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Apresentação 
 

A Diretoria de Pesquisa e Extensão, 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 2018, foram publicadas 45 edições. 
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Boletim Pesquisa

Ana Paula Correa de Sales [Direito, UNESA/RJ]:

artigo "O direito à liberdade de expressão no

sistema interamericano de proteção dos Direitos

Humanos: o caso Ivcher vs. Peru, análise e

repercussões" publicado no livro Tribunais

internacionais e a relação entre o direito

internacional e o direito interno, 2016, v. 1, pág.

37 a 51.

Christina Silva Costa Klippel (Profa.), Lucia

Helena Antunes Pezzi (Profa.), Aline Széliga,

Barbara Werneck, Catarine Barcellos e David

Manhães (alunos) [Medicina, UNESA/RJ]:

comunicação "A importância da reflexão guiada

no ensino da manobra de Heimlich por simulação"

apresentada no I Simpósio Internacional de

Simulação Realística da Abrassim, em São Paulo,

em 11 de novembro de 2016.

Claudia Leite de Moraes [PG - Saúde da

Família, UNESA/RJ]: artigo "A model-based

approach to identify classes and respective cut-off

points of the Brazilian household food insecurity

measurement scale" publicado na Revista The

Journal of Nutrition, 2016, v. 146, nº 7, pág. 1356

a 1364.

Fabiano Vieira de landa [Odontologia, ESTÁCIO

JUIZ DE FORA/MG]: artigo "Efeito de três

protocolos de irrigação final na remoção da smear

layer do terço médio de dentes endodonticamente

tratados: uma análise qualitativa" publicado na

Revista Dental Press Endodontics, 2017, v. 7,

pág. 72 a 76.

Lilian Atalaia da Silva [Fisioterapia, ESTÁCIO

JUIZ DE FORA/MG]: capítulo “Instrução musical

para o desenvolvimento de habilidades cognitivas:

conceitos de fração, memória, visuoespacialidade

e psicomotricidade”, no livro "Pesquisa em rede

colaborativa: processos de formação e ensino de

matemática".

Ricardo de Mattos Russo Rafael (Prof.), Anna

Tereza Miranda Soares de Moura (Profa.) e

Andrea Castro (aluna) [PG - Saúde da Família,

UNESA/RJ]: artigo "A violência familiar sob a ótica

da promoção da saúde: a trajetória do município

do Rio de Janeiro" publicado na Revista de APS

(Online), 2016, v. 19, pág. 115 a 121.

08 de janeiro de 2018. Ano 8. Nº 327

Artigo de docentes do Programa de Pós-Graduação em Educação recebe prêmio no X 
Concurso Nacional de Produção Científica 2017

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

O artigo "Education and technology in online academic literature in Portuguese", de autoria dos Profs.

Alexandre Rosado (INES/Grupo TICPE, PPG Educação), Giselle Ferreira (Líder do Grupo TICPE, PPG

Educação) e Jaciara Carvalho (Grupo TICPE, PPG Educação), conquistou o prêmio de excelência no

X Concurso Interno Nacional de Produção Científica 2017. O artigo foi publicado no e-book bilíngue

(português e inglês) *Education and technology: critical approaches*, publicado em abril de 2017 pelo

Grupo TICPE e disponível (livre e abertamente) no endereço:

https://ticpe.files.wordpress.com/2017/04/ebook-ticpe-2017.pdf.

VOCÊ SABIA?

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na Plataforma

Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo docente, oferecer

oportunidades de progressão de carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e

auxílios dentro e fora da instituição.

EVENTO/NOTÍCIA

Andre Luis Soares Smarra [Gestão Ambiental, UNESA/RJ]: recebeu da Assembleia Legislativa do Rio

de Janeiro - ALERJ, moção de louvor e congratulações pela importância e relevância do seu trabalho

nas áreas de educação e meio ambiente.
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Boletim Pesquisa

Ana Valéria de Figueiredo da Costa e

Zulmira Rangel Benfica [Pedagogia,

UNESA/RJ]: comunicação

"Brinquedoteca em múltiplos espaços de

aprendizagem" será apresentada no III

Colóquio Internacional de Ciências

Sociais de Educação, em Portugal, de

08 a 10 de fevereiro de 2018.

Lilian Atalaia da Silva [Fisioterapia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: capítulo

“Influência da estimulação psicomotora

em crianças do primeiro ano do ensino

fundamental”, no livro "Pesquisa em

redes colaborativas: processos de

formação e ensino de matemática".

Marcos Vinicius Mendonça Andrade

[Pedagogia, UNESA/RJ]: comunicação

"Estudo sobre a usabilidade dos portais

corporativos direcionados à comunidade

universitária" apresentada no XXII TISE

– Conferência Internacional sobre

Informática na Educação, no Ceará, de

28 a 30 de novembro de 2017.

Maria da Graça de Oliveira Carlos

[Ciências Contábeis, ESTÁCIO FIC/CE]:

comunicação "Responsabilidade social

empresarial no setor bancário: análise a

partir dos fatores ESG" apresentada no

XIX Encontro Internacional de Gestão

Empresarial e Meio Ambiente - Engema

2017, em São Paulo, de 04 a 05 de

dezembro de 2017.

Maria de Fátima Alves São Pedro e

Rodrigo dos Santos Rainha [Direito e

História, UNESA/RJ]: capítulo “A

constituição imperial e a constituição da

república federativa do Brasil: o

conceber do pensamento

jurídico/constitucional no Brasil”, no livro

"Estudos em homenagem a Arno

Wehling: história, direito e filosofia".

