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Submissão de trabalhos para o IX Seminário de Pesquisa da Estácio -

PRAZO PRORROGADO

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

Ainda dá tempo de participar do IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de

Iniciação Científica da UNESA. O período para submissão de trabalhos foi prorrogado para

até o dia 06/06/2017 (terça-feira). Consulte o Edital disponível em

http://portal.estacio.br/media/922695/edital-dpa-02_2017-ix-seminário-e-v-jornada.pdf.

Outras informações estão disponíveis em www.estacio.br/seminariodepesquisa. Em caso de

dúvidas, escreva para seminario.pesquisa@estacio.br.

EVENTO/NOTÍCIA

Prof. Rafael Mario Iorio Filho e profª Fernanda Duarte (Programa de Pós-Graduação em Direito da

UNESA) ficaram entre os ganhadores do edital Small Grants For LSA Members Initiative, designed to

support members of the Law & Society Association in their creative efforts to develop the field of law

and society.

Disputaram entre 74 propostas do mundo todo e foram vitoriosos recebendo em torno de 6000 dólares

para pesquisas, oficinas de alunos Estácio e comunidade em geral.

IX Jornada de Nutrição da Estácio

O curso de graduação em Nutrição realizou a nona edição da Jornada de Nutrição da Estácio, com

quatro palestras com profissionais de renome, incluindo uma sobre a questão indígena e a nutrição.

Revista Educação e Cultura Contemporânea agora é Qualidade A2

A comissão de avaliação da CAPES elevou a Revista Educação e Cultura Contemporânea do estrato

B1 do Qualis para o estrato A2. Reconhecimento do trabalho das editoras Monica Rabello e Stella

Pedrosa, bem como da equipe do PPG Educação da UNESA.

PPGO-UNESA tem participação ativa no maior congresso de Endodontia Mundial - AAE 2017 em New

Orleans

O programa teve participação marcante no Annual Meeting da American Association of Endodontists,

em New Orleans, de 26 a 29 de Abril de 2017. Estiveram presentes os Profs. José Siqueira e Isabela

Rôças e os alunos Alejandro Perez, André Machado, Gaya Carolina Vieira e Márcia Luz. O prof.

Siqueira foi facilitador e conferencista em um simpósio e a profa. Isabela assistiu cursos e discutiu

projetos de pesquisa em parceria com instituições e pesquisadores internacionais. Alejandro, André e

Gaya fizeram apresentações orais de seus trabalhos e Márcia apresentou poster. Salienta-se o grande

desempenho dos alunos, motivo de orgulho para o PPGO. Para coroar a nossa participação, Alejandro

compareceu à cerimônia do Journal of Endodontics para receber o prêmio referente a um de nossos

trabalhos, eleito o melhor da seção de Ciências Básicas-Tecnologia. Este trabalho foi fruto de uma

colaboração com a USP-RP e contou com vários professores e alunos do PPGO.

VOCÊ SABIA?

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