, equipamentos, classe C agro-
negócios, identificação animal, baixo
custo, alta eficiência energética e clima-
tização. Para ajuda e instruções, con-
sulte a Agência de Desenvolvimento e
Inovação Tecnológica  ADITEC, da Dire-
toria Acadêmica, pelo telefone 2503-
7196 ou pelo e-mail aditec@estacio.br 

24



BoletimPesquisa
11 de maio de 2015. Ano 5. Nº 200

NOTA ESPECIAL

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

EVENTOS/NOTÍCIAS

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

VII Seminário de Pesquisa da Estácio e 
III Jornada de Iniciação Científica da UNESA

Fernando Gomes Figueredo [Far-
mácia, Estácio FMJ/CE] et al: artigo
“Association between drugs and
herbal products: In vitro enhance-
ment of the antibiotic activity by
fractions from leaves of Croton
campestris A. (Euphorbiaceae)”
publicado no European Journal of
Integrative Medicine, v. 6, n. 3,
jun. 2014, pp. 301-306, 2014.
Disponível em: http://www.scien-

cedirect.com/science/article/pii/S1
876382014000341 

Roney Rodrigues Guimarães
[Enfermagem, UNESA/RJ] et
al: artigo “Remarks on
Record of Chlorotabanus ina-
nis (Fabricius, 1787) (Dip-
tera,Tabanidae) and its
Occurrence in Rio de Janeiro
Province, Brazil” publicado
em Entomology, Ornithology

& Herpetology: Current
Research -Los Angeles, USA.
Disponível em: http://omic-
s o n l i n e . o r g / o p e n  -
access/remarks-on-record-of-
chlorotabanus-inanis-fabri-
cius-diptera-tabanidae-and-
its-occurrence-in-rio-de-janei
ro  p ro v i n c e - b r a z i l - 2 1 6 1 -
0983.1000139.php?aid=401
87. 

Programa de Bolsas IberoAmericanas Santander – Prazo de inscrições esten-
dido até 17 de maio. Serão dez cotas de bolsas, em parcela única de  3.000 (três mil
euros), para alunos de graduação com desempenho acadêmico destacado, para rea-
lização de um semestre no ano acadêmico de 2015/2016 em Universidades Ibero-
Americanas conveniadas participantes do programa. Veja mais informações em  ou
escreva para aci.rj@estacio.br.

Marcia Paiva Almeida [Psicologia, UNESA/RJ]: organizou a Jornada de Iniciação
Científica do Curso de Psicologia Campus João Uchôa, que aconteceu em 07/05/2015. 

Vanice Regina Lírio do Valle [PG DIREITO, UNESA/RJ]: coordenou a “Oficina de
Pesquisa em Base de Dados Eletrônicos”, promovida pelo Grupo de Pesquisa Novas
Perspectivas em Jurisdição Constitucional (NPJuris/UNESA), em abril/2015. 

Vale ponto? A participação no Seminário deve ser
registrada no currículo Lattes e reflete no IPPGR3 com
pontuação referente a “Trabalhos publicados em anais
de eventos científicos, tecnológicos e artísticos
(resumo)” e, para os autores dos trabalhos seleciona-
dos para as revistas listadas no Anexo ao Edital do
evento, “Artigos publicados em periódicos especiali-
zados”.

É obrigatório? A submissão de trabalho(s) para o
Seminário é obrigatória para professores e alunos da
UNESA que têm projetos apoiados pelo Programa Pes-
quisa Produtividade e pelo Programa de Iniciação
Científica.

Precisa de hospedagem? O Hotel Monte Castelo,
a duas estações de metrô do local do evento, oferece
tarifa especial para os participantes do Seminário: R$

130,00 para quarto single e R$ 160,00 para quarto
double, com café da manhã e wifi. O hotel fica na Rua
Candido Mendes, nº 201 - Glória, telefones (21) 2233-
0085 e 3563-7332.  Informações e reservas: reser-
vas@hotelmontecastelo.com.br. Obs: A Estácio e a
Comissão Organizadora do Seminário não têm relação
e não se envolverão em questões relacionadas ao hotel. 

Não consegue enviar a submissão? A
Comissão Organizadora do Seminário disponibiliza
um caminho alternativo para a submissão de tra-
balhos, para uso apenas quando as tentativas de
seguir o caminho regular falham: https://docs.goo-
gle.com/forms/d/1rAbu-FbxkjZf_BCubcmhrROygg-
VUTSwNVTG3KmXRlSk/viewform

Dúvidas e perguntas? Escreva para semina-
rio.pesquisa@estacio.br

Em fevereiro de
2011, a Diretoria

de Pesquisa
Aplicada publicou o
primeiro número do

Boletim Pesquisa,
que hoje atinge sua

ducentésima
edição.

PARTICIPE! As inscrições de trabalhos podem ser feitas em: http://www.stelaopp.com.br/estacio-gerenciador, até 29/maio. 

25



BoletimPesquisa
18 de maio de 2015. Ano 5. Nº 201

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

EVENTOS/NOTÍCIAS

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

VII Seminário de Pesquisa da Estácio e 
III Jornada de Iniciação Científica da UNESA

Rita de Cássia Pereira Lima (professora), Antonia
Regina Ribeiro Leal e Suely Fernandes Coelho
Lemos (egressas): artigo “Representações sociais
das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) por

estudantes de informática do Cetep Santa Marta –
Rio de Janeiro” publicado na Revista Ariús (UFCG),
vol 20, n.2, pp;58-83, jul./dez.2014 (Dossiê Violên-
cia e Insegurança no Brasil). 

Edital aberto para seleção de conteudistas de
material didático - Consulta ao edital:
https://drive.google.com/file/d/0BwXnPGBxOoyXT3ZlW
W9TeW1weEE/view?usp=sharing.  Inscr ições:
h t tps : / /docs .goog le . com/ fo rms /d /1aS tU60-
cw3Bi67srxXQ4FiCHROFV3ucnYbca1prvUFg/viewform 

Depósito de patente - Manoel Ribero (professor),
Ana Paula e Helano Silva (alunos) [Análise e Desenvol-
vimento de Sistemas, Estácio FIC/CE]: patente “Sistema
Automatizado de Acessibilidade e Segurança Pública
para Transporte Urbano” depositada na delegacia

regional do INPI. A patente consiste de um equipa-
mento automotivo composto de hardware e software
que informará aos passageiros de veículos de trans-
porte urbano quais as próximas paradas com base no
posicionamento GPS, através de um painel eletrônico
de mensagens e também através do sistema de som,
além de informar em tempo real a uma central de polí-
cia qual a localização do veículo, quando um botão
secreto de pânico for acionado, garantindo assim maior
comodidade e segurança aos usuários de transportes
públicos. 

Prazo? As inscrições de trabalhos para o Seminá-
rio serão aceitas até 29/5/2015.

Vale ponto? A participação no Seminário deve
ser registrada no currículo Lattes e reflete no IPPGR3
com pontuação referente a “Trabalhos publicados
em anais de eventos científicos, tecnológicos e artís-
ticos (resumo)” e, para os autores dos trabalhos sele-
cionados para as revistas listadas no Anexo ao Edital
do evento, “Artigos publicados em periódicos espe-
cializados”.

É obrigatório? A submissão de trabalho(s) para
o Seminário é obrigatória para professores e alunos da
UNESA que têm projetos apoiados pelo Programa
Pesquisa Produtividade e pelo Programa de Iniciação
Científica.

Precisa de hospedagem? O Hotel Monte Cas-
telo, a duas estações de metrô do local do evento,

oferece tarifa especial para os participantes do Semi-
nário: R$ 130,00 para quarto single e R$ 160,00 para
quarto double, com café da manhã e wifi. O hotel fica
na Rua Candido Mendes, nº 201 - Glória, telefones
(21) 2233-0085 e 3563-7332.  Informações e reser-
vas: . Obs.: A Estácio e a Comissão Organizadora do
Seminário não têm relação com e não se envolverão
em questões relacionadas ao hotel. 

Não consegue enviar a submissão? A Comissão
Organizadora do Seminário disponibiliza um caminho
alternativo para a submissão de trabalhos, para uso
apenas quando as tentativas de seguir o caminho regu-
lar falham: https://docs.google.com/forms/d/1rAbu-
FbxkjZf_BCubcmhrROyggVUTSwNVTG3KmXRlSk/view
form

Dúvidas e perguntas? Escreva para seminario.pes-
quisa@estacio.br

PARTICIPE! As inscrições de trabalhos podem ser feitas em:
http://www.stelaopp.com.br/estacio-gerenciador, até 29/maio. 
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Diego de Faria Magalhães Torres [Medicina,
UNESA/RJ] et al: artigo “Association Between
Hemodynamic Profile, Physical Capacity and
Quality of Life in Pulmonary Hypertension”
publicado em Arquivos Brasileiros de Cardiolo-
gia (Impresso), v. 1, p. 1-0, 2015.

Kelly Christina Ramos de Oliveira [Engenharia
Civil, Estácio ATUAL/RR] e José Carlos Paliari:
comunicação “Estratificação da produtividade
da mão de obra do revestimento de gesso em
pasta” apresentada no XI Simpósio Brasileiro de
Tecnologia das Argamassas (SBTA 2015), em
Porto Alegre, abril de 2015.

Concurso da EDUCARE - Foram prorro-
gadas as inscrições para o Concurso Nacional
de Produção Científica, Projetos de Extensão
e de Ensaio para sexta-feira, 29/05. Todos os
docentes com matrícula ativa da graduação,
graduação tecnológica e pós-graduação
Stricto Sensu da Estácio podem participar.
Serão premiados os melhores 10 artigos
científicos (artigos de 2012 a 2014), 10 pro-
jetos de extensão e 10 ensaios. O 1º lugar de
cada categoria receberá R$7.000,00 e os
demais R$3.500,00. A inscrição está disponí-
vel no endereço eletrônico: http://concurso-
nacional.estacioead.com.br/.

PARTICIPE! As inscrições de trabalhos podem ser feitas em: http://www.stelaopp.com.br/estacio-
gerenciador, até 8/jun. 

PRAZO PRORROGADO! O prazo para inscrição de trabalhos foi prorrogado até 08/jun/2015.

Vale ponto? A participação no Seminário deve ser registrada no currículo Lattes e reflete no
IPPGR3 com pontuação referente a “Trabalhos publicados em anais de eventos científicos, tecnológicos
e artísticos (resumo)” e, para os autores dos trabalhos selecionados para as revistas listadas no Anexo
ao Edital do evento, “Artigos publicados em periódicos especializados”.

É obrigatório? A submissão de trabalho(s) para o Seminário é obrigatória para professores e
alunos da UNESA que têm projetos apoiados pelo Programa Pesquisa Produtividade e pelo Pro-
grama de Iniciação Científica.

Precisa de hospedagem? O Hotel Monte Castelo, a duas estações de metrô do local do
evento, oferece tarifa especial para os participantes do Seminário: R$ 130,00 para quarto sin-
gle e R$ 160,00 para quarto double, com café da manhã e wifi. O hotel fica na Rua Candido
Mendes, nº 201 - Glória, telefones (21) 2233-0085 e 3563-7332.  Informações e reservas: .
Obs.: A Estácio e a Comissão Organizadora do Seminário não têm relação com e não se envol-
verão em questões relacionadas ao hotel. 

Não consegue enviar a submissão? A Comissão Organizadora do Seminário disponibiliza um
caminho alternativo para a submissão de trabalhos, para uso apenas quando as tentativas de seguir
o caminho regular falham: https://docs.google.com/forms/d/1rAbu-FbxkjZf_BCubcmhrROygg-
VUTSwNVTG3KmXRlSk/viewform

Dúvidas e perguntas? Escreva para seminario.pesquisa@estacio.br
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ÚLTIMA SEMANA
PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS!!

MAIS DE 1250 TRABALHOS INSCRITOS
PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM!

As inscrições de trabalhos podem ser feitas em: 
http://www.stelaopp.com.br/estacio-gerenciador, até 8/junho

Vale ponto! A participação no Seminário deve ser registrada no currí-
culo Lattes e reflete no IPPGR3 com pontuação referente a “Trabalhos
publicados em anais de eventos científicos, tecnológicos e artísticos
(resumo)” e, para os autores dos trabalhos selecionados para as revistas
listadas no Anexo ao Edital do evento, “Artigos publicados em periódicos
especializados”.

Atenção! A submissão de trabalho(s) para o Seminário é obrigatória para
professores e alunos da UNESA que têm projetos apoiados pelo Programa
Pesquisa Produtividade e pelo Programa de Iniciação Científica.

Hospedagem! O Hotel Monte Castelo, a duas estações de metrô do local
do evento, oferece tarifa especial para os participantes do Seminário: R$
130,00 para quarto single e R$ 160,00 para quarto double, com café da
manhã e wifi. O hotel fica na Rua Candido Mendes, nº 201 - Glória, tele-
fones (21) 2233-0085 e 3563-7332.  Informações e reservas: . Obs.: A Está-
cio e a Comissão Organizadora do Seminário não têm relação com e não
se envolverão em questões relacionadas ao hotel. 

Dúvidas e perguntas? Escreva para seminario.pesquisa@estacio.br
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II Café com Ciência - De 11 a 15 de maio
último aconteceu o "II Café com Ciência" do
curso de Educação Física da Unidade Parque das
Rosas. O evento foi um sucesso, com palestras
de 25 renomados pesquisadores e a participa-

ção de 1500 estudantes. O encerramento con-
tou com as presenças do Prof. Luciano Medei-
ros, Diretor de Pesquisa Aplicada da Estácio, e
do saudoso Prof. Célio Cordeiro, ícone da Edu-
cação Física. 

VII Seminário de Pesquisa da Estácio e III
Jornada de Iniciação Científica da UNESA

- O resultado da inscrição de trabalhos
será divulgado em 26/6. 

Thiago Matassoli Gomes (Educação Física,
UNESA): artigo "Acute Effects of Different
Stretching Techniques on the Number of
Repetitions in A Single Lower Body Resis-
tance Training Session" publicado no
Journal of Human Kinetics, vol. 45/2015,
177-185 DOI: 10.1515/hukin-2015-0018.
Trata-se de um dos primeiro artigos sobre
o assunto na literatura científica. 

Rose-France de Farias Panet (Direito, Está-
cio São Luis/MA) et al: artigo "Os Inventá-
rios Nacionais de Referências Culturais:
conhecendo identidades, preservando a
memória"publicado nos anais do XII Con-
gresso de Ciências Sociais e Humanas em
Língua Portuguesa no Grupo de Trabalho
de n. 98B: Memórias, identidades e polí-
ticas públicas: economia, gestão e socie-
dade civil -Lisboa. 

Wellington Sousa Aguiar, Márcio Bra-
sil, Mário Fontenelle (professores), e

Rebeca Fonseca (aluna) (Análise e
Desenvolvimento de Sistemas, Estácio
FIC/CE): "Incentivando a leitura no
ambiente acadêmico: site Balcão do
Livro" apresentado e publicado nos
anais do 12º CONTECSI FEA USP 2015 -
Congresso Internacional de Gestão da
Tecnologia da Informação, São Paulo,
maio de 2015. O trabalho é o resultado
do incentivo recebido de um projeto de
Iniciação Científica realizado em 2014
com a finalidade de incentivar a leitura
entre os alunos da graduação.