Ricardo de Mattos Russo Rafael e

Anna Tereza Miranda Soares de

Moura [PG - Saúde da Família,

UNESA/RJ]: artigo "Violência física

grave entre parceiros íntimos como fator

de risco para inadequação no rastreio

do câncer de colo de útero" publicado na

Revista Cadernos de Saúde Pública,

2017, v. 33.

Vinicius Figueiredo Chaves e Marcelo

Pereira dos Santos [PG - Direito e

Direito, UNESA/RJ]: comunicação

"Contrato de underwriting" apresentada

no XXVI Congresso Nacional do

CONPEDI, em São Luís, de 15 a 17 de

novembro de 2017.

15 de janeiro de 2018. Ano 8. Nº 328

Lattes

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações

atualizados na Plataforma Lattes para que a Estácio possa identificar as

competências em seu corpo docente, oferecer oportunidades de progressão

de carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e

auxílios dentro e fora da instituição.
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Boletim Pesquisa

Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: minicurso "A

importância dos testes psicológicos no processo de

avaliação psicológica: como escolher a bateria correta

e em que contextos utilizar?" apresentado no X

Congresso de Psicologia da Zona da Mata e Vertentes

e XIV Encontro Juizforano de Psicologia, em Minas

Gerais, em 28 de agosto de 2017.

Maria da Graça de Oliveira Carlos [Ciências

Contábeis, ESTÁCIO FIC/CE]: comunicação

"Disclosure socioambiental e desempenho financeiro:

estudo longitudinal em companhias listadas na BM&F

BOVESPA de 2008 a 2015" apresentada no XIX

Encontro Internacional de Gestão Empresarial e Meio

Ambiente - Engema 2017, em São Paulo, de 04 a 05

de dezembro de 2017.

Nelson Lage da Costa [Engenharia de Produção,

UNESA/RJ]: comunicação "A Divulgação da

matemática e suas aplicações na sociedade como

projeto participante em mostra cultural" apresentada

no VIII CIBEM - Concreso Iberoamericano de

Educación Matemática, em Madrid, de 10 a 14 de julho

de 2017.

Nilton César Flores e Vinicius Figueiredo Chaves

[PG - Direito, UNESA/RJ]: comunicação "Análise

econômica do direito: necessidade de imposição de

limites no aproveitamento dos critérios econômicos

pelo direito" apresentada no Congreso Iberoamericano

sobre Nuevos Desafíos Jurídicos (CIBENJUR), na

Espanha, de 11 a 12 de dezembro de 2017.

Valéria Dutra Ramos e Helson Moreira da Costa

[Engenharia, UNESA/RJ]: artigo "Thermal analysis of

the sulfur vulcanization" publicado no Journal of

Thermal Analysis and Calorimetry, v. 129, p. 755-766,

2017.

22 de janeiro de 2018. Ano 8. Nº 329

Edital de bolsas auxílio à extensão (BAE) 2018

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

Informamos a abertura de inscrições referentes o processo seletivo para a concessão de bolsas a docentes

(cursos presencias e/ou EAD) na modalidade de Extensão Social, Inovadora e Continuada, referente ao período

de fevereiro 2018 a janeiro 2019.

A inscrição das propostas de Extensão Social, Inovadora e Continuada deverá ser realizada por meio de

preenchimento do formulário online exclusivo para esta modalidade, disponível no link https://goo.gl/Une7zm.

Período de submissão das propostas: 19/01/2018 a 29/01/2018.

Todos os docentes que exercem atividades de extensão deverão participar do edital para que façam jus a

remuneração, modalidade bolsa, a partir de fevereiro de 2018.

Os critérios de elegibilidade e outras informações podem ser consultados no Edital disponível em cada IES com o

responsável pelo acompanhamento dos projetos e/ou atividades de extensão.

VOCÊ SABIA?

EVENTO/NOTÍCIA

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de Recursos Humanos, UNESA/RJ]: palestra "Os desafios da meritocracia no ambiente

empresarial" apresentada no Fórum de Remuneração, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos: Seccional

Paraíba.

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na Plataforma Lattes para que a

Estácio possa identificar as competências em seu corpo docente, oferecer oportunidades de progressão de carreira, liderança

acadêmica e concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora da instituição.

Professores do Programa de Pós-graduação em Saúde da Família (Mestrado), sob a organização da Prof. Katia Maria Braga

Edmundo, publicaram livro "Ciclo Saúde: construção compartilhada de conhecimentos e ações pelo fortalecimento da Atenção

Básica em municípios brasileiros" relatando as experiências de um projeto de pesquisa intervenção que envolve mais de 20

municípios brasileiros.

O X Seminário de Pesquisa da Estácio, VI Jornada de Iniciação Científica da UNESA e I Mostra de Extensão da

Estácio será no dia 20 de outubro de 2018.
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Boletim Pesquisa

Andre Luis Soares Smarra [Gestão Ambiental, UNESA/RJ]: reeleito Delegado Brasileiro

junto a Sociedad Latinoamericana de Genetica Forense - SLAGF, para o ano de 2018. A

SLAGF, com sede em Miami - USA, tem como objetivo essencial promover e contribuir

para o desenvolvimento e disseminação do conhecimento científico na área da genética

forense.

Andrea Regina Rosin Pinola [Pedagogia, ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO/SP]: participou

como membro da Comissão Organizadora do VI Seminário Internacional de Habilidades

Sociais que aconteceu de 11 a 13 de outubro de 2017, em Ribeirão Preto - SP. Trata-se de

um evento bienal proposto e organizado pelo Grupo de Trabalho (GT) – Relações

Interpessoais e Competência Social, vinculado à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Psicologia (ANPEPP), nesta edição articulado ao Departamento de

Psicologia e ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade de São

Paulo.

Direito em debate

Em 05 de dezembro de 2017, no Centro Universitário Estácio Belo Horizonte, Campus

Venda Nova, foi lançado o 3º volume da série "Direito em debate", obra composta por 43

artigos, redigidos em co-autoria por 111 alunos do curso de Direito. A obra conta com

artigos diversificados, orientados pelo Professor da disciplina de História do Direito, Nuno

Rebelo, e conta com o apoio da Professora Luciana Reis.

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na

Plataforma Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo

docente, oferecer oportunidades de progressão de carreira, liderança acadêmica e

concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora da instituição.

29 de janeiro de 2018. Ano 8. Nº 330

Artigo de professoras do Programa de Pós-Graduação em Educação aceito 

por revista Qualis A1 em tempo recorde

EVENTO/NOTÍCIA

O artigo "Recursos educacionais abertos como tecnologias educacionais:

considerações críticas", de autoria das Profas. Giselle Ferreira e Jaciara Carvalho, foi

aceito em início de janeiro para publicação (em 2018) na prestigiada revista

*Educação e Sociedade* (Qualis Educação A1) da USP. O trabalho, submetido em

final de setembro de 2017 e colocado em avaliação no final de dezembro, partiu de

um esboço preliminar que será publicado como capítulo de uma coletânea impressa

(tiragem limitada) organizada pelo Prof. Daniel Mill da UFSCar (publicação em 2018

pela Editora Papirus de Campinas). Os detalhes das publicações serão circulados

assim que estiverem disponíveis.

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

VOCÊ SABIA?

O X Seminário de Pesquisa da Estácio, VI Jornada de Iniciação Científica da UNESA e I

Mostra de Extensão da Estácio será no dia 20 de outubro de 2018.
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Boletim Pesquisa
29 de janeiro de 2018. Ano 8. Nº 330 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Cláudio Pellini Vargas [Pedagogia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação "The common basic

contents of Minas Gerais school

physical education: a curriculum

study in the light of stephen ball

policies cycle" será apresentada no

VIII International Conference on

Critical Education, em Londres, de

25 a 28 de julho de 2018.

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão

de Recursos Humanos, UNESA/RJ]:

comunicação "Fenomenologia e

hermenêutica em administração:

reflexões sobre oportunidades,

desafios e limitações" apresentada

no X Congresso de Administração,

Sociedade e Inovação, no Rio de

Janeiro, em 01 de dezembro de

2017. O trabalho recebeu prêmio de

melhor artigo científico na categoria

Estudo e Pesquisa em

Administração.

Marcus Brauer Gomes [PG -

Administração, UNESA/RJ]:

comunicação "Capacitação na

gestão pública: revisitando as

publicações das bases spell e

anpad" apresentada no Congresso

XX SEMEAD, em São Paulo, em 10

de novembro de 2017.

Milena Cristina Aragão Ribeiro de

Souza [Psicologia, ESTÁCIO

FASE/SE]: livro "Castigos escolares:

conversando com professores",

publicado pela editora Appris.

Rosimar dos Reis Bessa Couto,

Paulo Roberto da Costa Vieira e

Cecilia Lima Queirós Mattoso

[Ciências Contábeis e

Administração, UNESA/RJ]: artigo

"The image of a publicly traded

university" publicado na Revista

Pensamento Contemporâneo em

Administração, v. 11, n. 5, 2017.

Disponível:

http://www.uff.br/pae/index.php/pca

Wania Regina Coutinho Gonzalez

(Profa.) e Mônica Carla de Brito

Mota (aluna) [PG - Educação,

UNESA/RJ]: capítulo “A formação

humana dos estudantes africanos

participantes do convênio de

graduação da Universidade Federal

do Estado do Rio de Janeiro”, na

coletânea "Epistemología y prática

educativa em las instituciones de

educación superior".

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

FAPERJ contempla a UNESA com
17 projetos de Iniciação Científica

No programa IC_2017/2 - IC - Bolsa de Iniciação Científica 2017/2, da FAPERJ, foram contemplados 17 projetos
da Universidade Estácio de Sá – UNESA/RJ, de acordo com o resultado divulgado em 01 de fevereiro de 2018.

Ana Paula Correa de Sales [Direito, UNESA/RJ]:

artigo "Aplicação da teoria do domínio do fato no
tribunal penal internacional no combate à impunidade
e suas contradições" publicado no livro Tribunais

internacionais e a relação entre o direito internacional
e o direito interno, 2016, v. 1, pág. 52 a 64.

Christina Silva Costa Klippel e Rosangela de
Almeida Castro Amorim [Medicina, UNESA/RJ]:

comunicação "O emprego da metodologia team based
learning para avaliação de aprendizagem de
estudantes de Medicina" apresentada no 54 COBEM,

em Brasília, em 12 de outubro de 2016.

Lucia Helena Antunes Pezzi [Medicina, UNESA/RJ]:
palestra "A simulação realística no treinamento de

voluntários da área de saúde para as Olimpíadas Rio
2016" realizada no I Simpósio Internacional da
Abrassim, em São Paulo, em 11 de novembro de
2016.

Ricardo de Mattos Russo Rafael e Anna Tereza
Miranda Soares de Moura [PG - Saúde da Família,
UNESA/RJ]: artigo "Perfil das violências por parceiro

íntimo em unidades de saúde da família" publicado na
Revista Brasileira de Enfermagem, v. 70, p. 1259 a
1267, 2017.

05 de fevereiro de 2018. Ano 8. Nº 331

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

ORIENTADOR ALUNO PROJETO
Adriano Moura da Fonseca 
Pinto

Marcio Berkowitz de Oliveira 
OS PRECEDENTES NO CPC/2015: UM RETRATO DAS DECISÕES JUDICIAIS NO 
ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO 

Ana Paula Correa de Sales Agda Nunes de Castro Dias 
ETNOGRAFANDO OS JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: A EFETIVIDADE DA 
DECISÃO JUDICIAL NAS SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA 

Diego Souza Caetano Nathalia Arthur Pontes 
ANÁLISE DO CONSUMO DE ENERGIA DE TIPOLOGIAS DE EDIFÍCIOS NÃO-
RESIDENCIAIS EM CENTROS URBANOS EM CLIMA QUENTE E ÚMIDO: ESTUDO 
DE CASO NO CENTRO DE NITERÓI 

Elaine Batista Machado
Fernanda Barcellos de Moura 
Leonel 

DESCRIÇÃO DE VÉRTEBRA CERVICAL DE TITANOSAURIA (DINOSAURIA, 
SAUROPODA) PROVENIENTE DO SUDESTE DO BRASIL 

Fábio Afonso Frizzo de 
Moraes Lima

Thadeu Mendonca Martins 
Correa 

IMAGENS DE UM PASSADO DISTANTE PRESENTE: O SIGNIFICADO DAS IMAGENS 
DO EGITO ANTIGO NOS LIVROS DIDÁTICOS. 

Fátima Cristina Melo 
Geovanini

Anna Catarina Skacel
SOBRE O USO DA FICÇÃO NA GRADUAÇÃO MÉDICA: CONTRIBUIÇÕES DA 
MEDICINA NARRATIVA. 

Cristiane de Carvalho 
Guimarães

Stephany Reis Vale A LOUCURA NA FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO 

Gilselene Garcia Guimarães Stefany Barcelos Baptista 
NOVAS TENDÊNCIAS PARA UMA APRENDIZAGEM RENOVADA EM ENGENHARIA 
CIVIL: O PROTAGONISMO DO ALUNO NA PRODUÇÃO DO CONTEÚDO 
CURRICULAR NA DISCIPLINA DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL. 

Luciana Ribeiro Coutinho de 
Oliveira Mansur

Marcia Nogueira 
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA CARNE BOVINA MOÍDA COMERCIALIZADA NO 
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -RJ 

Luís Alexandre Estevão da 
Silva

Stephanie Aline Barbosa Luiz 
Alves 

CIÊNCIA DE DADOS APLICADA EM BANCOS DE DADOS DE COLEÇÕES 
CIENTÍFICAS 

Mariana Santiago de Matos 
Silva

Flavia Warwar Murad 
AS PEDRAS NOS CAMINHOS DOS FUTUROS HERÓIS: DA IDEALIZAÇÃO DO 
MÉDICO À REALIDADE DA FACULDADE DE MEDICINA 

Marta de Carvalho Silveira Joanir Viana de Almeida 
O LUGAR DA IDADE MÉDIA NA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO BRASILEIRA: A 
CONSTRUÇÃO DAS IMAGENS FEMININAS MEDIEVAIS NOS LIVROS DIDÁTICOS 

Pablo Cezar Laignier de Souza
Katarina Milena Dos Santos 
Gadelha 

OS DESDOBRAMENTOS CIBERESPACIAIS DE AMERICAN IDOL: CONVERGÊNCIA E 
DIVERGÊNCIAS EM NARRATIVAS INTERATIVAS SOBRE AUTENTICIDADE E 
LEGITIMIDADE NOS REALITY SHOWS MUSICAIS. 

Ralph Ribeiro Mesquita Raquel Lino Barcelar da Silva 
SIGNIFICAÇÃO E EXPERIÊNCIAS DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL EM 
CANDOMBLÉS DA BAIXADA FLUMINENSE 

Ricardo Finotti Leite Pedro Longo Guerra 
AVALIAÇÃO DA EVOLUÇÃO DAS FORMAS DE HÚMUS EM ÁREAS DE 
DESLIZAMENTO DE ENCOSTA NA MICROBACIA DE BARRACÃO DOS MENDES 
(NOVA FRIBURGO– RJ). 

Rodrigo Dias Silveira Danubia Machado Dos Santos 
DIREITO À MEMÓRIA: O PODER JUDICIÁRIO NOS REGIMES DITATORIAIS 
REPUBLICANOS BRASILEIROS NO ARQUIVO NACIONAL. 

Wagner Santos Coelho
Carlos Eduardo Teixeira 
Anselmo 

EFEITOS DO TREINAMENTO FÍSICO AUTOMONITORADO NA PREVENÇÃO DA 
SARCOPENIA EM IDOSOS 
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Ana Cristina Augusto Pinheiro [Direito,

UNESA/RJ]: capítulo “Adoção e reprodução

assistida na parentalidade homoafetiva: o afeto

como pilar da família”, no livro Direito e Justiça, ano

III, número IV, 1º Semestre 2017.

Jonas da Conceição Ricardo [Engenharia de

Produção, UNESA/RJ]: comunicação "O uso do

geogebra na disciplina bases matemáticas: um

estudo introdutório com alunos do curso da

Engenharia" apresentada no IV Congresso Nacional

de Educação, em Pernambuco, em 01 de novembro

de 2017.

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de Recursos

Humanos, UNESA/RJ]: artigo "Recompensas e

reconhecimento: a literatura e a visão de executivos

de recursos humanos", aprovado para publicação

na Revista Brasileira de Pesquisas de Marketing,

Opinião e Mídia.

Maria Maria Martins Silva Stancati (doutoranda)

[PG - Direito, UNESA/RJ]: comunicação "Cultura da

burocracia nas serventias extrajudiciais pela

pesquisa empírica" apresentada no II Seminário

Internacional de Metodologia de Pesquisa Jurídica,

no Rio de Janeiro, em 24 de novembro de 2017.

Rosimar dos Reis Bessa Couto e Vicente

Willians do Nascimento Nunes [Ciências

Contábeis, UNESA/RJ]: minicurso "Uso do

aplicativo plickers como recurso de metodologia

ativa" apresentado no II Congresso sobre

Tecnologias na Educação da UFPA, na Paraíba, de

18 a 20 de maio de 2017.

19 de fevereiro de 2018. Ano 8. Nº 332

Grupo TIC nos Processos Educacionais do Programa de Pós Graduação em Educação em nova rede 
internacional de pesquisa em Educação e Tecnologia 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

A Profa. Giselle Ferreira, líder do Grupo de Pesquisas TIC nos Processos Educacionais, TICPE

(http://ticpe.wordpress.com), foi convidada para integrar, em meados de 2017, uma nova rede internacional de pesquisa

na área de Educação e Tecnologia. A rede está sendo organizada por Neil Selwyn (Professor Titular na Universidade

de Monash, Austrália) e Thomas Millman (Professor Associado na Universidade de Gothenburg, Suíça), pesquisadores

internacionalmente renomados na área, e congrega grupos especificamente selecionados para participar de uma rede

dedicada à pesquisa sobre a relação entre educação e tecnologia a partir de abordagens críticas. O convite é fruto do

trabalho de networking internacional do grupo consolidado com a publicação, em abril de 2017, do e-Book bilíngue

Education and Technology: critical approaches (disponível em: https://ticpe.files.wordpress.com/2017/04/ebook-ticpe-

2017.pdf), organizado pela Profa. Giselle e pelos Profs. Alexandre Rosado (INES/DESU, colaborador externo) e Jaciara

Carvalho (Grupo TICPE).

A primeira ação no plano de desenvolvimento da rede, que inclui vários dos autores que contribuíram para o e-Book,

será a publicação (prevista para 2019) de um número especial de revista em língua inglesa organizado pelos Profs.

Selwyn e Millman, com título proposto Education and Technology into the 2020s: speculative futures. A coletânea será

constituída de nove artigos selecionados dentre as numerosas submissões dos grupos participantes, e incluirá um

trabalho dos professores Giselle Ferreira, Márcio Lemgruber e Jaciara Carvalho, do PPGE, em colaboração com os

Profs. Alexandre Rosado e Ralph Ings Bannell (Diretor do Departamento de Educação da PUC-Rio): “Metaphors we’re

colonised by? The case of data-driven educational technologies in Brazil”.

Para concluir a primeira etapa de desenvolvimento da rede, os organizadores planejam, para março de 2019, a

realização de um simpósio que deverá reunir presencialmente todos os participantes da rede. Os detalhes da

publicação e do simpósio serão divulgados oportunamente.

VOCÊ SABIA?

EVENTO/NOTÍCIA

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na Plataforma

Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo docente, oferecer oportunidades

de progressão de carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora

da instituição.

O X Seminário de Pesquisa da Estácio, VI Jornada de Iniciação Científica da UNESA e I Mostra de

Extensão da Estácio será nos dias 19 e 20 de outubro de 2018.
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Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: participou

da elaboração e criação da reunião ampliada de psicologia e formação profissional,

coordenadores de cursos e responsáveis técnicos dos serviços escola dentro do

CRP/subsede sudeste.

Semana das Profissões do Colégio Militar de Juiz de Fora

Na primeira semana do mês de setembro de 2017, foi realizada a semana das profissões

do colégio militar de juiz de fora, onde a professora Elza Maria Gonçalves Lobosque

[Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG], responsável pelo estágio em orientação

profissional, foi falar da profissão e do trabalho realizado na clinica escola spa do centro

universitário Estácio Juiz de Fora.

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados

na Plataforma Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo

docente, oferecer oportunidades de progressão de carreira, liderança acadêmica e

concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora da instituição.

26 de fevereiro de 2018. Ano 8. Nº 333

Estão abertas as inscrições de trabalhos para a 5ª Edição do Seminário 

Acadêmico e Científico Estácio JF

EVENTO/NOTÍCIA

O QUE ENVIAR?

• Resumos de orientação de monografias e TCCs dos últimos semestres;

• Resumos de PIC’s atuais e antigos;

• Resumos de trabalhos feitos individualmente ou com outros colegas.

NORMAS DO RESUMO:

- Deverá ser apresentado sob a forma de texto corrido (com no mínimo 2.000 e no

máximo 4.000 caracteres), contendo introdução, objetivo, metodologia, resultados

(completos ou parciais) e conclusão;

- Datas para envio dos resumos: 19 de Fevereiro de 2018 a 19 de Março de 2018.

- As inscrições deverão ser realizadas através do link:

https://goo.gl/forms/u0Lg3zy5P5fN1V1g1

- Todas as publicações das edições anteriores estão disponíveis no site da Estácio JF,

em Seminário Acadêmico de Científico.

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

VOCÊ SABIA?

O X Seminário de Pesquisa da Estácio, VI Jornada de Iniciação Científica da UNESA e I

Mostra de Extensão da Estácio será nos dias 19 e 20 de outubro de 2018.
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26 de fevereiro de 2018. Ano 8. Nº 333 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Carlos Alberto Lima de Almeida

(Prof.) e Lidianne Kelly Nascimento

Rodrigues de Aguiar Lopes (aluna)

[Direito, UNESA/RJ]: comunicação

"Direito humano à alimentação

adequada: análise à luz da proteção

internacional e do princípio da

vedação do retrocesso", apresentada

no II Congresso Internacional de

Direito Público: Justiça e Efetivação

dos Direitos Humanos, em Coimbra,

de 11 a 13 de outubro de 2017.

João Antonio Pereira Correia

[Medicina, UNESA/RJ]: artigo

"Comparison of vesical pressure

values achieved by valsalva

maneuvers : a standardization

proposal", aceito para publicação na

revista científica Neurourology and

Urodynamics.

Lilian Moraes [Fisioterapia,

UNESA/RJ]: comunicação "Impact of

different levels of tidal volume at low

mechanical power on ventilator-

induced lung injury in rats" será

apresentada no Congresso

Internacional ATS 2018 (American

Thoracic Society), em San Diego, em

22 de maio de 2018.

Marco Aurelio Reis [Jornalismo,

UNESA/RJ]: artigo "Um olhar sobre o

papel do WhatsApp nas redações dos

principais jornais do Rio" , publicado

na Revista Comunicação &

Informação, v. 20, n°. 02, 2017.

Marcus Brauer Gomes [PG -

Administração, UNESA/RJ]: artigo

"Capacitação na gestão pública:

bibliometria das publicações das

bases SPELL e ANPAD entre 2000 e

2015", publicado na Revista

Temiminós Científica, v. 7, p. 01 a 19,

2017.

Marilia de SantAnna Faria

[Administração,UNESA/RJ]:

conferência “Biostartups:

empreendedorismo e inovação muito

além da formatura”, proferida no

Instituto de Biofísica Carlos Chagas

Filho da Universidade Federal do Rio

de Janeiro (UFRJ), no Rio de Janeiro,

em 27 de setembro de 2017.

Ricardo Finotti Leite [Engenharia

Ambiental e Sanitária, UNESA/RJ]:

artigo "Comparative short-term

variation of urine concentration

among three sigmodontine rodent

species from contrasting habitats",

publicado na Revista Mammalian

Biology, v. 90, p. 01 a 09, 2018.

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d.
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Christina Silva Costa Klippel (Profa.), Lúcia

Pezzi (Profa.), Aline Scéliga, Bárbara

Munhoz Werneck, Catarine Torquato

Barcellos e David Simões Manhães (alunos)

[Medicina, UNESA/RJ]: comunicação "O valor

do debriefing no ensino baseado em simulação

a estudantes de Medicina", apresentada no 54

COBEM, em Brasília, em 12 de outubro de

2016.

Claudia Leite de Moraes [PG - Saúde da

Família, UNESA/RJ]: artigo "Intimate partner

violence, common mental disorders and

household food insecurity: an analysis using

path analysis", publicado na Health Nutrition

(Wallingford), pág. 1 a 10, 2016.

Fabiano Vieira de Landa [Odontologia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: artigo "Bond

strength of glass fiber posts submitted to

different luting protocols", publicado na Revista

Odonto Cienc, 2016.

Francisca Araujo Pereira (Profa.), Ananda

A. S. Firmino, Eliane de S. Nascimento,

Tatiane C. Mateus e Thalita Marla F. S. Fé

(alunas) [Pedagogia, ESTÁCIO

AMAZONAS/AM]: comunicação "Gestão

escolar: encontros e desencontros para a

construção de conselhos escolares, numa

perspectiva de gestão democrática",

apresentada no XVI Seminário Interdisciplinar

de Pesquisa em Educação (SEINPE), em

Manaus, de 29 a 31 de março de 2017.

Thiago Teixeira Guimarães [Educação Física,

UNESA/RJ]: artigo "Paradoxo do exercício

físico em excesso: linha tênue entre riscos e

benefícios", publicado na Revista Eletrônica

Nacional de Educação Física, Vol 06, n° 08,

2017.

05 de março de 2018. Ano 8. Nº 334

ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA O EDITAL DE SELEÇÃO PIBIC/UNESA 2018-2019

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

Estão abertas até o dia 11/04/2018 as inscrições para o Edital de Seleção do

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da UNESA, para o

ciclo 2018-2019. O PIBIC é um programa de incentivo à pesquisa onde o aluno da

graduação participa de um projeto de pesquisa, orientado por um professor mestre ou

doutor da UNESA. Os projetos aprovados no processo de seleção concorrem a

bolsas destinadas aos alunos participantes e aos orientadores. A inscrição deverá ser

submetida através do Formulário de proposta Online, exclusivo para essa

modalidade, disponível no link http://www.stelaopp.com.br/estacio. Para mais

informações, acesse o Edital através do link: goo.gl/yc1hbz ou na página do

Programa: www.estacio.br/pesquisas. Dúvidas sobre o processo de seleção podem

ser enviadas para a Coordenação do Programa através do e-mail:

iniciacaocientifica@estacio.br.

EVENTO/NOTÍCIA

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na Plataforma

Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo docente, oferecer oportunidades

de progressão de carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora

da instituição.

Anna Tereza Miranda Soares de Moura, Claudia Leite de Moraes, Katia Maria Braga Edmundo e

Ricardo de Mattos Russo Rafael [PG - Saúde da Família, UNESA/RJ]: mesa redonda “As situações de

violência e suas interfaces com o contexto sociopolítico nacional e fluminense”, no Seminário-Ato sobre

Violências, realizado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
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Christina Silva Costa Klippel (Profa.), Aline

Széliga, Barbara Werneck, Catarine Torquato e

David Manhães (alunos) [Medicina, UNESA/RJ]:

comunicação "Hybrid simulation for teaching and

learning the heimlich maneuver to medical

students", apresentada no 5th Swiss Conference

on Standardized Patients and Simulation in

Healthcare, em Berna - Suiça, em 17 de março de

2017.

Laélia Portela Moreira (Profa.) e Elizabeth da

Silva Guedes (Egressa) [PG - Educação,

UNESA/RJ]: comunicação "Apontamentos sobre a

evasão no curso de Pedagogia de uma

Universidade Federal do Rio de Janeiro",

apresentada no VI Seminário Estadual da ANPAE-

RJ e XIII Encontro Estadual da ANFOPE, no Rio de

Janeiro, de 14 a 16 de fevereiro de 2017.

Mara Conceição Veira de Oliveira [Pedagogia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação "Da

lucidez à demência: o corpo feminino em trânsito

escreve", apresentada no IX Colóquio Mulheres em

Letras, em Minas Gerais, de 31 de maio a 02 de

junho de 2017.

Marcus Brauer Gomes [PG - Administração,

UNESA/RJ]: comunicação "A produção científica no

Brasil sobre síndrome de burnout: uma análise

bibliométrica dos artigos publicados entre 2001 e

2016 na base de dados spell", apresentada no

ISMA-BR (International Stress Management

Association), em Porto Alegre, de 20 a 22 de junho

de 2017.

Roberta da Costa Vieira [Direito, UNESA/RJ]:

artigo "A guerra de Dilma: um estudo na

perspectiva da metáfora conceptual", publicado na

Revista Macabéa, Revista Eletrônica do Netlli, v. 5,

n°. 2, pg. 28 a 40, jul.-dez, 2016.

12 de março de 2018. Ano 8. Nº 335

ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA O EDITAL DE SELEÇÃO PIBIC/UNESA 2018-2019

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

Estão abertas até o dia 11/04/2018 as inscrições para o Edital de Seleção do

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da UNESA, para o

ciclo 2018-2019. O PIBIC é um programa de incentivo à pesquisa onde o aluno da

graduação participa de um projeto de pesquisa, orientado por um professor mestre ou

doutor da UNESA. Os projetos aprovados no processo de seleção concorrem a

bolsas destinadas aos alunos participantes e aos orientadores. A inscrição deverá ser

submetida através do Formulário de proposta Online, exclusivo para essa

modalidade, disponível no link http://www.stelaopp.com.br/estacio. Para mais

informações, acesse o Edital através do link: goo.gl/yc1hbz ou na página do

Programa: www.estacio.br/pesquisas. Dúvidas sobre o processo de seleção podem

ser enviadas para a Coordenação do Programa através do e-mail:

iniciacaocientifica@estacio.br.

EVENTO/NOTÍCIA

Cidadão Petropolitano

Renato de Vasconcelos Farjalla [Educação Física, UNESA/RJ]: após desenvolver estudos e pesquisas que

contribuíram para o desenvolvimento da Educação Física na região Serrana, foi agraciado com o título de cidadão

Petropolitano.

Honrado com este prêmio, o docente reconhece a relevância de ser professor da Estácio no curso de Educação

Física em Petrópolis. Mesmo em apresentação no exterior, o professor será representado por um familiar que

agradecerá publicamente à Universidade Estácio de Sá, que muito contribuiu para o seu desenvolvimento

profissional.

ALTERAÇÃO DE DATA

O X Seminário de Pesquisa da Estácio, VI Jornada de Iniciação Científica da UNESA e I Mostra de Extensão da

Estácio será nos dias 26 e 27 de outubro de 2018.
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Christina Silva Costa Klippel (Profa.), Eduardo

Scarlatelli Pimenta (Prof.), Jordana Assis

Barros, Luiza Silva Silveira, Rodrigo Costa e

Mariana Messias (alunos) [Medicina, UNESA/RJ]:

comunicação "Dia nacional da ressuscitação

cardiopulmonar: a experiência das ligas de trauma

e emergência do Estado do Rio de Janeiro",

apresentada no 54 COBEM, em Brasília, em 13 de

outubro de 2016.

Elizabeth Silaid Muxfeldt [Medicina, UNESA/RJ]:

comunicações "Perfil de risco cardiovascular em

um programa de saúde da família no Rio de

Janeiro" e "Questionário stop-bang e escala de

sonolência de epworth como ferramenta de rastreio

de apneia obstrutiva do sono em um programa de

saúde da família no Rio de Janeiro , apresentadas

no 34º Congresso de Cardiologia da SOCERJ, no

Rio de Janeiro, em 03 de maio de 2017.

Jonas da Conceição Ricardo [Engenharia de

Produção, UNESA/RJ]: comunicação "Inserção

técnologica como meio facilitador de aprendizagem

na disciplina bases matemática: um estudo feito

com alunos do primeiro período do curso de

engenharia", apresentada no VII Congresso

Internacional de Ensino de Matemática (CIEM), no

Rio Grande do Sul , de 04 a 07 de outubro de

2017.

Roger de Moraes [Educação Física, UNESA/RJ]:

artigo "Early functional and structural microvascular

changes in hypertension related to aging.",

publicado na Revista Current Hypertension

Reviews, 2017.

Thiago Teixeira Guimarães [Educação Física,

UNESA/RJ]: artigo "Chronic effects of exhausting

exercise and overtraining on the immune response:

Th1 and Th2 profile", publicado no Journal

Motricidade v. 13, pg. 69, 2017.

19 de março de 2018. Ano 8. Nº 336

INSCRIÇÕES PARA O EDITAL DE SELEÇÃO PIBIC/UNESA 2018-2019

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

Estão abertas até o dia 11/04/2018 as inscrições para o Edital de Seleção do Programa

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da UNESA, para o ciclo 2018-2019. O

PIBIC é um programa de incentivo à pesquisa onde o aluno da graduação participa de um

projeto de pesquisa, orientado por um professor mestre ou doutor da UNESA. Os projetos

aprovados no processo de seleção concorrem a bolsas destinadas aos alunos participantes

e aos orientadores. A inscrição deverá ser submetida através do Formulário de proposta

Online, exclusivo para essa modalidade, disponível no link

http://www.stelaopp.com.br/estacio. Para mais informações, acesse o Edital através do link:

goo.gl/yc1hbz ou na página do Programa: www.estacio.br/pesquisas. Dúvidas sobre o

processo de seleção podem ser enviadas para a Coordenação do Programa através do e-

mail: iniciacaocientifica@estacio.br.

EVENTO/NOTÍCIA

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

da Comissão de Discussão dos Comunicados Científicos do VIII Congresso da Associação de Direito Público do

Mercosul e VII Congresso Sulamericano de Direito Administrativo, entre os dias 01 e 03 de novembro de 2018, a

convite do IPDA - Instituto Paranaense de Direito Administrativo, em Foz do Iguaçu/PR.

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na Plataforma Lattes para

que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo docente, oferecer oportunidades de progressão de

carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora da instituição.

VOCÊ SABIA?

ALTERAÇÃO DE DATA

O X Seminário de Pesquisa da Estácio, VI Jornada de Iniciação Científica da UNESA e I Mostra de

Extensão da Estácio será nos dias 26 e 27 de outubro de 2018.
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Mesa redonda: Hipertensão Arterial: mudaram os critérios diagnósticos e os alvos terapêuticos?

Encontro das Ligas de Cardiologia, Nefrologia, Clínica Médica, Endocrinologia e Geriatria e do Estudo LapARC.

Coordenador: Prof. Armando Nogueira (Diretor do Departamento de Hipertensão Arterial da SOCERJ)

Professores debatedores: Prof. Alberto Falabella, Prof. Ana Mallet, Prof. Elizabeth Muxfeldt, Prof. Inah Pecly, Prof.

Lilian Costa, Prof. Livia Coelho, Prof. Lucia Henriques, Prof. Ricardo Bedirian

Dia 5 de abril de 2018 - 17 horas

Auditório Hésio Cordeiro - Curso de Medicina Campus Arcos da Lapa

Rua do Riachuelo, 27. Centro, Rio de Janeiro, RJ

II Elas e o Direito: a atuação da mulher no desenvolvimento sustentável da sociedade contemporânea

A 2ª edição do evento teve por objetivo ser alusivo à comemoração do Dia Internacional da Mulher e como

proposta trouxeram para discussão acadêmica e científica acerca do papel da mulher na sociedade

contemporânea. Como se sabe, ao longo das últimas décadas do século XX, as conquistas sociais femininas e no

mercado de trabalho foram muitas, no entanto ainda está aquém do ideal. As mulheres têm hoje maior

participação, não só no mercado de trabalho, como também nas esferas política e econômica e elas já estão mais

à vontade e escolhem de forma mais livre com quem e como querem estabelecer suas relações conjugais.

Estudos sobre o lazer e economia nas cidades

O congresso internacional de saúde acontecerá na Universidade de trás os montes e Alto douro, na cidade de

Vila Real, em Portugal. Serão apresentados trabalhos desenvolvidos na Universidade Estácio de Sá, na

faculdade de Educação Física de Petrópolis. Estes trabalho apresentarão um quadro de estudos sobre os

projetos e dados de saúde obtidos através destes últimos 6 anos. São contribuições aos gestores e instituições

regionais do Rio de janeiro.

O professor Renato de Vasconcelos Farjalla [Educação Física, UNESA/RJ], fará palestras aos estudantes de

Educação Física da UTAD, Portugal, que culminarão com a apresentação no Evento internacional desta

universidade. Serão promovidos debates e parcerias futuras para estudo e intercâmbio de estudantes brasileiros

e portugueses.

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na Plataforma Lattes para

que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo docente, oferecer oportunidades de progressão de

carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora da instituição.

26 de março de 2018. Ano 8. Nº 337

INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA ESTÁCIO

EVENTO/NOTÍCIA

Na última terça-feira, 20/03/2018, foram lançados os Editais dos Programa de Iniciação Científica do período 2018/2019

de 41 Instituições da Estácio com período de inscrições para submissão de projetos de 20/03 a 10/05/2018. São elas:

ESTÁCIO AMAPÁ, ESTÁCIO AMAZONAS, ESTÁCIO AMAZÔNIA, ESTÁCIO BELÉM, ESTÁCIO BH, ESTÁCIO

BRASÍLIA, ESTÁCIO CARAPICUÍBA, ESTÁCIO CASTANHAL (primeira oferta), ESTÁCIO CUIABