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Andrey da Silva Brugger (Prof.) e Monique Maria

Oliveira de Andrade (aluna) [Direito, ESTÁCIO

JUIZ DE FORA/MG]: comunicação "Suprema

Corte como garantia de autonomia da

vontade" apresentada no Seminário Internacional

e Interdisciplinar Autonomia, Reconhecimento e

Dignidade: Sujeitos, Interesses e Direito, no Rio

de Janeiro, em 15 de setembro de 2016.

Claudia Leite de Moraes [PG - Saúde da Família,

UNESA/RJ]: artigo "Estrutura dimensional da

versão brasileira do instrumento s-EMBU para

aferição de práticas educativas parentais em

adolescentes" publicado nos Cadernos de

Saúde Pública (Online), v. 32, n. 8, 2016.

Edvaldo Antunes de Farias [Educação Física,

UNESA/RJ]: comunicação “Qualidade de vida e

interesses pela prática de exercícios por

idosos deficientes” apresentada no 5º Simpósio

de Força e Condição Física, no Rio de Janeiro,

de 04 a 06 de dezembro de 2015.

José Carlos Carota [Ciências Contábeis,

ESTÁCIO SÃO PAULO/SP]: livro "Manual de

direito tributário aplicado", publicado pela

editora Freitas Bastos.

Marco Aurelio Reis [Jornalismo, UNESA/RJ]:

comunicação "Páginas viradas na história do

jornalismo: um estudo de caso sobre o fim do

Jornal do Commercio do Rio" apresentada no

XIV Encontro Regional de Comunicação, em

Minas Gerais, em 13 de outubro de 2016.

Prorrogação do prazo para Inscrição no Edital PIBIC/UNESA 2017-2018

Foram prorrogadas até o dia 19/04/2017, as inscrições para o Edital do Programa Institucional de Bolsas de

Iniciação Científica da Universidade Estácio de Sá (PIBIC/UNESA 2017-2018). As inscrições devem ser

realizadas através da plataforma online OPP-Estácio: http://www.stelaopp.com.br/estacio/ . Dúvidas podem ser

encaminhadas para a Coordenação do Programa, através do e-mail: iniciacaocientifica@estacio.br

José Osório do Nascimento Neto [Direito, ESTÁCIO CURITIBA/PR]: participou como membro convidado externo

da banca de defesa pública de Mestrado em Direito de Regeane Bransin Quetes, no Programa de Pós-

Graduação em Direito - Mestrado e Doutorado - PUC Paraná. Título da dissertação: Direitos Sociais Coletivos dos

Servidores Públicos: dos obstáculos às alternativas para uma efetivação promotora do desenvolvimento.
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA

VOCÊ SABIA?

O InformEditais é publicado mensalmente, na primeira segunda-feira do mês.

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

IX Seminário de Pesquisa da Estácio 

e 

V Jornada de Iniciação Científica da UNESA

EVENTO/NOTÍCIA

As inscrições de trabalhos para o IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de Iniciação

Científica da UNESA estão abertas. O objetivo do evento é proporcionar à comunidade acadêmica um

espaço para a apresentação e discussão de trabalhos científicos, das diversas áreas de conhecimento.

Consulte o regulamento no site www.estacio.br/seminariodepesquisa e inscreva-se no link:

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

Período das inscrições de trabalhos: 29/03 a 30/05/2017

Data do evento: 21 de outubro de 2017

Local: Campus Nova América (Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro - RJ)

Horário: 7h30min às 17h
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