Pedro Humberto Campos, e Rita de
Cássia Pereira Lima (PPG em Educa-
ção, UNESA/RJ): artigo "Capital simbó-
lico y representaciones sociales: una
aproximación para investigar el espacio
escolar" publicado na revista "Investi-
gaciones en Psicología" (2015, 20, 1,
31-44), da Universidad de Buenos Aires
(UBA). 
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Projetos inovadores - Reconhecimento do MCTI
A Agência de Desenvolvimento e Inovação Tecnoló-

gica -ADITEC informa que na semana passada o MCTI
emitiu parecer reconhecendo como Inovadores todos
projetos submetidos pela Estácio em 2014 (ano-base
2013). Constam na lista os projetos de inovação do
Espaço Nave e os Projetos de Pesquisa Aplicada “Produ-
ção de etanol a partir da casca de banana”, “Produção
de Biodiesel a partir da aloe vera (babosa)”, ambos do
Prof. Marcelo Silva (Engenharia/Cabo Frio); “Modificação
de Polietileno de Alta Densidade”, da Profa. Valéria Dutra
(Engenharia/Nova Friburgo); e “Síntese de Hidroxiapatita
a partir de Carbonato de Cálcio Biológico”, dos Profs.
Bruno Di Lello, Marilza e Brant (Engenharia/Akxe). 

Participação em comitê científico
Marcelino Tadeu de Assis (Gestão de Recursos

Humanos, UNESA/RJ) foi membro do comitê científico
do XIV Fórum Internacional de Administração, coor-
denado no Brasil pelo Conselho Federal de Adminis-
tração (CFA), com apoio do Conselho Regional de
Administração (CRA-RJ), e realizado no Rio de Janeiro
em maio/2015. 

Prêmio CNI de Economia 2014
Inscrições abertas até 31/8/15. Prêmios de R$

20.000 e R$ 10.000. Regulamento e informações
adicionais: www.cni.org.br/premiocnideecono-
mia 

Participação recorde!  Foram recebidas 1818
submissões de trabalhos, de 109 cursos, de 121
instituições, de todo o país. Cada trabalho foi
enviado para três avaliadores. Depois, os resumos
serão classificados de acordo com os resultados
das avaliações e por área. Aqueles selecionados
para os anais passarão também por uma revisão
textual pelos Comitês de Pesquisa Produtividade e

de Iniciação Científica e pela Diretoria de Pesquisa
Aplicada. Até 15/6, 8h, aproximadamente 50%
das avaliações já foram concluídas. 

Srs. Avaliadores, enviem seus pareceres até
amanhã, 15/6. 

A lista dos trabalhos selecionados para os
anais será divulgada em 26/6 próximo. 

João Marcus Perelli dos Santos (Educação Física,
UNESA/RJ): artigo “A capoeira como elemento da
Diáspora Africa: corpo e identidade negra” apre-
sentado no Colóquio Internacional da Diversi-
dade Cultural no Caribe, maio/2015, Cuba. 

Wellington Sousa Aguiar, José Mário Bezerril
Fontenelle (professores), Ramiro Bezerra
dos Santos (egresso) (Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas, Estácio FIC/CE) e outro:
artigo “O uso da inteligência artificial na detec-
ção de fraudes e abusos em tratamentos odon-
tológicos” publicado nos anais do 12º
CONTECSI FEA USP 2015 -Congresso Interna-

cional de Gestão da Tecnologia da Informação,
maio/2015. Disponível em http://www.con-
tecsi.fea.usp.br/envio/index.php/contecsi/12CO
NTECSI/paper/view/2414 

Pablo Antonio Maia de Farias (Farmácia, Estácio
FMJ/CE) et al: artigo “Modern strategy for new
medicine research: study of pharmacological
activities of riachin, a non-cyanogenic cyano-
glucoside extracted from Bauhinia pentandra”
publicado em International Archives of Medi-
cine, vol. 8, 2015, Inglaterra. Disponível em
http://imed.pub/ojs/index.php/iam/article/view/
1083 

VII Seminário de Pesquisa da Estácio e 
III Jornada de Iniciação Científica da UNESA
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Denise Maciel Ferreira [Fisioterapia, FESV/ES],
Luiz Claudio Pereira [Administração, FESV/ES]; tra-
balho “Planejamento da educação ambiental e respon-
sabilidade social na implantação de uma instituição de
ensino superior” receberá o Prêmio José Claudio Ribeiro
e Maria do Espírito Santo, como melhor trabalho oral
na categoria Responsabilidade Social, no 14º Congresso
de Stress da ISMA-BR e 3º Encontro Nacional de Res-
ponsabilidade Social e Sustentabilidade. 

Denise Trindade [Cinema e Audiovisual,
UNESA/RJ]: artigo “Vestes del tiempo: telas, movi-
mientos e intervalos en la película Lavoura Arcaica”
publicado em Cuadernos del Centro e Estudios de
Diseño y Comunicación, n. 58, Universidade de
Palermo -Buenos Aires. 

Fabricio Pomponet Monteiro [Educação Física,
Estácio EUROPAN/SP]: palestra “Os jogos cooperativos
como conteúdo da Educação Física escolar: em busca da
formação integral” proferida durante a seção Corpo, Movi-
mento e Esporte como Prática Sociocultural na Semana da
Educação da Diretoria Regional de Educação de Itaquera,
evento da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. 

Guillermo Ruperto Martín Cortés [Engenharia
de Petróleo, Estácio UNIRADIAL/SP] et al: livro “Ben-
tonitas da Paraíba” lançado pela Ed. Interciência, Rio de
Janeiro. Trata-se de um livro de consulta atualizado
sobre a situação nacional, os métodos de avaliação e as
aplicações tradicionais e modernas das argilas esmectí-
ticas conhecidas comercialmente como Bentonitas, das
que Brasil é o sexto produtor mundial. 

VII Seminário de Pesquisa da Estácio e III
Jornada de Iniciação Científica da UNESA -
Foi recebido um número recorde de trabalhos,
que encontram-se em fase de avaliação. A lista
dos trabalhos selecionados será divulgada no pró-
ximo dia 26/6 em www.estacio.br/seminariode-
pesquisa. 

Alexandre Souza Matos, Hortência de Abreu
Gonçalves [Administração, Estácio FASE/SE]:
trabalho “O click seguro entre o aluno e o tutor
no ensino a distância” apresentado no XIV FIA -
Fórum Internacional de Administração 2015, na
categoria profissional. 

Ana Luiza da Gama e Souza [Direito,
UNESA/RJ]: artigo “Economia e direitos
humanos: o paradigma do Fórum Econômico
Mundial” publicado na Revista Ânima do
Curso de Direito da OPET, ed.12. O artigo foi
elaborado com a colaboração de ex alunos e
alunos do grupo de Iniciação Científica
PIBIC/UNESA. 

Pablo Antonio Maia de Farias [Farmácia, Estácio
FMJ/CE] et al: artigo “Active Learning in Health
Education: Historic Background and Applications”
publicado na Revista Brasileira de Medicina, vol.
39, n. 1, pp. 143-150. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_art-
t e x t & p i d = S 0 1 0 0 -
55022015000100143&lng=pt&nrm=iso> 

Wagner Santos Coelho (professor), e Rodrigo
Cunha de Mello Pedreiro, Ridson Rosa Rimes
(alunos) [Educação Física, UNESA/RJ]: TCC
“Efeitos Fisiológicos Agudos do Treinamento
Concorrente” publicado em Revista Brasileira de
Fisiologia do Exercício, v. 14, 2015. 
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Iniciação Científica UNESA - O resultado da seleção do
PIBIC UNESA 2015-2016 será divulgado amanhã, 30/6/2015,
em  (clique em “Iniciação Científica”). 

Carlos da Fonseca Nadais [Direito, Estácio
UNIRADIAL/SP]: palestra “Moda e a Economia: comércio
exterior  competitividade no mercado da moda” ministrada
na OAB/SP durante exposição sobre as relações da Economia
e Direito no competitivo mercado da moda (indústria têxtil). 

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de Recursos Huma-
nos, UNESA/RJ] participou do comitê científico do XIV Fórum
Internacional de Administração. 

Aline Maia [Jornalismo, Estácio FESJF/MG]: palestra con-
vidada “Comunicação, consumo e representações: um
estudo sobre estratégias de visibilidade entre jovens favela-
dos” ministrada no Colóquio Mídia e Minorias: da Represen-
tação à Produção da Alteridade, na UFRJ/RJ. 

VII Seminário de Pesquisa da Estácio e 
III Jornada de Iniciação Científica da Estácio

Claudio Querido Fortes [Medicina, UNESA/RJ]: organi-
zou o “13th International Symposium on Modern
Concepts in Endocarditis and Cardiovascular Infec-
tions”. Vide http://iscvid2015.com/?page_id=68 

Edjane Fabiula Buriti da Silva [Petróleo e Gás, Estácio
Natal/RN]: artigo “Evaluation of the acid properties of
aluminossilicate MCM-22 material synthesizad under
static conditions” publicado em Materials Science-
Poland, 33(1),2015, pp. 131-136. 

Márcio Renato Bartel [Direito, Estácio Santa Catarina/SC]:
artigo “A influência do Iluminismo sobre Beccaria e sua
reflexão sobre a pena de morte” publicada em Destarte,
Vitória, v.5, n.1, p. 22-35, abr. 2015. Disponível em
http://revistas.es.estacio.br/index.php/destarte/article/vie
w/437/372. 

Ana Cristina da Silva Pinto [Farmácia, Estácio Amazo-
nas/AM]: trabalhos “Atividade larvicida de extratos de
Piper capitarianum (PIPERACEAE) no controle de
Aedes aegypti (CULICIDAE)”, “Atividade larvicida do
óleo essencial de Piper capitarianum (PIPERACEAE) no
controle de Anopheles .sp (CULICIDAE)”, e “Atividade
larvicida de extratos Piper capitarianum (PIPERACEAE)
no controle de Anopheles sp. (CULICIDAE)” apresen-
tados no 51º Congresso da Sociedade Brasileira de
Medicina Tropical -MedTrop 2015, Fortaleza -CE. 

Sérgio Baltar Fandino, e Wladmir Henriques Motta
[Engenharia de Produção, UNESA/RJ]: artigo “Produtos
Verdes: o uso da análise do ciclo de vida no projeto e
desenvolvimento de produtos” publicado no EINEPRO
- Encontro Interestadual de Engenharia de Produção. 

- O custo de ela-
boração dos pôsteres
dos trabalhos de Ini-
ciação Científica da
UNESA selecionados
para apresentação
nessa modalidade
será coberto pelo
Seminário.

- A Comissão
Organizadora do
evento divulga a dis-
tribuição, por curso,
dos trabalhos sele-
cionados para com-
por os Anais:
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O Centro Universitário Estácio
Juiz de Fora recebeu o “Selo de Ins-
tituição Socialmente Responsável”
referente à campanha 2014 do Dia da
Responsabilidade Social do Ensino
Superior Particular. 

Prêmio CNI de Economia 2015 -
Inscrições de 01/07/2015 até
31/08/2015. Prêmios de R$ 20.000 e
R$ 10.000. Regulamento e informa-
ções adicionais: www.cni.org.br/pre-
miocnideeconomia. 

VII Seminário de Pesquisa 
da Estácio e III Jornada de

Iniciação Científica da UNESA 

Anderson Manzoli e Analu Egydio dos Santos
[Engenharia Ambiental e Sanitária, Estácio
UNISEB/SP]: comunicação “Estudos morfométricos
de lagoas na cidade de Sumaré, SP: bases para o
estudo hidrológico”, será apresentada no Con-
gresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambien-
tal, no Rio de Janeiro, de 04 a 08 de outubro de
2015. 

Daniel Martins Candido da Silva [Educação Física,
Estácio EUROPAN/SP]: artigo “O aluno asmático na
educação física escolar” publicada na Revista Brasi-
leira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, São Paul,
v.8. n.50. p.842-845, nov./dez. 2014. ISSN 1981-
9900. 

Ercole da Cruz Rubini [Educação Física, Estácio
UNESA/RJ]: artigo “Hemodynamic responses during

and after multiple sets of stretching exercises per-
formed with and without Valsalva maneuver”
aceito para publicação no periódico Clinics.

Gisele Teixeira Saleiro (Profª), Daniel Knibel (aluno)
e Dalva Alves (aluna) [Gestão Ambiental, Estácio
UNESA/RJ]: comunicação “Educação ambiental
através da técnica de compostagem”, apresentada
no 4º Simpósio de Gestão Ambiental e Biodiversi-
dade, no Rio de Janeiro, em 08 de maio de 2015. 

Marco Aurelio Carino Bouzada [PPG -Administra-
ção, Estácio UNESA/RJ]: artigo “A rede brasileira de
produção pública de medicamentos na perspectiva
da gestão de cadeias de suprimentos: o papel das
TIC” publicada na Revista de Administração Pública,
v.49, n.3, maio/jun. 2015. A revista é classificada
como A2 na CAPES.

Data: 24 de outubro de 2015 
Local: Campus Menezes Côrtes 
Horário: das 7h30min às 17h 

A representante do Comitê de
Ética em Pesquisa da Universi-
dade Estácio de Sá estará em
uma sala no VII Seminário de
Pesquisa da Estácio e III Jor-
nada de Iniciação Científica da
UNESA para transmitir todas as
informações sobre o Comitê. 
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Aline Silva Correa Maia Lima [Jornalismo, Estácio
FESJF/MG]: comunicação "Representações e identi-
dades juvenis na ‘BatalJa do Passinho’", apresentada
no XIV Congresso Ibero Americano de Comunicação
-IBERCOM 2015, em São Paulo, de 30 de março de
2015 a 02 de abril de 2015. 

Anderson Luiz Nogueira Vieira, José Luiz de
Andrade Kessler, Douglas MacJado Silva [Redes
de Computadores, Estácio FESJF/MG]: comunicação
"iTalc : software livre como ferramenta pedagógica
no gerenciamento e mediação do processo de ensino
em laboratórios de informática", será apresentada na
CCITA 2015 (VII Joint Conference on Technologies for
Learning), em Miami, de 22 a 24 de julho de 2015. 

Emerson Rodrigues Duarte [Educação Física, Estácio
FESJF/MG]: artigo "Programa de identificação e
desenvolvimento de estudantes talentosos: o uso de
múltiplas fontes de informação no processo de iden-
tificação" publicado na revista IDEACCIÓN, revista
em espanhol sobre superdotação, vinculada ao Cen-
tro Huerta Del Rey para identificação, acompanJa-
mento e investigação no campo da superdotação e
do talento na cidade de Valladolid, EspanJa. 

José Mário Bezerril Fontenelle e Wellington Sousa
Aguiar [Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Estácio
FIC/CE]: artigo "O uso da inteligência artificial na detec-
ção de fraudes e abusos em tratamentos odontológi-
cos" aceito para publicação nos anais do 12º CONTECSI
-International Conference on Information Systems and
TecJnology Management, promovido pela FEA. 

Renata Prado Alves Silva [Jornalismo, Estácio
FESJF/MG]: artigo "Catalogação social, leitura de
livros e sociabilidade: apontamentos para novas prá-
ticas de leitura" aceito para publicação na Revista
Brasileira de História da Mídia, Edição 8, julJo/dezem-
bro de 2015. 

TJalita de Albuquerque Veras Camara [Nutrição,
Estácio FAC SÃOLUIS/MA]: comunicação "Impacto
da cirurgia bariátrica no perfil antropométrico e lipí-
dico em mulJeres com síndrome metabólica", apre-
sentada no VI Congresso Brasileiro de Nutrição
Integrada (CBNI), Ganepão 2015 e II Congresso Bra-
sileiro de Pre, Pro e Simbióticos (PreProSim), em São
Paulo, de 16 a 21 de junJo de 2015. 

Plataforma iTec -SETEC/MCTI 
Oportunidade! Os docentes da Estácio estão convidados a

propor soluções para os desafios lançados pelo setor empre-
sarial na plataforma AdiTec da Secretaria de Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação (SETEC) do Ministério da Ciência Tec-
nologia e Inovação (MCTI). Há desafios nas áreas de: resíduo,
destinação, reciclagem, pecuária de precisão, software, medi-
ção, equipamentos, classe C agronegócios, identificação ani-
mal, baixo custo, alta eficiência energética e climatização. Para
ajuda e instruções, consulte a Agência de Desenvolvimento e
Inovação Tecnológica -ADITEC, da Diretoria Acadêmica, pelo
telefone 2503-7196 ou elo e-mail aditec@estacio.br. 

Manoel Ribeiro de Moraes Junior [Análise e Desenvol-
vimento de Sistemas, Estácio FIC/CE]: depósito da patente
"Sistema automatizado de acessibilidade e segurança pública
para transporte urbano" na Delegacia Regional do INPI,
envolvendo dois alunos (Ana Paula e Helano Silva). A patente
consiste de um equipamento automoIvo composto de Jard-
ware e software que informará aos passageiros de veículos
de transporte urbano quais as próximas paradas com base no
posicionamento GPS, através de um painel eletrônico de
mensagens e de sistema de som, além de informar em tempo
real a uma central de polícia qual a localização do veículo,
quando um botão secreto de pânico for acionado, garan-
tindo assim mais comodidade e segurança aos usuários de
transportes públicos. 

Rose France de Farias Panet [Direito, Estácio FAC SÃO-
LUIS/MA]: consultoria e coordenação de mapeamento cultu-
ral como requisito para licenciamento das empresas ENEVA e
Parnaíba Gás Natural, de exploração de gás natural, nos
municípios de Codó, Dom Pedro, Santo Antônio dos Lopes e
Capinzal do Norte/MA. 

Tarso BonilJa Mazzotti [PPG em Educação, Estácio
UNESA/RJ]: livro "Epistemologia das ciências da educação"
mais vendido na Amazon Brasil, até o dia 19 de março de 2015. 

Lucio Menezes Valentim [Letras, Estácio UNESA/RJ]: pro-
jeto de pós-doc "Cronotopos brasilegos: qual a língua dessa
prosa?" apresentado ao Programa Avançado de Cultura Con-
temporânea -PACC/UFRJ, a ser concluído no ano letivo de 2015. 

A importância de manter o Lattes atualizado.

VI Jornada de Nutrição da Estácio 
O curso de Nutrição realizou no campus Tom Jobim a

VI Jornada de Nutrição da Estácio, com a participação de
124 alunos e profissionais de Nutrição e de Gastronomia
(dos campi R9, Parque das Rosas, João Uchôa, Tom Jobim,
Praça Onze, Campos dos Goytacazes, além de alunos de

outras instituições). O tema do evento foi "Comida de
Verdade" que possibilitou a valorização de alimentos e
preparações com o uso mínimo de industrializados. Foram
4 palestras de profissionais e 10 expositores com produtos
e serviços da área. 
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Aline Silva Correa Maia Lima [Jornalismo, Estácio
FESJF/MG]: artigo "Olhares sobre a periferia: um ‘passi-
nho’ sobre “A ponte” na “Batalha” por desarticulação
de discriminações" publicado na Revista Tríade -Comu-
nicação, Cultura e Mídia, volume 3, nº 5. Disponível em:
http://periodicos.uniso.br/ojs/index.php?journal=triade&
page=article&op=view&path%5B%5D=2164 

Andre Lacerda Batista de Sousa [Turismo, Estácio
FACITEC/DF]: artigo "A análise do sensemaking no
comitê das associações e cooperativas de artesanato
do Seridó/RN" publicado na Revista Destarte do Espí-
rito Santo, 2015.

Nelma de Mello Cabral (profa), Vladimir Porfírio
Bezerra (aluno) e Talita Quintanilha (aluna) [Psico-
logia, Estácio UNESA/RJ]: comunicação "Automuti-
lação: uma ação da pulsão de morte", apresentada
no 9º CONPSI -Congresso Norte-Nordeste de Psico-
logia, na Bahia, em 14 de maio de 2015. 

Plataforma iTec -SETEC/MCTI 
Oportunidade! Os docentes da Estácio estão convidados a

propor soluções para os desafios lançados pelo setor empresarial
na plataforma iTec da Secretaria de Desenvolvimento Tecnoló-
gico e Inovação (SETEC) do Ministério da Ciência Tecnologia e
Inovação (MCTI). Há desafios nas áreas de: resíduo, destinação,
reciclagem, pecuária de precisão, software, medição, equipa-
mentos, classe C agronegócios, identificação animal, baixo
custo, alta eficiência energética e climatização. Para ajuda e ins-
truções, consulte a Agência de Desenvolvimento e Inovação Tec-
nológica -ADITEC, da Diretoria Acadêmica, pelo telefone
2503-7196 ou pelo e-mail aditec@estacio.br. 

A importância de participar do VII Seminário de Pesquisa da
Estácio e III Jornada de Iniciação Científica da UNESA. 

ADITEC no espaço de expositores no 
VII fórum docente da Universidade Estácio de Sá
Nos dias 28 e 29 de julho a Universidade Estácio de Sá

realizará, no hotel Windsor, o VII Fórum Docente com a
temática “Juntos na direção da excelência”. 

Simultaneamente ao evento, no espaço de expositores,
a Agência de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica-ADI-
TEC participará com o Stand Pesquisa/Extensão exibindo os
projetos inovadores desenvolvidos na Universidade e os pro-
tótipos potencialmente aplicados em diversos segmentos
produtivos. Como convidada, teremos no Stand da ADITEC,

a Startup SciB , graduada pelo programa Nave, que desen-
volveu uma plataforma que conecta pesquisadores e suas
pesquisas as empresas do mercado. 

Ao final do primeiro dia do evento, teremos a presença
de representantes de algumas empresas para conversar com
os docentes sobre desafios enfrentados por eles. 

Será uma excelente oportunidade para conhecer mais
sobre a ADITEC, os projetos de pesquisa Inovadores e reali-
zar networking. 

IMPORTANTE: 
Em breve divulgaremos o resultado do IPPGR3 por curso. 
FIQUE ATENTO!!! 

VII Seminário de Pesquisa da Estácio e III Jornada de
Iniciação Científica da UNESA 

Data: 24 de outubro de 2015 
Local: Campus Menezes Côrtes 
Horário: das 7h30min às 17h 

Resultado da seleção para o Programa de Bolsas Ibe-
roamericanas Santander 2015 

Foi divulgado o resultado da seleção do Programa de Bol-
sas Iberoamericanas Santander 2015! Foram dez bolsas de
estudo no exterior no valor de 3.000 euros. Os alunos sele-
cionados irão cursar seis meses em instituições de ensino
superior de Portugal (Universidade do Porto, Instituto Supe-
rior Técnico de Lisboa) e na Colômbia (Universidad Nacional
de Colombia). 

Os alunos contemplados foram: 
Bruna Baia da Cunha; Caroline Marques Fernandes de

Paiva; Felipe Santos da Silva; Francisco Elvino Rodrigues Paes;
Francisco Igo Pereira da Silva; Ludmilla Mineiro Gomes; Rami-
cés Igor Pinho; Thamires Castro da Silva Cardoso; Victor
Hugo Amaral; Wilson Antônio Ferreira Costa 

PARABÉNS!!! 

Extensão do prazo para inscrições no Researcher
Connect Confap 2015-16 (Newton Fund) 

Foi estendido o prazo para inscrições no Researcher Con-
nect (Newton Fund, British Council), curso com duração de 3
dias composto por módulos interativos para pesquisadores
de qualquer formação acadêmica. Seu foco é desenvolver
habilidades em comunicação na língua inglesa para que
sejam utilizadas em contextos científicos internacionais e
multiculturais. Chamada aberta até 31 de Julho de 2015 para
os estados de Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro e Sergipe. 

Informações: 
http://www.britishcouncil.org.br/newton-fund/chama-

das/researcher-connect-confap-2015-2016-extensao-prazo 
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Cláudia Maria Campinha dos Santos [Engenharia
Civil, Estácio UNESA/RJ]: palestra “Recursos hídricos”
apresentada na II Semana Interna de Prevenção de
Acidentes no Trabalho -SIPAT, no Rio de Janeiro, em
18 de maio de 2015. 

Maria Francisca Silva 8astos [Gestão de Recursos
Humanos, Estácio Literatus/AM]: comunicações “La
utilizacion de tecnologías de la informacition y comu-
nicaci6n: las tic en el proceso de enseñanza y apren-
dezaje enfocado en la neuroeducacion” e
“Educacion a distancia: dificultades y desafios de
alumnos frente a esta modalidad de enseñanza en el
estado del amazonas: brasil”, apresentadas na IX
Conferencia Internacional Guide, em 8uenos Aires,
de 06 a 08 de maio de 2015.

Plataforma iTec -SETEC/MCTI 
Oportunidade! Os docentes da Estácio estão convidados

a propor soluções para os desafios lançados pelo setor
empresarial na plataforma iTec da Secretaria de Desenvolvi-
mento Tecnológico e Inovação (SETEC) do Ministério da Ciên-
cia Tecnologia e Inovação (MCTI). Há desafios nas áreas de:
resíduo, destinação, reciclagem, pecuária de precisão, soft-
ware, medição, equipamentos, classe C agronegócios, iden-
tificação animal, baixo custo, alta eficiência energética e
climatização. Para ajuda e instruções, consulte a Agência de
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica -ADITEC, da Dire-
toria Acadêmica, pelo telefone 2503-7196 ou pelo e-mail
aditec@estacio.br. 

Informações sobre a pesquisa no site: www.estacio.br/pes-
quisaaplicada 

MCTI reconhece Projetos de Pesquisa Inovadores da UNESA
No dia 08 de junho de 2015, o

MCTI emitiu parecer positivo à Estácio,
reconhecendo todos projetos submeti-
dos em 2014 (ano-base 2013) como
inovadores. 

Além dos projetos de inovação do
Espaço Nave, foram considerados inova-
dores os Projetos de Pesquisa Aplicada: 

1.Produção de etanol a partir da
casca de banana 

Projeto teve como objetivo apresen-
tar uma nova fonte de energia sustentá-
vel, como opção para o uso de
biocombustíveis. Utilizando para isso
resíduos orgânicos, como é o caso da
casca de banana, capaz de gerar uma
fonte de energia renovável, limpa e
autossustentável. 

Equipe participante (Engenharia/Cabo
Frio): 

Prof. Marcelo Silva 

2.Produção de biodiesel a partir
da Aloe vera (babosa) 

O projeto teve como objetivo verifi-
car a viabilidade da produção de biodie-
sel e da glicerina, a partir do extrato da
aloe vera (babosa). 

Equipe participante (Engenharia/Cabo
Frio): 

Prof. Marcelo Silva,
Prof. André E. Machado
Profa. Barbara C. A. da Rocha 

3.Modificação de polietileno de
alta densidade 

O projeto teve como objetivo
desenvolver uma tecnologia de modifi-
cação do polietileno de alta densidade
(HDPE), visando melhorar sua resistên-
cia química e física e aplicá-lo em reves-
timento interno de dutos. 

Equipe participante (Engenharia/Nova
Friburgo): 

Profa. Valéria Dutra Ramos 
Prof. Helson Moreira da Costa 
Prof. Luiz Fernando Rosalba Telles

de Souza 
Profa. Daniele Pereira da Silva 
Prof. Mário Roberto Pedroso Valpa-

ços 

4.Síntese de hidroxiapaNta a par-
tir de carbonato de cálcio biologico

O projeto teve como objetivo
desenvolver um processo de síntese de
um material de elevado valor agregado
– a hidroxiapatita, a partir de refugos
da indústria de alimentos como casca
de ovo e casca de conchas. 

Equipe participante (Engenharia/
AKXE): 

Prof. Bruno Cavalcante Di Lello 
Prof. José Brant de Campos (atual-

mente da UERJ) 
Profa. Marilza Sampaio Aguilar 

IMPORTANTE: 
Manter o lattes atualizado. 
Jeanne Almeida da Trindade [Arquitetura e Urbanismo,

Estácio UNESA/RJ]: no dia 13 de julho de 2015 ocorreu o lan-
çamento da quinta edição da revista "leituras paisagísticas:
teoria e práxis". A revista divulga pesquisas relacionadas aos
fundamentos e teoria do paisagismo; história dos jardins e
preservação de jardins históricos. 

I Mostra de Iniciação Científica da Estácio Brasília 
Nos dias 11 e 12 de agosto de 2015 o Centro Universitário

Estácio Brasília realizará a I Mostra de Iniciação Científica,
durante o evento teremos apresentação dos resultados dos pro-
jetos de IC desenvolvidos no período 2014/2015, homenagem
aos TCCs que obtiveram os melhores rendimentos por cursos,
destaque para os trabalhos aprovados para o VII Seminário de
Pesquisa da Estácio, apresentação de palestras e atividades cul-
turais. O evento acontecerá nos períodos matutino e noturno. 

Robson da Cunha Santos [Engenharia Civil, Estácio
UNESA/RJ]: depósito de patente no INPI -Nº BR
1020150069510 "Veículo autônomo e método para detcção
e inspeção de dutos enterrados". A presente invenção refere-
se a um veículo autônomo para detecção e inspeção de dutos
que pode ser utilizado para operar sob condições ambientais
adversas e em regiões de difícil acesso, e método para detec-
ção e inspeção de dutos que utiliza o veículo autônomo. A
patente descreve um veículo autônomo para detecção de
dutos, preferencialmente utilizados em dutos terrestres, que
através de indução magnética, circuitos eletrônicos e bateria
própria. 
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Gisele Teixeira Saleiro (Profª)
e Daniel Knibel (aluno)
[Gestão Ambiental, Estácio
UNESA/RJ]: comunicação
“Educação ambiental atra-
vés da técnica de compos-
tagem”, apresentada no
4° SIGABI -Simpósio de
Gestão Ambiental e Biodi-
versidade, em Três Rios, de
04 a 07 de maio de 2015. 

Wellington Sousa Aguiar
(Prof.), José Mário Bezer-
ril Fontenelle (Prof.),
Márcio Brasil (Prof.) e
Rebeca do Nascimento
(aluna) [Análise e Desen-
volvimento de Sistemas,
Estácio FIC/CE]: comunica-
ção “Incentivando a leitura
no ambiente acadêmico:
site balcão do livro”, apre-
sentada no 12º CONTECSI
-International Conference
on Information Systems
and Technology Manage-
ment, em São Paulo, de 20
a 22 de maio de 2015. 

Plataforma 
iTec -SETEC/MCTI 

Oportunidade! Os docentes
da Estácio estão convidados a
propor soluções para os desa-
fios lançados pelo setor empre-
sarial na plataforma iTec da
Secretaria de Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação (SETEC)
do Ministério da Ciência Tecno-
logia e Inovação (MCTI). Há
desafios nas áreas de: resíduo,
destinação, reciclagem, pecuá-
ria de precisão, software, medi-
ção, equipamentos, classe C
agronegócios, identificação
animal, baixo custo, alta efi-
ciência energética e climatiza-
ção. Para ajuda e instruções,
consulte a Agência de Desen-
volvimento e Inovação Tecnoló-
gica -ADITEC, da Diretoria
Acadêmica, pelo telefone
2503-7196 ou pelo e-mail adi-
tec@estacio.br. 

Informações sobre iniciação científica e pesquisa produtividade no site:
www.estacio.br/pesquisas. 

Para apresentar ao mercado os produtos, serviços e
processos inovadores desenvolvidos pelos docentes da
Estácio, a Agência de Desenvolvimento e Inovação da
Estácio – ADITEC – criou em seu novo site um espaço
denominado Vitrine de PD&I. Além de divulgar os pro-
jetos, o intuito deste canal é captar parcerias estratégi-
cas com vistas à transferência de tecnologia,

licenciamento e outros meios para obtenção de novos
negócios em PD&I. 

O docente interessado em divulgar o produto, pro-
cesso e/ou serviço resultante do seu projeto de pesquisa
na Vitrine, deve acessar o site da ADITEC
(http://www.estacio.br/aditec/docentes/faca-parte.asp) e
preencher o cadastro na opção “VITRINE DE PROJETOS PD&I”. 

Embalagens que ameaçam a segurança e
testam a paciência 

Professor Sérgio Baltar Fandiño [Engenharia de
Produção, Estácio UNESA/RJ]: a pedido do jornal O
Globo, testou e avaliou 17 embalagens entre latas,
caixas e frascos de alimentos e produtos de limpeza
de marcas diversas. Nove delas foram reprovadas:
caixas de leites Parmalat e Glória, queijo ralado e
embalagens de porção individual de manteiga
Vigor, biscoito recheado Piraquê, sardinha Gomes
da Costa, copo descartável de água Mogiana, leite
condensado Moça e sabão em pó Omo. Além de
todas terem problemas na abertura, as embala-
gens de metal apresentam risco de corte ao consu-
midor e outras não garantem a conservação do
produto após aberto, como é o caso do leite Gló-
ria, do queijo ralado e do sabão em pó. Nestes últi-
mos casos, o problema está no sistema de abertura
que não proporciona boa vedação após o primeiro
uso. Faltam, também, instruções no rótulo sobre
como proceder para abrir o produto. 

Em entrevista ao jornal no dia 29/03/2015 o
Prof. Sergio Baltar Fandiño afirma que é notável
que a indústria se esforce para inovar, facilitar a
abertura e o uso. Mas a execução nem sempre sai
como o planejado, porque a empresa não consulta
o consumidor durante o desenvolvimento da
embalagem, para saber como é o manuseio coti-
diano, e por vezes desconsidera o público-alvo. 

Links das reportagens: 
http://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-

consumidor/embalagens-que-ameacam-segu-
ranca-testam-paciencia15727963 

http://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-
consumidor/confira-desempenho-de-cada-emba-
lagem-testada-15705761 

Currículo Lattes 
IMPORTANTE: manter atualizado. 

Milena Cristina Aragão Ribeiro de Souza
[Psicologia, Estácio FASE/SE]: defendeu tese de

Doutorado em Educação na Universidade Federal
de Sergipe, orientada pela Profa. Dra. Anamaria
Gonçalves Bueno de Freitas, com indicação para
ser publicada. 

A pesquisa “Representações docentes sobre
os castigos escolares” teve como objetivo com-
preender a construção das práticas e representa-
ções sobre os castigos utilizados por professores
em sala de aula. O principal problema de pesquisa
foi a indagação: a construção dos castigos está
relacionada ao habitus (Bourdieu), sendo incorpo-
rado no processo de aprendizagem dos professo-
res, no repertório da cultura familiar e escolar e
aplicado na sala de aula, sem reflexão sobre seu
uso? O resultado evidenciou que a escolha dos
castigos utilizados em classe é pautada na história
de vida familiar e escolar docente, tendo pouca
relação com conhecimentos e saberes psicopeda-
gógicos. 

O estudo foi concluído com propostas de
ação na perspectiva da auto-formação e formação
continuada, com vistas a problematizar, questionar
e desnaturalizar um ato corriqueiro na prática
pedagógica. Estimulou, ainda, a refletir sobre a
importância de se manter um olhar para a docên-
cia no que concerne a sua dimensão social, cultu-
ral, histórica e subjetiva. 

Compuseram a banca de avaliação os profes-
sores: Prof. Dr. Lúcio Kreutz, Profa. Dra. Raylane
Barreto, Profa. Dra. Verônica dos Reis Mariano e a
Profa. Dra. Tacyana Ramos. 

Professora Milena Aragão recebeu uma home-
nagem de seus alunos disponível no link: 

http://tvpsi.blogspot.com.br/2015/05/homena-
gem-especial-professora-doutora.html 

FIQUE ATENTO!!! 
II Fórum de Extensão Social e Inovadora da

UNESA será realizado no dia 03 de setembro de
2015 no Campus João Uchôa Rio de Janeiro. 

Em breve mais informações. 

Inscreva seu projeto de pesquisa na vitrine de PD&I ADITEC! 
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Anderson Luiz Nogueira Vieira [Redes de Computa-
dores, Estácio FESJF/MG]: comunicação “iTalc : soft-
ware livre como ferramenta pedagógica no
gerenciamento e mediação do processo de ensino
em laboratórios de informática”, apresentada na
conferência CCITA 2015 -VII Joint Conference on
Technologies for Learning, em Miami, de 22 a 24
de Julho de 2015. 

Gisele Teixeira Saleiro (Profª) e Caio Butkovisky
(aluno) [Engenharia Civil, Estácio UNESA/RJ]: comu-
nicação “Montagem de hortas verticais em peque-
nos espaços com recipientes PET”, apresentada no
4° SIGABI -Simpósio de Gestão Ambiental e Biodiver-

sidade, em Três Rios, de 04 a 07 de maio de 2015.

Márcio Renato Bartel [Direito, Estácio FESSC/SC]: artigo “A
influência do Iluminismo sobre Beccaria e sua reflexão sobre
a pena de morte” publicado na Revista Científica dos cursos
de Administração, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e
Turismo da Faculdade Estácio de Sá de Vitória. Link:
http://revistas.es.estacio.br/index.php/destarte/article/view/437/372
.

Tiago Costa de Figueiredo [Educação Física, Estácio
UNESA/RJ]: artigo “Influence of number of sets on
blood pressure and heart rate variability after a strength
training session” publicado no periódico Journal of
Strength and Conditioning Research. 

Plataforma iTec -SETEC/MCTI 

Oportunidade! Os docentes da Estácio estão convidados
a propor soluções para os desafios lançados pelo setor
empresarial na plataforma iTec da Secretaria de Desenvolvi-
mento Tecnológico e Inovação (SETEC) do Ministério da Ciên-
cia Tecnologia e Inovação (MCTI). Há desafios nas áreas de:

resíduo, destinação, reciclagem, pecuária de precisão, soft-
ware, medição, equipamentos, classe C agronegócios, iden-
tificação animal, baixo custo, alta eficiência energética e
climatização. Para ajuda e instruções, consulte a Agência de
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica -ADITEC, da Dire-
toria Acadêmica, pelo telefone 2503-7196 ou pelo e-mail
aditec@estacio.br. 

A Science Bridge, Sci.B, é uma startup com o objetivo de
fazer a conexão entre os projetos de pesquisa dos docentes
da Estácio e as necessidades de inovação das empresas,
através de uma plataforma online. Com uma equipe alta-
mente especializada, os projetos cadastrados na plataforma
são apresentados ao mercado em forma de soluções inova-
doras a fim de resolver as demandas das empresas. Com
isso, o docente pesquisador pode dedicar-se integralmente

ao desenvolvimento do projeto de pesquisa. 
A parceria da Sci.B com a ADITEC promove a captação,

o conhecimento e acesso aos projetos científicos dos pes-
quisadores da Estácio e, assim, elaborar as estratégias
comerciais ideais para que essas invenções se tornem ino-
vações de sucesso no mercado. Para mais informações de
como cadastrar o seu projeto na plataforma entre em con-
tato com a ADITEC pelo e-mail: aditec@estacio.br. 

Parceria ADITEC e Sci.B – Interação 
universidade-empresa por meio da pesquisa! 

I Encontro de Coordenadores da Regional São Paulo 
No evento promovido pela Regional São Paulo em 22 de

maio de 2015 na Faculdade Estácio Europan, foram apre-
sentadas 68 boas práticas docentes, das quais 60 já
implantadas e 8 que estão em fase de implantação.
Durante o evento, foi realizada a análise SWOT por centros
de conhecimento, destacada a importância da Iniciação
Científica e apresentada a linha de Pesquisa em PEG – Pro-
grama de Excelência em Gestão. Participaram do evento as
focais de pesquisa Professoras Dra. Silvia de Paula e Dra.
Alessandra Majer, além da professora Maria Tereza Moura,
da Educare, como convidada especial. 

Auner Pereira Carneiro [Pedagogia, Estácio UNESA/RJ]:
homenagem da direção, professores, funcionários e estudan-
tes pelo 50 anos de magistério. 

Currículo Lattes 
IMPORTANTE: manter atualizado. 

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de Recursos Huma-
nos, Estácio UNESA/RJ]: entrevista “Plano de cargos e salá-
rios” para a Universidade Corporativa do Transporte (UCT).
A entrevista foi disponibilizada em canal do youtube da UCT
em cinco blocos. 
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Nos últimos me-
ses a ADITEC vêm tra-
balhando para deixar
seu site com uma nave-
gação cada vez mais
simples e objetiva. Na
mais recente atualiza-
ção foram criados des-
taques para alguns dos
principais programas
que são oferecidos,
como a Vitrine de Pro-
jetos, Consultorias e o
Edital de Extensão Ino-
vadora. Além dos desta-
ques, agora também é
possível compartilhar em
links únicos cada projeto
disponível na vitrine.
Desse modo, o professor
que possui um projeto
em nossa vitrine tam-
bém pode divulgá-lo em
suas redes sociais. 

Acesse o site da ADI-
TEC e conheça trabalho
da Agência. 

Revista Brasileira 
de Pós-Graduação –

RBPG 
A RBPG é uma

revista multidisciplinar e
tem como objetivo a
difusão de estudos rela-
tivos à educação supe-
rior, à ciência e
tecnologia, à coopera-
ção internacional e à
popularização do conhe-
cimento científico que
tenham como foco a
pós-graduação, seus
programas e peculiarida-
des, as políticas relacio-
nadas e suas articulações
com a graduação, a
educação básica, a pes-
quisa e a inovação. Seus
públicos-alvo são docen-
tes e alunos de pós-gra-
duação, pesquisadores e
gestores de instituições
de ensino e de pesquisa,
gestores de associações
científicas e profissionais,
dirigentes e técnicos de
órgãos do MEC, do
MCTI e demais órgãos
envolvidos na formação
de pessoal e produção
científica. Para saber
como é possível subme-
ter trabalhos acesse o
site: www.capes.gov.br 
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Serão apresentados oralmente
365 trabalhos no VII Seminário de
Pesquisa da Estácio e III Jornada
de Iniciação Científica da UNESA. 

AVALIAÇÃO DA PRODUTIVIDADE 
DA PESQUISA 2015.1 

A área de Pesquisa Aplicada da Diretoria Corporativa de Pesquisa divulgou o relatório
da Avaliação da Produtividade de Pesquisa 2015.1 de 38 Instituições da rede Estácio. A
partir deste trabalho, é possível dispor de indicadores para subsidiar o direcionamento das
atividades de pesquisa dos respectivos cursos e IES. O processo adotado está relacionado
às informações compiladas nos currículos Lattes dos docentes. 

O gráfico abaixo ilustra a evolução do IPPGR3 global da Estácio desde 2010.1.
Observa-se, portanto, um aumento de 5,2% do IPPGR3 entre 2014.2 e 2015.1. 

Para saber o desempenho por Centro de Conhecimento, IES, Campus e Curso, acesse a
Nota Técnica 34 disponível nos seguintes ambientes: 

•http://estacio.intranet.br/index.php?option=com_content&view=category&id=135&Itemid=56 
• https://conecta.byyou.com/?space=pesquisaaplicad). 
Dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail valeria.coutinho@estacio.br 

Ana Shirley de França Moraes
[Administração, Estácio UNESA/RJ]:
livro “Comunicação oral nas
empresas: como falar bem e em
público”, publicado pela editora
Atlas.

Ercole da Cruz Rubini [Educação
Física, Estácio UNESA/RJ]: artigo
“Hemodynamic responses
during and after multiple sets of
stretching exercises performed
with and without the Valsalva
maneuver” publicado no perió-
dico Clinics. 

Marcio Iscold Dutra [Logística, Está-
cio FESJF/MG]: comunicação “A
aderência do modelo de excelên-
cia em gestão em organizações
com comportamento organizacio-
nal sociotécnico”, apresentada no
XI Congresso Nacional de Excelên-
cia em Gestão, no Rio de Janeiro,
de 13 a 14 de agosto de 2015. 

Patricia Sobierajski Barreto [Nutri-
ção, Estácio FESSC/SC]: comunica-
ção “Evaluation of the main
nutritional supplements consu-
med by practitioners of mixed
martial arts-MMA in greater Flo-

rianópolis, Brasil”, será apresen-
tada no XVII Congreso LatinoA-
mericano de Nutrición (SLAN), em
Punta Cana, de 08 a 12 de
novembro de 2015. 

Wender Antonio da Silva [Sistemas
de Informação, Estácio ATUAL/RR]:
comunicação “Laboratório de
informática como recurso pedagó-
gico: uma análise da atitude dos
professores de física da rede
pública estadual da cidade de Boa
Vista/Roraima”, será apresentada
no LASERA 2015, na Colômbia, de
06 a 09 de outubro de 2015. 

IMPORTANTE: 
Pré-inscrição para participar
do VII Seminário de Pesquisa
da Estácio e III Jornada de Ini-
ciação Científica da UNESA:
de 03/09/2015 a 19/10/2015
no site: www.estacio.br/semi-
nariodepesquisa 

O 53º Congresso Brasileiro
de Educação Médica (53
COBEM) ocorrerá este ano no
Rio de Janeiro com o tema
“Educação médica e uidados
na saúde: uma rede em movi-
mento”. É uma grande opor-
tunidade para os profissionais
e estudantes de medicina par-
ticiparem do evento que será
de 7 a 11 de novembro de
2015 no Centro de Conven-
ções Sulamérica. Informações:
h@p://www.cobem.com.br/2015/ 

O Centro Universitário Está-
cio de Santa Catarina, reali-
zou no dia 24 de junho de
2015 o 1º Seminário de Pes-
quisa com a participação de 56
trabalhos, resultado da dedica-
ção de professores e alunos da
instituição que desenvolvem
projetos de pesquisa vincula-
dos a vários programas. 
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EVENTOS/NOTÍCIAS

VOCÊ SABIA?

O tutorial de como rea-
lizar a inscrição no VII Semi-
nário de Pesquisa da
Estácio e III Jornada de Ini-
ciação Científica da UNESA
está disponivel no link:
http://portal.estacio.br/que
m-somos/seminario-de-
pesquisa/home.aspx 

Atenção 
coordenador 
de curso! A

Diretoria de 
Pesquisa 
Aplicada 

oferece o curso
Sistema 

de Informação
para Gestão 

Curricular 
A Diretoria de Pes-

quisa Aplicada, em par-
ceria com a EDUCARE –
Universidade Corpora-
tiva Estácio, acaba de
lançar o curso Sistema
de Informação para
Gestão Curricular. Este
sistema é uma ferra-
menta online que inte-
gra automaticamente
os dados dos currículos
Lattes de todos os pro-
fessores da Estácio. O
sistema fornece infor-
mações com agilidade e
qualidade para auxiliar
no atendimento das
demandas de comis-
sões avaliadoras do
MEC. Também oferece
suporte quanto às deci-
sões estratégicas nas
áreas de gestão de
ensino, pesquisa, exten-
são e inovação. Parti-
cipe! 

Aprenda a utilizar o
sistema de informação
para gestão curricular!
Confira como acessar o
curso: 

-Acesse o portal da
EDUCARE http://edu-
care.estacio.rj.br/ ; 

-Efetue o login uPli-
zando seu CPF (sua
senha corresponde aos
quatro primeiros dígitos
de seu CPF); 

-Clique no menu
“treinamentos” e em
seguida no curso “Sis-
tema de Informação
para Gestão Curricu-
lar”. 

IMPORTANTE: Estamos
com 1440 inscritos para o
VII Seminário de Pesquisa da
Estácio e III Jornada de Ini-
ciação Científica da UNESA 

Caravana Estácio Juiz
de Fora 

Vem aí o VII Seminário
de Pesquisa da Estácio e III
Jornada de Iniciação Cientí-
fica da UNESA, dia
24/10/2015, e a FESJF já
está se organizando para o
evento. Foram alugados 02
ônibus para trazer os partici-
pantes da IES para o seminá-
rio. Dúvidas: entrar em
contato com Giovanna Bar-
ros Gonçalves, e-mail: gio-
vana.goncalves@estacio.br 

Entre, conheça e publi-
que: Revistas do grupo
Estácio 

O grupo Estácio conta
com mais de 37 revistas
científicas indexadas que
abrangem todas as áreas de
conhecimento, muitas com
Qualis (grau qualificativo
conferido pela CAPES) e
outras caminhando para
esta qualificação. 

Para melhor acesso foi
criado no SEER (Sistema Ele-
trônico de Editoração de
Revistas), o “braço” brasi-
leiro do OJS (Open       Journal
Systems), um repositório
com algumas dessas revistas
que já está disponível para
receber seu trabalho no link:
http://periodicos.estacio.br/i
ndex.php/ 
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VII SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO 
E III JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESA 
Venha participar e debater sobre as novas pesquisas que

estão surgindo no mundo acadêmico. 
Você poderá assistir a palestra de abertura com o Prof. Dr.

Sergio Mascarenhas Oliveira, Professor Emérito e Pesquisador do
Instituto de Física e Química de São Carlos (IFQSC/USP) e Pesqui-
sador na Universidade Federal de São Carlos, além de acompa-
nhar diversas apresentações orais de trabalhos. 

Data do evento: 24/10/2015 
Horário: 7h30min as 17h 
Local: Campus Menezes Côrtes -Rua São José, nº 35 -15º

andar -Rio de Janeiro 
Inscrição: http://www.libermaneventos.com.br/seminariode-

pesquisa2015/ 

Tarso Bonilha Mazzotti [PPG Educação, Estácio UNESA/RJ]:
convidado para integrar o corpo de autores da Springer Encyclo-
pedia of Educational Philosophy and Theory, com dois verbetes:
Construtivism; Hegel and Philosophy of Education. A Enciclopé-
dia será impressa e digital, devendo ser lançada neste semestre:
http://refworks.springer.com/mrw/index.php?id=7079 
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EVENTOS/NOTÍCIAS

VOCÊ SABIA?

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

A representante do Comitê de Ética em Pesquisa da Uni-
versidade Estácio de Sá estará em uma sala no VII Seminá-
rio de Pesquisa da Estácio e III Jornada de Iniciação
Científica da UNESA para transmitir todas as informações
sobre o Comitê. 

Ana Paula Teixeira Delgado
[Direito, Estácio UNESA/RJ]: comu-
nicação "A proteção jurídica dos
migrantes haitianos no Brasil",
será apresentada no I Congresso
Iberoamericano sobre Novos
Desafios Jurídicos, em Santiago de
Compostela, de 29 a 30 de outu-
bro de 2015. 

Carlos da Fonseca Nadais [Direito,
Estácio UNIRADIAL/SP]: artigo
"Desconsideração da personali-
dade jurídica: um estudo doutri-
nário, normativo e jurisprudencial
atualizado (incluindo o novo
Código de Processo Civil)" publi-
cado na Revista Síntese, vol. 45, p.

122-155, ISSN 2236-5346. 

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão
de Recursos Humanos, Estácio
UNESA/RJ]: palestra "Projeto
estudando com o autor" reali-
zada no Conselho Regional de
Administração -CRA-RJ, no Rio
de Janeiro, em 26 de agosto de
2015. 

Marcio Iscold Dutra [Logística,
Estácio FESJF/MG]: comunica-
ção "A influência das culturas
organizacionais na adoção de
sistemas de gestão da quali-
dade: um estudo de caso em
empresas projetizadas", será

apresentada no XXII Simpósio
de Engenharia de Produção, em
São Paulo, em 09 de novembro
de 2015. 

Nelma de Mello Cabral [Gestão
Ambiental, Estácio UNESA/RJ]:
palestra "Os destinos da sexuali-
dade" realizada na Semana da
Psicologia em 26 de agosto de
2015. 

Roger de Moraes [Educação Física,
Estácio UNESA/RJ]: artigo
"Impacto do exercício físico sobre
a microcirculação cutânea" publi-
cado na Revista Eletrônica Estácio
Saúde, vol. 4, n. 1 (2015). 

As grandes novidades para este ano são: Prêmio San-
tander Ciência e Inovação -Destaque para Agronegócios
na categoria de Biotecnologia. Este ano o prêmio irá enal-
tecer as pesquisas realizadas neste segmento com R$ 100
mil como reconhecimento ao trabalho do pesquisador e
uso livre do prêmio. 

Prêmio Santander Empreendedorismo: um dos cinco
prêmios entregues será para o melhor projeto de Soluções
em Meios de Pagamento -o autor deste projeto ganhará

R$ 100 mil, 1 bolsa na Babson College e Mentoria da
Endeavor para aceleração do negócio. 

Prêmio Guia do Estudante – Destaques do Ano -Novas
categorias: apoio ao aluno, captação de recursos, empre-
gabilidade e interdisciplinaridade. 

Curso online de empreendedorismo da Babson College
– disponível para todos os inscritos de todas as premiações. 

Inscrições e mais informações: https://www.santande-
runiversidades.com.br/premios/ 

Prêmio Santander ainda com inscrições abertas 
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Evento gratuito acontece no 15º andar do Edifício 
Menezes Côrtes, no Centro do Rio de Janeiro, e almeja 
despertar o interesse cientíco através da interação entre 
pesquisadores, estudantes e o público em geral. 
NoNo dia 24 de outubro, estudantes, pesquisadores e o 
público em geral participam de uma maratona de troca 
de conhecimentos: o VII Seminário de Pesquisa da Estácio 
e a III Jornada de Iniciação Cientíca da UNESA. Além das 
apapresentações de trabalhos, que podem ser por meio de 
comunicação oral ou painéis, a programação inclui 
palestra de abertura ministrada por convidado 
renomado; exposição dos pôsteres, distribuição de publi-
cações, exibição de protótipos, informações sobre opor-
tunidades de intercâmbio e colaboração internacional, 
divulgação de agência de desenvolvimento e inovação 
tecnológica, etc. 

Ciência, Tecnologia e Inovação. Nos anos anteriores, a  
realização do evento foi viabilizada com recursos da 
Estácio, da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do 
Rio de Janeiro - FAPERJ e da Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, que o 
apoiaram por seu aspecto de oportunidade de difusão 
dos esforços e resultados das pesquisas em andamento. 
Foram recebidos 1.818 trabalhos, de 120 instituições de 
ensino do Brasil e do exterior; além de trabalhos vincula-
dos a hospitais e institutos de pesquisa. No total, 357 
pareceristas de 45 instituições, públicas e privadas, de 
todo o país, procederam 4.593 avaliações, com cada 
trabalho passando por no mínimo duas e no máximo 
cinco avaliações. Finalizado o processo de seleção de tra-
balhos, foram aprovados 688 resumos para o Seminário 
de 2015. São esperadas 2.500 pessoas no evento.

Serviço 
Data de realização: sábado, 24 de outubro de 2015 
Horário: das 07h30min às 17:30h 
Local: Universidade Estácio de Sá - Unidade Menezes 
Côrtes, Edifício Menezes Côrtes, Rua São José nº 35/15º 
andar Centro, Rio de Janeiro - RJ 
Outras informações: seminario.pesquisa@estacio.br, ou 
tel. (21) 2503-7136 - falar com Vanessa

Reconhecendo a importância da exposição à pesquisa 
cientíca na formação e desenvolvimento integral do estu-
dante universitário, em especial na contribuição para a 
transformação da realidade social do aluno de baixa 
renda, a Universidade Estácio de Sá realiza anualmente os 
eventos denominados “Seminário de Pesquisa da Estácio” 
e “Jornada de Iniciação Cientíca”. O evento conjunto, 
SeminárioSeminário e Jornada, é gratuito e integra a Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia do Ministério da 

Festival Universitário de Filme de Arquivo 2015 
O dia 18 de setembO dia 18 de setembro de 2015 marcou a entrega de prêmios aos nalistas do FUFA -Festival Universitário de Filme de 
Arquivo 2015 -projeto coordenado pelo prof. Guilherme Lima, do Curso de Cinema / Campus João Uchôa/UNESA. O 
FUFA, segundo seu idealizador, pretende estimular os alunos de graduação do curso de Cinema a criar obras audiovi-
suais que tenham como objeto comum a imagem de arquivo. Em entrevista ao blog de Catia Castilho, coordenadora 
de produção do Curso de Cinema/UNESA, mencionou que o objetivo especíco do projeto é “fomentar a produção 
de conteúdo audiovisual que tenha como premissa criativa a reapropriação e ressignicação de imagens sob a apli-
caçãocação da proposta do diretor e teórico alemão, Harun Farocki, de ‘não produzir novas imagens, mas olhar para as 
imagens existentes de uma maneira tal que elas se tornem novas'”. 

Guilherme Lima (Mestre em Comunicação/PUC-Rio) desenvolve projeto de Iniciação Cientica intitulado “Festival Universitário de 
Filmes de Arquivo – Construindo novas reexões a partir da montagem” e também participa do programa Pesquisador Produtivi-
dade/2015 com o projeto “Mostra de lme de arquivo – ensaio, compilação, família e found footage”, ambos desenvolvidos com o 
apoio da Diretoria de Pesquisa Aplicada. 

21 de setembro de 2015. Ano 5. Nº 219

Seminário de Pesquisa da Estácio 
chega à sua sétima edição em outubro 
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Estácio participa do Rio Academy 
O curso de AO curso de Arquitetura da Universidade Estácio de Sá esteve presente no Rio Academy, fórum inter-
nacional de arquitetura entre os dias 20 e 26 de julho no Museu de Arte Moderna -MAM cujo 
intuito foi pensar o Futuro das Grandes Cidades em Países Emergentes. Representantes dos mais 
importantes e mais conceituados escritórios de arquitetura do mundo estiveram em um ciclo de pal-
estras que contou ainda com os maiores arquitetos e urbanistas brasileiros da cena atual. Além do 
ciclo de palestras, seguiram workshops em 5 temas: Mobilidade Urbana, Desigualdade Social, 
Soluções Efêmeras, Patrimônio Arquitetônico e, nalmente, Urbanismo Espontâneo. A equipe de 
desenvolvimento desse workshop foi composta por: 

Coordenação: Igor de Vetyemy (Coordenador Geral do Curso de Arquitetura e Urbanismo e Coordenador 
da Área da Indústria Criativa da UNESA) 
Equipe de desenvolvimento (tutores): Ivo Giroto (Gestor Nacional do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Estácio) 
Fernando Carvalho (Coordenador Adjunto da área da Indústria Criativa da UNESA) 
Jeanne Trindade (Coordenadora da Pós-Graduação em Edicações e Cidades Sustentáveis da UNESA) 
Gustavo Martins (Coordenador local do Curso de Arquitetura e Urbanismo em Niterói)

Denise Jorge Denise Jorge Trindade [Cinema, Estácio UNESA/RJ]: coordenação da parte de Cine y Moda nos Cuadernos del Centro e 
Estudios de Diseño y Comunicación nº 58 [ISSN: 1668-0227] Universidade de Palermo, Buenos Aires. 

Treinamento para a equipe de receptivo 
Em 03 de outubro de 2015, no Campus Menezes Cortes 
- Rua São José, 35, 15º andar - Centro - auditório, às 9h, 
será realizado treinamento para a equipe de receptivo no 
Seminário de Pesquisa. Os alunos serão treinados para 
desenvolver as seguintes atividades no dia do evento: 
Auxiliar de equipamentos multimídia Auxiliar de equipamentos multimídia 
• Receber o pen drive do palestrante contendo a apresen-
tação, gravar na área de trabalho e devolver ao apresentador
• Criar 02 pastas para as apresentações no desktop (ex.: 
manhã e tarde)  

• Apagar todas as apresentações do computador ao 
nal do evento 
• Acompanhar o cronograma das palestras
Volante  
• Substituir eventualmente o auxiliar de sala (ex.: banheiro) 
• Orientar os participantes sobre as salas 
• Resolver eventualidades (ex.: computador não funciona) 
• Fiscalizar os banners (só serão ent• Fiscalizar os banners (só serão entregues aos autores 
com permissão expressa da comissão organizadora)

Aline Silva Correa Maia Lima [Jornalismo, Estácio FESJF/MG]: artigo “Celebridades do passinho: mídia, visibilidade e reconheci-
mento dos jovens da periferia” publicado no livro Cultura Pop. 
Elizangela Araújo Pestana Motta [Biomedicina, Estácio FAC SÃOLUIS/MA]: comunicações "Associação entre os níveis de cortisol e 
a síndrome de Burnout em docentes de uma Faculdade em São Luís -MA" e "Caracterização das intoxicações exógenas noticadas 
no estado do Maranhão no período 2008-2012", apresentadas no Encontro Anual da 67ª Reunião Anual SBPC (Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência 2015), em São Paulo, de 12 a 18 de Julho de 2015. 
Ana Beatriz Moreira de Carvalho Monteiro e Tiago Costa de Figueiredo [Educação Física, Estácio UNESA/RJ]: artigo "Aptidão 
física e composição corporal de alunos do ensino fundamental da rede pública em Jacarepaguá -RJ", aceito para publicação na 
Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício.

28 de setembro de 2015. Ano 5. Nº 220

EVENTOS/NOTÍCIAS

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

VII Seminário de Pesquisa da Estácio e III 
Jornada de Iniciação Cientíca da UNESA  

VOCÊ SABIA?
Estamos com 3756 pré-inscritos para o VII Seminário de Pesquisa da Estácio e III Jornada de Iniciação Cientíca da UNESA. 
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O que é o PIBIC 

É um programa institucional de bolsas e incentivo
à pesquisa no qual o aluno da graduação participa de
um projeto de pesquisa, orientado por um professor
mestre ou doutor da UNESA. 

Os objetivos do PIBIC 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC) da Universidade Estácio de Sá tem
como objetivos: despertar a vocação científica dos
alunos de graduação; estimular e desenvolver o pen-
samento científico, a aptidão criativa e a capacidade
crítica; buscar soluções inovadoras; bem como desen-
volver a aprendizagem de técnicas e métodos de pes-
quisas e conscientizar o aluno das questões sociais e
éticas inerentes à pesquisa científica. 

Como participar do PIBIC 

Inicialmente, é necessário identificar uma área de
interesse em pesquisa e contatar os professores que
atuam nessa área, dentro do seu curso de graduação
ou até em outros cursos, e consultá-los sobre a possi-
bilidade de algum deles ser seu orientador. É possível
acompanhar os projetos de pesquisa que estão em
andamento na UNESA, com seus respectivos orienta-
dores, no site da iniciação científica: http://portal.esta-
cio.br/unidades/universidade-estacio-de-sa/pesquisas/i
niciacao-cientifica.aspx Após escolher um projeto de
pesquisa e receber o aceite para participação do
mesmo, o seu orientador irá definir um cronograma
de trabalho na pesquisa pelo período de um ano. 

Como se inscrever no Processo de Seleção O
Processo de Seleção para Iniciação Científica é reali-
zado anualmente e o professor orientador deve sub-
meter o projeto de pesquisa de acordo com as regras
pré-estabelecidas no Edital do concurso. A avaliação
dos projetos é feita por uma comissão interna, o
Comitê Interno de Iniciação Científica (CIIC), e uma
comissão externa, composta por pesquisadores de
outras instituições de ensino e pesquisa. 

Vantagens de participar do PIBIC 

Se o projeto, encaminhado pelo professor orien-
tador para o processo de seleção, for aprovado, o
aluno poderá receber uma bolsa da modalidade
PIBIC/CNPq, no valor de R$ 400,00 depositados em
conta do Banco do Brasil, ou da modalidade
PIBIC/UNESA, com valor de R$ 180,00 de desconto
na mensalidade. Caso o aluno não esteja apto a rece-
ber nenhuma modalidade de bolsa, poderá participar
do Programa como voluntário. 

Além disso, os conhecimentos teóricos e práticos
adquiridos com a Iniciação Científica irão se refletir
no Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação e
na diminuição do tempo médio de obtenção do grau
de mestre e de doutor, caso o aluno prossiga na car-
reira acadêmica. 

O PIBIC prepara apenas futuros pesquisadores 

O PIBIC não tem como finalidade apenas formar
pesquisadores. O aprendizado adquirido será útil em
várias oportunidades da vida profissional do aluno,
seja qual for a modalidade de carreira que escolha,
pois o processo de Iniciação Científica estimula o
aluno a desenvolver sua capacidade para resolver
problemas e encontrar a melhor solução. 

Também incentiva o aluno a participar de congres-
sos e eventos acadêmicos, ampliando, assim sua
visão do mundo. Ensina a desenvolver com lógica e
clareza os argumentos que sustentam sua posição
diante de um problema ou de uma polêmica. 

A Jornada de Iniciação Científica 

A Jornada de Iniciação Científica é um espaço
destinado à exposição dos resultados das pesqui-
sas desenvolvidas no Programa, através da submis-
são de resumo e apresentação do trabalho. Nessa
oportunidade, o participante do PIBIC aprimora a
prática de falar em público, com calma e domínio
e a usar material audiovisual. A Jornada ocorre
juntamente com o Seminário de Pesquisa da Está-
cio no mês de outubro.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC) 
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EVENTOS/NOTÍCIAS

VOCÊ SABIA?

Qualis 
O Qualis é um instrumento concebido pela Capes para a classificação de

periódicos de divulgação científica, servindo, assim, para mensurar a qualidade
da produção intelectual publicada. A avaliação para a classificação de periódi-
cos é realizada pelas várias áreas de conhecimento e passa por processos regu-
lares de atualização. Esses veículos são enquadrados em estratos indicativos de
qualidade – A1, o mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C – com peso zero. 

Sabe-se que, além das especificidades por área do conhecimento, são
considerados, dentre outros, a abrangência do periódico, políticas editoriais,
corpo editorial, periodicidade, o fator de impacto (JCR). Em 2015, por con-
siderar esses fatores (ou não) algumas revistas tiveram seu estrato modifi-
cado, algumas aumentaram e outras diminuíram. Informe-se:
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPubli-
cacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.js 

A importância de manter o Lattes atualizado. 

DOCENTES UNESA – Inscrições
abertas para o Edital de Pesquisa e
Extensão 2016 Com objetivo de pro-
mover a pesquisa e a extensão, a
UNESA-RJ torna público o Edital de
abertura de inscrições ao processo
seletivo. O candidato deve ser profes-
sor da UNESA e atender os pré-requi-
sitos específicos para cada
modalidade: Pesquisa Produtividade,
Extensão Social ou Extensão Inova-
dora. A concessão do apoio se reali-
zará no período de fevereiro de 2016
a janeiro de 2017. As inscrições deve-
rão ser realizadas de 09 de outubro a
03 de novembro 2015. Para consul-
tar as normas gerais e específicas do
Edital, clique no link:
https://drive.google.com/file/d/0B2s3j
iXn1QVrLTBEZ09fbEl0dFE/view?pli=1 

Estamos com 4.479 pré-inscritos
para o VII Seminário de Pesquisa da
Estácio e III Jornada de Iniciação
Científica da UNESA. 

Comitê de Ética em Pesquisas
da UNESA 

Durante o VII Seminário de
Pesquisa da Estácio e III Jornada
de Iniciação Científica da UNESA,
o Comitê de Ética em Pesquisas
da UNESA fará um plantão para
sanar as dúvidas de interessados.
A coordenadora e a secretária
estarão numa sala com computa-
dor e rede conectada diretamente
à Plataforma Brasil. Outros mem-
bros do comitê farão rodízio no
plantão, respondendo a eventuais
perguntas. Objetiva-se orientar os

pesquisadores quanto à submis-
são de projetos, apresentar as
resoluções atualmente utilizadas
pela Comissão Nacional de Ética
em Pesquisa (CONEP), discutir as
regras vigentes para elaboração
de termo de consentimento livre
e esclarecido (TCLE), mostrar as
abas e manuais da nova Plata-
forma Brasil, verificar eventuais
problemas que o pesquisador
venha tendo com o sistema e
mostrar nossas informações no
Portal da Estácio. Membros de
outros comitês de ética da Estácio
serão muito bem vindos para uma
discussão sobre nossas atuações
nas diferentes regiões do país.
Pesquisadores: estaremos espe-
rando por vocês. 
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Você Sabia? 
O “Bem Comum”, projeto da Secretaria de Comunicação Social (SCS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), em 
parceria com a ESTÁCIO JUIZ DE FORA, arrecadou cerca de 750kg de alimentos que foram doados para a 
Fundação Maria Mãe – Obra dos Pequeninos de Jesus. Como forma de ingresso no evento, os alunos de todos os 
cursos da Faculdade doaram 780Kg de alimentos + 70 brinquedos + 120 peças de roupas, totalizando quase 
1.000 doações. Link para acesso completo ao noticiário em Juiz de Fora: 
http://wwhttp://www.pjf.mg.gov.br/noticias/view.php?modo=link2&idnoticia2=4771

Local do evento: Universidade Estácio de Sá -Campus Menezes Côrtes
Rua São José, 35 -15º andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ 
Horário: 7h30min as 17h 
Informações: seminario.pesquisa@estacio.br 
As inscrições para o VII Seminário de Pesquisa da Estácio e III JoAs inscrições para o VII Seminário de Pesquisa da Estácio e III Jornada de Iniciação Cientíca da UNESA estão 
esgotadas e inscrições no dia do evento estão garantidas apenas para responsáveis por submissão e autores que 
apresentarão trabalhos.

Fábio Pereira Motta [Ciências Contábeis, FESVV/ES]: comunicação "Agressividade scal em sociedades de economia 
mista", apresentada no XXXIX Encontro da ANPAD -Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração -ENANPAD 
2015, em Minas Gerais, de 13 a 16 de setembro de 2015. O artigo foi premiado como vencedor na categoria Melhor Artigo em Con-
tabilidade de 2015. 

Aline Junqueira Maia [Jornalismo, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: artigo "Notas sobre 5x Favela – Agora por nós Mesmos: Juventude, 
cinema e mobilidade subjetiva", publicado no livro Comunicação e Narrativas Audiovisuais, ISBN: 978-85-7474823-8, Editora Insular. 

Vinicius Figueiredo Chaves [Direito, UNESA/RJ]: comunicação "Impactos da sustentabilidade e da noção de valor compartilhado no 
governo da empresa", apresentada no III Encontro de Internacionalização do CONPEDI -Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-gradu-
ação em Direito, em Madri, Espanha, de 07 a 09 de setembro de 2015. 

Aluisio Gonçalves de Castro Mendes [PPG Direito, UNESA/RJ] et al: livros "Novo Código de Processo Civil Comparado e Anotado" 
e "O Novo Código de Processo Civil Comparado", publicados pela Editora GZ. 

César Augusto Ribeiro Nunes e Leopoldo Rocha Soares [Direito, UNISEB/SP]: comunicação "O reconhecimento como expressão 
necessária do multiculturalismo: a justiça e a plurinacionalidade na América Latina a partir de Axel Honneth", apresentada no 55º 
Congreso Internacional de Americanistas, em San Salvador, El Salvador, de 12 a 17 de julho de 2015. 

20 de outubro de 2015. Ano 5. Nº 223

EVENTOS/NOTÍCIAS

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

VII Seminário de Pesquisa da Estácio e III Jornada de 
Iniciação Cientíca da UNESA – 24 de outubro de 2015 
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Anelise Coelho Nunes e Mateus Marques [Direito,
ESTÁCIO FARGS PORTO ALEGRE/RS]: comunicação “A
prescrição penal após o advento da Lei n. 12.234/10 e
sua relação com os deveres de proteção estatal”, apre-
sentada  no III Encontro de Internacionalização do
CONPEDI - Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-gra-
duação em Direito,  em Madri, Espanha, de 07 a  09 de
setembro de 2015.

Antonio Carlos Magalhães da Silva, Paulo Roberto
da Costa Vieira (docentes) e André Luis Duarte
(aluno) [PPG  Administração, UNESA/RJ]: artigo “Ava-
liação de escala para mensuração da eficácia de sis-
tema de informação: um  estudo com análise fatorial
confirmatória” publicado na Revista GEINTEC: Gestão,
Inovação e Tecnologias, v. 5, p.  1986-1999, 2015.

Eduardo Jordão de Araújo [Direito, UNESA/RJ]: comu-
nicação “O desafio de ensinar ciências sociais em
novos  contextos de acesso à universidade” será apre-
sentada no GT “Antropología de la enseñanza y el
aprendizaje”, na XI  Reunião de Antropologia do Mer-
cosul, em Montevidéu, Uruguai, de 30 de novembro a
04 de dezembro de 2015.

Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia, ESTÁCIO
JUIZ DE FORA/MG]: artigo “Grupo de trabalho em ava-
liação  psicológica CRP04/Subsede Sudeste JF/MG”
publicado nos Anais do VII Congresso Brasileiro de Ava-
liação  Psicológica. Disponível em http://www.ibap-
net.org.br/congresso2015/anais/listaresumos.htm.

Emmanoel Claudio Fagundes Leite (docente) e Lorena
Chacon (aluna) [Fisioterapia, ESTÁCIO FATERN/RN]:
comunicação “Estudo retrospectivo dos atletas atendi-
dos na clínica de Fisioterapia da Estácio Ponta Negra
nos anos  de 2010 a 2013” apresentada na sessão de
Temas Livres na II Jornada da Liga de Estudos em Fisio-
terapia Esportiva  da UFRN - I Simpósio de Fisioterapia
no Paradesporto, no Rio Grande do Norte, de 18 a 20
de setembro de 2015.

Guillermo Ruperto Martin Cortes [Engenharia de Petró-
leo, ESTÁCIO UNIRADIAL/SP] et al: comunicação “Argi-
las em  fluidos de perfuração de poços de petróleo”
apresentada no I Congresso Nacional de Engenharia de
Petróleo, Gás  natural e Biocombustíveis - III Workshop
de Engenharia de Petróleo, na Paraíba, de 13 a 15 de
maio de 2015. Prof.  Guillermo também participou na
Comissão Científica e ministrou minicurso sobre as argi-
las bentonitas nas lamas de  perfuração para petróleo.
Alunos dos campus Vila dos Remédios e Santo Amaro
também participaram do evento.

Luciana Maria Reis Moreira [Direito, ESTÁCIO BELO
HORIZONTE/MG]: livro “Alienação parental”, publi-
cado pela  Editora D’Plácido.

Luis Carlos de Araujo e Cleyson de Moraes Mello
[Direito, UNESA/RJ] et al: livro “Curso do Novo Processo
Civil”  publicado pela Editora Freitas Bastos, ISBN:
9788579872174.

Manoel Gonçalves Rodrigues [Administração, UNESA/RJ]:
artigo “Climate changes, uncertainties and contradic-
tions:  toward the responsible attitude before environ-
ment” publicado na Revista Internacional de Ciências
(RIC), ISSN  2316-7041, disponível em http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/ric/article/view/17097.

Mariana Siqueira Silva [Pedagogia, ESTÁCIO SANTO
ANDRÉ/SP]: artigo “Cursos Superiores de Tecnologia e o
aparelho empregador no cenário capitalista” publicado
na Revista Gestão Comtemporânea. Disponível em
http://revistas.es.estacio.br/index.php/gestaocontempo-
ranea/article/view/436.

Mauro Cesar Bernardes [Gestão da Tecnologia da
Informação, ESTÁCIO UNIRADIAL/SP]: comunicação
“Estruturação de um modelo do Governança de TI
combinando metodologias, modelos e frameworks
em diferentes  níveis organizacionais”, apresentada
no Workshop Hispano-Brasileiro sobre Governança
Empresarial de Tecnologias  da Informação, em Can-
tábria, Espanha, de 7 a 12 de setembro de 2015.

Miriam Coutinho de Faria Alves [Direito, ESTÁCIO
FASE/SE]: artigo “ A dimensão do tempo na música e o
sentido  hermenêutico da improvisação” publicado no
livro Temas Avançados de Direito e Arte publicado pela
Editora Lex  Magister.

Nelma de Mello Cabral (docente) e Maria Ângela de
Andrade Fonseca (aluna)[Psicologia, Jornalismo,
UNESA/RJ]:  pôster “Corpos, narcisismos e ideais” apre-
sentado no IV Congresso Brasileiro de Psicologia: Ciên-
cia e Profissão, em  São Paulo, de 19 a 23 de novembro
2014. Pesquisa realizada no PIBIC/UNESA no período
2013-2014. Disponível  em http://www2.pol.org.br/ins-
cricoesonline/cbp/2014/anais/detalhe.cfm?idTraba-
lho=14090.

Soraya Venegas Ferreira [Jornalismo, UNESA/RJ]:
comunicação “Jornalismo Investigativo no Prêmio
Imprensa  Embratel/Claro: uma análise das reporta-
gens que conquistaram o Troféu Tim Lopes” apre-
sentada no II Seminário  de Pesquisa em Jornalismo
Investigativo - 10° Congresso Internacional de Jorna-
lismo Investigativo, em São Paulo,  de 02 a 04 de
julho do 2015.

Vinicius Figueiredo Chaves [Direito, UNESA/RJ]: artigo
“Aspectos econômicos e jurídicos do underwriting”
publicado  na Revista RDEMP, n.2, mai./ago. 2015,
Qualis B1.
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IV Semana Acadêmica de Psicologia 
do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 

Durante a organização da IV Semana Acadêmica, foram
inscritos 44 trabalhos, com somente 6 reprovações. Os pro-
fessores avaliadores receberam um crivo de correção, sem o
nome dos autores, com os seguintes critérios avaliativos,
baseados nas Normas de Apresentação de Trabalhos: 

-coerência e coesão textual entre o título e o desenvolvi-
mento do trabalho; 

-resumo com uma boa informação sobre o trabalho; 
-apresentação, organização e tamanho do trabalho satis-

fatórios; 
-procedimentos metodológicos adequados; 
-coerência entre o(s) objetivo(s) e a conclusão do trabalho; 
-adequação da norma culta da língua portuguesa. 

Este é o segundo ano em que a Semana Acadêmica de
Psicologia organiza a Apresentação de Trabalhos, com ava-
liação “às cegas” pelos professores. 

O curso de Ciências Aeronáuticas recebeu a visita do
juiz federal Marcelo Honorato que discorreu a respeito da res-
ponsabilidade civil e criminal do tripulante de acordo com a
sua atividade. É uma nova visão que diverge da investigação
de acidentes aeronáuticos realizados pela autoridade aeo-
náutica. O Professor Marcus Silva Reis, coordenador do curso,
mediou a atividade que contou com a professora Selma Leal
Ribeiro responsável pela atividades de pesquisa do curso. 
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A importância de manter o Lattes atualizado.

Ana Luisa Rocha Mallet e Luciana Andrade [Medicina,
UNESA/RJ] et al: artigo “Literatura e cardiologia” publi-
cado no International Journal of Cardiovascular Scien-
ces, revista da Sociedade de Cardiologia do Rio de
Janeiro, em outubro de 2015. 

Ana Luiza da Gama e Souza [Direito, UNESA/RJ] et al:
artigo “Economia e direitos humanos: o paradigma do
Fórum Econômico Mundial” publicado na 12ª Edição
da Revista Ânima (jan./jun. 2015). 

Arnaldo Pinheiro Costa Gaio [Engenharia de Produção,
UNESA/RJ]: comunicação “Educação em engenharia
para a inovação: uma contribuição do Instituto Nacio-
nal de Tecnologia – INT” apresentada no XXXV Encon-
tro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP), em
Fortaleza -Ceará, de 13 a 16 de outubro de 2015. 

Harilton da Silva Araújo [Ciência da Computação,
FACULDADE CEUT/PI] et al: comunicação “Uma estru-
tura baseada em inteligência computacional para

melhorar o desempenho de aplicações IOT” apresen-
tada no XII SBAI -Simpósio Brasileiro de Automação
Inteligente, no Rio Grande do Norte, de 25 a 28 de
outubro de 2015.

Kissila Muzy de Souza Mello [Direito, UNESA/RJ]: comu-
nicação “(Des)cumprimento do Estatuto da Criança e
do Adolescente em situações de exploração sexual
comercial de crianças e adolescentes na cidade de
Nova Friburgo” apresentada no Fórum sobre Abuso e
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes promo-
vido pela campanha Bola na Rede, em Nova Friburgo,
em 22 de agosto de 2015. 

Marcelo Pereira dos Santos [Direito, UNESA/RJ]: comu-
nicação “Sociedade de risco, bioética e princípio da pre-
caução” será apresentada no XXIV Congresso Nacional
do CONPEDI, em Minas Gerais, de 11 a 14 de novem-
bro de 2015. O trabalho será publicado como capítulo
de livro, no site do CONPEDI -www.conpedi.org.br -em
até 90 dias após a realização do evento. 

Alunos integrantes de projeto de Iniciação Científica do
Curso de Direito-Nova Iguaçu, Sabrina Siqueira, Abraão
Pettersen, Gabriel Pettersen, Jailton Alexandrino, recebe-
ram os gestores de programas de combate ao Racismo e
Violência contra a Mulher da mesma cidade. Como parte
da Fase 4 do Projeto orientado pelo Prof. Dr. Dalton Franco,
a Superintendente de Atendimentos Especiais, Sra. Daniele

Lage, acompanhada dos técnicos Patrícia Xavier e Kléber
Gonzaga, apresentou as ações em curso para o tema, suas
fragilidades e os seus pontos fortes. A iniciativa colabora
para um dos objetivos do Plano de Trabalho que visa reali-
zar um desenho das políticas de afirmação de direitos em
gênero e etnia em quatro cidades diferentes da Baixada Flu-
minense, região metropolitana do Rio de Janeiro. 

I Seminário de Iniciação Científica UNESA/Nova Iguaçu 
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Aylla Monise Ferreira da Silva e Anne Lorena Fer-
reira da Silva [Psicologia, ESTÁCIO MACAPÁ/AP]:
comunicação “Perfil motor e aprendizagem esco-
lar: um estudo sobre as idades cronológica e
motora em uma escola macapaense” apresentada
no XII EDUCERE, III SIRSSE, V SIPD – Cátedra
UNESCO e IX ENAEH, na Pontifícia Universidade
Católica do Paraná/PUCPR – Campus Curitiba –
Brasil, de 26 a 29 de outubro de 2015. 

Douglas Machado Silva e Renata Prado Alves
Silva [Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação “From
the disease to the death of Steve Jobs: a content-
based analysis of the media coverage in Brazilian
newspapers Folha de São Paulo, Estado de São
Paulo and O Globo” apresentada no evento
“Bridging Gaps”, em New York, de 02 a 03 de
setembro de 2015. 

Ercole da Cruz Rubini [Educação Física, UNESA/RJ]:
artigo “Análise crítica da redação dos experimen-
tos controlados e randomizados em Fisioterapia
publicados na língua portuguesa” aceito para
publicação no periódico Revista Fisioterapia em
Movimento. 

Marcelo Camacho Silva [Gestão de Recursos Huma-
nos, UNESA/RJ]: artigo “Atenção oncológica do colo
de útero no Brasil: as políticas de educação à distância
da educação permanente profissional” publicado na
revista UNOPAR Científica Ciências Humanas e Edu-
cação, volume 16, n. 3. Link: http://www.pgsskro-
ton.com.br/seer/index.php/humanas/article/view/3 

Marcelo Pereira dos Santos [Direito, UNESA/RJ]:
comunicação “Pós-modernidade e constituciona-

lismo administrativo” será apresentada no XXIV
Congresso Nacional do CONPEDI, em Minas
Gerais, de 11 a 14 de novembro de 2015. O tra-
balho será publicado como capítulo de livro, no
site do CONPEDI -www.conpedi.org.br -, em até
90 dias após a realização do evento. 

Rene Sena Garcia [Engenharia Civil, UNESA/RJ]:
comunicação “Análise de impactos e conflitos
ambientais na zona costeira de Salvador” apre-
sentada no VIII Congresso Internacional sobre o
Planeamento e Gestão Integrada das Zonas Cos-
teiras dos Países de Expressão Portuguesa, em Por-
tugal, de 14 e 19 de outubro de 2015. 

Sergio Augusto Cabral [Diretor do Centro de
Conhecimento de Sáude]: grupo internacional de
pediatras e ginecologistas, do qual o prof. Sergio
participa, publicou neste mês, um trabalho na
revista International Journal of Gynecology and
Obstetrics, da International Federation of Gyneco-
logy and Obstetrics (FIGO). Trata-se de um
“paper” de avaliação e incentivo à redução global
da mortalidade fetal e neonatal. A Estácio aparece
nos créditos, ao lado de alguns dos mais impor-
tantes centros médicos do mundo. 

Valeria Dutra Ramos (profª) e Bruna de Cassia Oli-
veira Lontra (aluna) [Farmácia, UNESA/RJ]: apro-
vação pela FAPERJ com bolsa de iniciação
científica no Edital 2015/01, processo nº
202.697/2015, para o desenvolvimento do pro-
jeto de pesquisa “Identificação e caracterização
dos principais compostos voláteis formados
durante processos de destilação de cachaça em
alambiques por cromatografia gasosa”. 

O campus Chácara Flora foi pela 2ª vez palco do
Encontro Nacional Gourmet, um evento que pro-
move a integração entre os maiores blogs de gastro-
nomia e empresas do setor. O encontro aconteceu no
sábado, dia 26 de setembro de 2015, e reuniu cerca
de 400 pessoas, entre blogueiros, canais de comuni-
cação online e convidados. 

O objetivo desta parceria é dar a conhecer a qua-
lidade da gastronomia da Estácio, as instalações, o
corpo docente e envolver os alunos promovendo a
troca de experiências sobre Gastronomia por meio de
aulas, oficinas, degustações e exposições de produ-
tos. Mais informações sobre este evento no link:
https://youtu.be/T30GkzwH85M. 

Encontro Gourmet no Campus Chácara Flora 

O VIII Seminário de Pesquisa da Estácio e IV Jornada de Iniciação Científica da UNESA será no dia 22 de outubro de 2016. 
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Anderson Luiz Nogueira Vieira [Redes de Computadores,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação “Arduino como
interface em automação industrial: capacidades e limitações”
apresentada na CISTI’2015 -10th Iberian Conference on
Information Systems and Technologies, na Universidade de
Aveiro, Portugal, de 17 a 20 de junho de 2015.

Fernanda Coutinho Retondaro Barbosa (Profª) e Pammella
Costa da Penha (aluna) [Ciências Biológicas, UNESA/RJ]:
artigo “Síndrome de Prader-Willi: relato de caso” publicado
na revista de Ciências Médicas e Biológicas -UFBA, v. 14, n.
1, p. 113117, jan./abr. 2015. 

Laélia Carmelita Portela Moreira (Profª) e Elizabeth Guedes
(aluna) [PG -Educação, UNESA/RJ]: comunicação “Evasão no
curso presencial de Pedagogia da Unirio” apresentada na
Reunião Anual da Anped, em Santa Catarina, em 08 de outu-
bro de 2015. 

Rita de Cássia Pereira Lima (Profª) e Suely Fernandes Coelho
Lemos (Egressa) [PG -Educação, UNESA/RJ]: comunicação
“Pescador não quer essa escola: representações sociais em

área de conflito de território” apresentada na Reunião Anual
da Anped, em Santa Catarina, em 08 de outubro de 2015. 

Ronaldo Camara Cavalcante [Administração, UNESA/RJ]:
comunicação “O uso da metodologia do DMAIC na melhoria
dos processos organizacionais: estudo de caso na indústria
de construção e montagem de equipamentos industriais”
apresentada no Simpósio de Gestão e Tecnologia (SEGET), no
Rio de Janeiro, em 30 de outubro de 2015. 

Veronica Clemente Villar Martini [Medicina, UNESA/RJ]:
comunicação “Análise da densidade volumétrica e do
volume médio glomerular dos néfrons de animais submetidos
à restrição proteica durante a gestação” apresentada no XXIII
Congresso Brasileiro de Hipertensão, no Rio de Janeiro, de 13
a 15 de agosto de 2015. 

Wania Gonzalez (Profª) e Elaine Rodrigues Ávila (aluna)
[PG -Educação, UNESA/RJ]: comunicação “O estudo do
projeto autonomia pelos documentos oficiais – 2010-
2014” apresentada na Reunião Anual da Anped, em
Santa Catarina, em 08 de outubro de 2015. 

APROVEITE A MERITOCRACIA DO IPPGR3 

Desde 2010, a Estácio obteve junto ao CNPq (Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) o status
de “Lattes Institucional”, o que possibilita extrair de forma auto-
matizada as informações contidas nos currículos Lattes dos
docentes. Com isso é possível saber como foi o desempenho de
cada um periodicamente. 

O índice de Produtividade em Pesquisa na Graduação no
período de três anos (IPPGR3) foi criado para mensurar a 

produção científica de cada docente registrada no Currículo
Lattes. Ao final do semestre, é realizada apuração do índice e
desta forma se avalia a produtividade em pesquisa da Estácio. 

O IPPGR3 é utilizado para a ascensão na carreira, auxílio na
participação em eventos, bolsas de pesquisa produtividade, den-
tre outros benefícios. 

MANTENHA SEU CURRÍCULO LATTES ATUALIZADO 

Acesse www.lattes.cnpq.br e atualize o seu currículo minima-
mente a cada 6 meses. 

TUDO O QUE VOCÊ GOSTARIA 
DE SABER SIGA O CAMINHO 

Acesse o arquivo “NT 21 – Avaliação da Pesquisa Metodolo-
gia” com explicação detalhada sobre a metodologia adotada
sobre o IPPGR3 e a avaliação da pesquisa disponível na Comuni-
dade Pesquisa Aplicada na Conecta e na Intranet > Acadêmica >
Diretoria Corporativa de Pesquisa > Pesquisa Aplicada > docu-
mentos. 

O IPPGR3 individual pode ser solicitado através do e-mail:
valeria.coutinho@estacio.br 

Quanto mais você sabe, mais você tem a contar 

Carlos da Fonseca Nadais [Direito, ESTÁCIO UNIRADIAL/SP]:
palestra “Ética profissional do advogado: a legislação e o processo
disciplinar OAB/SP” apresentada na Semana Jurídica da Estácio Uni-
radial de São Paulo, campus Brooklin, em 24 de agosto de 2015. 

II Encontro de Pesquisa da Universidade Estácio de Sá-
Campos dos Goytacazes Aconteceu no dia 7 de novembro de
2015, o II Encontro de Pesquisa da Universidade Estácio de Sá-

Campos dos Goytacazes que teve como objetivo demonstrar a
importância da pesquisa científica como base do desenvolvimento
social, econômico e ambiental através da apresentação dos prin-
cipais projetos, trabalhos e resultados das pesquisas realizadas
pelo corpo docente e discente da Instituição. O evento contou
com a participação de aproximadamente 70 pesquisadores da
região e teve o apoio da Gerência Acadêmica e da Direção Geral
do campus. 

Através da atualização do seu Currículo Lattes a Estácio reconhece mais o seu trabalho 
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Adriano Chagas dos Santos [Produção Audiovisual,
UNESA/RJ]: comunicação “A acessibilidade visual de
curtas-metragens de animação em mídias locativas”
apresentada no 11º Interprogramas de Mestrado Facul-
dade Cásper Líbero, em São Paulo, de 06 a 07 de
novembro de 2015.

Ana Cristina da Silva Pinto [Farmácia, ESTÁCIO AMA-
ZONAS/AM]: comunicações “Estudo químico e ativi-
dade larvicida dos extratos de Piper capitarianum
(Piperaceae) sobre Aedes aegypti e Anopheles sp. (Culi-
cidae) em laboratório” e “Composição química e ativi-
dade larvicida do óleo essencial de Piper capitarianum”
apresentadas no 55° Congresso Brasileiro de Química,
em Goiás, de 02 a 06 de novembro de 2015

Elcio Correia de Souza Tavares e José Seabra Filho
[Petróleo e Gás, ESTÁCIO NATAL/RN]: comunicação “O
lúdico no ensino da matemática” apresentada no IV
Congresso Internacional do Conhecimento, em San-
tiago do Chile, em 12 de outubro de 2015. 

Laelia Carmelita Portela Moreira [PG -Educação,
UNESA/RJ]: capítulo “Aspectos da expansão do curso
de Pedagogia por meio de bolsas do Prouni” no livro “
O programa Universidade para Todos no contexto da
educação superior no Brasil” da série Prouni em curso,
organizado pelos Professores Eduardo Henrique Oli-
veira e Eugênia Portela Marques, da Universidade Fede-
ral da Grande Dourados -MS. 

Rita de Cassia Pereira Lima e Pedro Humberto Cam-
pos [PG -Educação, UNESA/RJ]: artigo “Social posi-
tions and groups: new approximations between
Pierre Bourdieu´s sociology and social representation
theory”, aceito para publicação na Revista Culture &
Psychology, A1. 

Vinicius Figueiredo Chaves [Direito, UNESA/RJ]: comu-
nicação “Impactos da sustentabilidade e da noção de
valor compartilhado no governo da empresa” apresen-
tada no III Encontro de Internacionalização do CON-
PEDI, na Espanha, de 07 a 09 de setembro de 2015. 

O Reitor da UNESA e Diretor Executivo de Edu-
cação a Distância da Estácio, Prof. Dr. Ronaldo
Mota, mantém uma coluna semanal (http://reito-
ronline.ig.com.br) no Portal iG sobre assuntos edu-
cacionais em geral e, em especial, adoção de
metodologias e tecnologias inovadoras no processo

ensino-aprendizagem. 
O último artigo trata do símbolo Diamante da

Estácio, com o tema “transformando escassez em
abundância”. Para acompanhar, basta seguir o link:
http://reitoronline.ig.com.br/index.php/2015/11/17/d
iamante-transformando-escassez-em-abundancia/ 

ACOMPANHEM A COLUNA 
REITORONLINE NO PORTAL iG 

Simpósio de Fisioterapia no Campus Norte Shopping 

Realizado em 17 de outubro de 2015, com a participação
de convidados externos, médicos e fisioterapeutas com visão
interdisciplinar na assistência ao paciente. O simpósio foi divi-
dio em dois momentos: pela manhã, palestras pelos convida-

dos e interação com a plateia; à tarde, oficinas práticas, como
pilates terapêutico, decanulação em paciente traqueostomi-
zado, alongamento terapêutico e mobilização articular. Todos
os 110 alunos participantes receberam certificação da parti-
cipação nas palestras e oficinas. Coordenação: Profa. Sheila
Torres, do Curso de Fisioterapia. 

Em breve os anais do VII Seminário de Pesquisa da Estácio e III Jornada de Iniciação Científica da UNESA estarão
disponíveis no site www.estacio.br/seminariodepesquisa 
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Artur Carlos de Morais e Carlos Eduardo Mari-
nho Diniz [Ciências Contábeis, ESTÁCIO BRASÍ-
LIA/DF]: artigo “Stakeholder analysis applied to
public transport projects: the recognition of rele-
vant stakeholders and respective coalitions”,
publicado na Revista Business and Management
Review, v. 5(03) p. 59–67. 

Heline Costa Soares (Profª) e Thamyrys Bessa
Silva (Egressa) [Farmácia, UNESA/RJ]: comunica-
ção “Avaliação do uso de termogênicos por prati-
cantes de musculação” apresentada no XVIII
Congresso da Federación Farmacéutica Sudame-
ricana e 8º Congresso RIOPHARMA de Ciências
Farmacêuticas, no Rio de Janeiro, de 15 a 17 de
outubro de 2015.

Helson Moreira da Costa e Valéria Dutra Ramos
[Engenharia Ambiental e Sanitária, UNESA/RJ]:
comunicação “Análise térmica de resíduos de
polietileno de alta densidade (PEAD)” apresentada
no 13º Congresso Brasileiro de Polímeros (13
CBPol), em Natal, de 18 a 22 de outubro de 2015. 

Juliana Ribeiro Fonseca Franco de Macedo [Fisio-
terapia, ESTÁCIO BH/MG]: comunicações “Efeitos
de um programa de reabilitação cardíaca em
pacientes com doença de Chagas” e “Efeitos do
programa de exercícios direcionados à osteogê-
nese na capacidade funcional do idoso” apresen-
tadas no VIII Congresso Sulbrasileiro de

Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em
Terapia Intensiva, em Santa Catarina, de 29 a 31
de outubro de 2015. 

Renata Furtado de Barros [Direito, ESTÁCIO
BH/MG]: livro “Guerra cibernética: os novos desa-
fios do direito internacional”, publicado pela edi-
tora D’Plácido.

Ronaldo Camara Cavalcante [Administração,
UNESA/RJ]: artigo “Ferramentas da qualidade
auxiliando na otimização dos processos do setor
de manutenção: um estudo de caso na indústria
automobilística”, publicado nos anais do Con-
gresso Nacional de Excelência em Gestão (CNEG).

Sérgio Baltar Fandino [Engenharia de Produção,
UNESA/RJ]: capítulo “Uma proposta de mudança
organizacional das empresas aéreas brasileiras
baseada no desenvolvimento sustentável” no livro
“Transformação organizacional para a sustentabi-
lidade: desenvolvendo um sistema de gestão da
responsabilidade social”. 

Tatiana Amaral Pires de Almeida (Profª), Liziara Fra-
porti (Profª) e Thaís Sobanski (aluna) [Biomedicina,
ESTÁCIO AMAZONAS/AM]: artigo “Proteins invol-
ved in DNA double-strand breaks repair pathways
are essential to prevent the development of can-
cer”, publicado no periódico Journal of Cancer Pre-
vention & Current Research, v. 3(3): 00081, 2015. 

As inscrições poderão ser feitas de 11 de novem-
bro a 21 de dezembro, pelo endereço
pcn.capes.gov.br. O prêmio tem como objetivo esti-
mular a pesquisa científica e tecnológica em temas
estratégicos para a Natura e para o país. 

Os artigos submetidos nesta primeira edição
devem tratar de assuntos relacionados a “Sustenta-
bilidade: novos materiais e tecnologias” ou “Socio-

biodiversidade e Conservação Biológica”. 
O valor do prêmio é de R$ 25.000,00, mais

passagem aérea e diária para que os autores
finalistas compareçam à cerimônia de premia-
ção, certificado aos autores premiados e certifi-
cado de premiação para o programa de
pós-graduação e pesquisa de onde se originou
o artigo premiado. 

Estão abertas as inscrições para o Prêmio 
Capes/Natura Campus de Excelência em Pesquisa

O InformEditais tem publicação mensal, na primeira segunda-feira do mês. 
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Carlos da Fonseca Nadais [Direito, ESTÁCIO UNIRADIAL/SP]:
artigo “Desconsideração da personalidade jurídica: um
estudo doutrinário, normativo e jurisprudencial atualizado
(incluindo o novo código de processo civil)”, publicado na
Revista Síntese: Direito Civil e Processual Civil, Edição Espe-
cial -Novo CPC, edição 97, set./out. 2015, p. 415-444. 

Ivaldir Honório de Farias Junior [Sistemas de Informação,
ESTÁCIO FIR/PE]: comunicação “Identifying the maturity of
communication processes in distributed software develop-
ment: a preliminary study of four software organization”
apresentada no XI Workshop Anual do MPS (WAMPS
2015), em Curitiba, em 01 de dezembro de 2015. 

Jalva Maria do Socorro Costa Vulcão [Enfermagem,
ESTÁCIO MACAPÁ/AP]: comunicações “Tecnologias
não invasivas de cuidado no trabalho de parto na assis-
tência de pré-natal”, “Parto domiciliar e seus benefí-
cios”, “Violência obstétrica vinculada À episíotomia”,
“Tecnologias não invasivas no alÍvio da dor no trabalho
de parto”, “A contribuição do acompanhante para a
humanização do parto” apresentadas no IX Congresso
Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal e III
Congresso Internacional de Enfermagem Obstétrica e
Neonatal, em Belém, de 02 a 04 de dezembro de 2015.

Magaly Andreza Machado Marques de Lyra [Farmácia,
ESTÁCIO FIR/PE]: artigo “Estratégias utilizadas para o
incremento da solubilidade do fármaco antiretroviral
classe II: Efaviren”, publicado na Revista de Ciências Far-
macêuticas Básica e Aplicada, 36(2):239-249, 2015. 

Marcos Vinicius Mendonça Andrade [Pedagogia,
UNESA/RJ]: comunicação “Critérios de qualidade para
aplicativos educacionais no contexto dos dispositivos
móveis (M-Learning)” apresentada na XX Conferência
Internacional de Informática Educativa -TISE2015 , em
Santiago -Chile, de 01 a 03 de dezembro de 2015. 

Rodrigo César Abreu de Aquino [Enfermagem, ESTÁ-
CIO FIR/PE]: artigo “Aspectos epidemiológicos da mor-
talidade por câncer de boca: conhecendo os riscos para
possibilitar a detecção precoce das alterações na comu-
nicação”, publicado na Revista CEFAC (Atualização
Científica em Fonoaudiologia e Educação), v.17, n.4,
São Paulo, jul./ago. 2015. 

Vinicius Figueiredo Chaves [Direito, UNESA/RJ]: artigo “Sus-
tentabilidade, empresa e governança”, publicado como
capítulo do livro Empresa e Atividades Econômicas (Cole-
ção Direito UERJ 80 anos), editora Freitas Bastos. 

O curso de Direito das unidades Menezes Côrtes e Nova
Iguaçu promoveram um encontro de pesquisadores e estu-
dantes com projetos de Iniciação Científica em desenvolvi-
mento. A atividade ocorreu dentro da Semana Jurídica da
unidade Menezes Côrtes, em 05 de novembro de 2015,
com o tema “Democracia, ética e cidadania em tempos de
liquidez contemporânea”. Promoção dos professores
Andréia Almeida e Laone Lago, anfitriões do evento, e
pelos professores Márcio Cossich e Dalton Franco. 

Abrindo a 6ª Mesa Redonda -Políticas Públicas, Desen-

volvimento Sustentável e Educação -os alunos visitantes
Sabrina Siqueira, Abraão Pettersen, Jailton Alexandrino e
Gabriel Pettersen apresentaram o trabalho “A teoria da
justiça de J. Rawls: desenho da absorção local de órgãos
de afirmação de direitos para gênero e etnia”. Em seguida,
os alunos anfitriões Sérgio Coelho, Felipe Azevedo e Lean-
dra Luciano apresentaram os resultados parciais dos seus
projetos e planos de trabalho em curso. O encontro apro-
ximou pesquisadores de jovens talentos para a pesquisa
acadêmica. 

Semana Jurídica promove Encontro de 
Grupos de Pesquisa e Iniciação Científica 

Ação de Extensão do curso de Nutrição-Estácio BH 
No dia 23 de novembro de 2015, os alunos do curso de

Nutrição orientados pela professora Juliana Macedo realiza-
ram uma atividade de extensão em escola municipal de Belo

Horizonte ensinando de forma lúdica a prevenção de parasi-
toses. 

Na ocasião, os alunos levaram jogos criados por eles mes-
mos para auxiliar na educação em saúde

A importância de participar do Seminário de Pesquisa da Estácio. 
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Hely Geraldo Costa Junior [Design Gráfico, UNESA/RJ]:
comunicação “El graffiti como practica política y de
contestación social en Brasil” apresentada no Simpósio
El Arte público como práctica social e política en
México e Latinoamerica, dentro do 55º ICA -Congresso
internacional de Americanistas, em San Salvador, de 12
a 17 de Julho de 2015. 

Marcelo Elias dos Santos [Gestão Financeira,
UNISEB/SP]: comunicação “A relação entre hábito

angular e engajamento profissional em empresas
bem-sucedidas” apresentada no Simpósio de Enge-
nharia de Produção -XXI SIMPEP, em São Paulo, em
01 de abril de 2015. 

Rosilda Garcia da Silva [Pedagogia, ESTÁCIO AMAZÔ-
NIA/RR]: comunicação “Educação bilíngue: ludicidade no
ensino de Libras a partir da educação infantil” apresen-
tada no VI Encontro de Iniciação Científica -Estácio Atual
2014 , em Boa Vista, de 29 a 31 de outubro de 2014.

A revista Arquivos Brasileiros de Cardiologia, publica-
ção científica oficial da Sociedade Brasileira de Cardiologia
(SBC) e o principal veículo de divulgação de pesquisas bra-
sileiras na área de ciências cardiovasculares, premiou os
autores dos cinco melhores artigos publicados em 2014.
Entre eles está Marcelo Mendonça Mota, Doutor em Ciên-
cias da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe (UFS)
e Coordenador do Curso de Educação Física da Faculdade
Estácio de Sergipe. 

“Exercício Resistido Restaura a Função Endotelial e Reduz
a Pressão Arterial de Ratos Diabéticos Tipo 1” é o título do
artigo desenvolvido por Marcelo. Segundo ele, a pesquisa
trata de um estudo pré-clínico que buscou avaliar os efeitos
do exercício resistido sobre as alterações na glicemia, além
da medição dos parâmetros cardiovasculares em ratos dia-
béticos. No estudo, observou-se que o exercício resistido foi

capaz de melhorar a glicemia e reduzir a pressão arterial des-
ses animais. Marcelo comenta também que a pesquisa traz
informações acerca de procedimentos inerentes à prática clí-
nica e ao campo da cirurgia da medicina cardiovascular. 

“A maior recompensa em ter meu artigo publicado e
premiado está no reconhecimento, principalmente por se
tratar do principal veículo de divulgação de pesquisas cientí-
ficas na área das ciências cardiovasculares”, afirma Marcelo.
“Este prêmio serve também de incentivo para que estudan-
tes de graduação e pós-graduação vejam a possibilidade de
desenvolver bons estudos na área”, comenta. 

O trabalho de Marcelo foi fruto de sua tese de douto-
rado, desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Ciên-
cias da Saúde da UFS. Sua pesquisa foi elaborada no
Laboratório de Farmacologia Cardiovascular (LAFAC) sob a
orientação do professor Márcio Roberto Viana Santos. 

X Prêmio ABC de Publicação Científica 

Antonio Augusto Masson [Medicina, UNESA/RJ]: par-
ticipou de mesa redonda moderada pelo Prof. Alberto Fala-
bela, com o tema “O médico e a carreira militar, relato de
experiência”, com o objetivo de divulgar para os estudantes,
sobretudo aqueles dos últimos períodos, as opções atuais de
acesso aos Serviços de Saúde das 3 Forças Armadas, sua
peculiaridades, seus desafios, progressões e vantagens,
incluindo a possibilidade de aprimoramento técnico-profis-
sional no Brasil e no exterior durante o período da ativa. 

Gisele Teixeira Saleiro [Gestão Ambiental, UNESA/RJ]:
entrevista “Sistemas de captação de águas pluviais complemen-
tam o fornecimento da rede pública em condomínios” a Revista
CIPA -Condomínios Edição 66. Disponível: http://issuu.com/revis-
tacondominioetc/docs/revista_condom__nio_ed_66 

Karis Maria de Pinho Rodrigues [Medicina, UNESA/RJ]:

participou do XV Curso Internacional e II Simpósio de Epide-
miologia Molecular de Doenças Infecciosas e Parasitárias
Emergentes no Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz, Salva-
dor, BA. O objetivo principal do curso foi apresentar os prin-
cípios básicos da epidemiologia molecular para profissionais
que atuam em instituições nacionais e latino-americanas que
tratam de doenças infecciosas de importância para a saúde
pública em seus respectivos países. 

Marcio Gonçalves [Jornalismo, UNESA/RJ] et al: livro
“ENADE gabarito comentado”, publicado pela editora Contraste.

Raquel Juliana de Oliveira Soares [Medicina e Pós Gra-
duação Enfermagem do Trabalho, UNESA/RJ]: participou
como autora de 2 capítulos do livro “Quimo nos concursos
de enfermagem em saúde do trabalhador”, publicado pela
Editora Águia Dourada. 

A Diretoria de Pesquisa Aplicada distribuiu os anais do VII Seminário de Pesquisa da Estácio e III Jornada de Ini-
ciação Científica da UNESA para todas as bibliotecas da Estácio. 
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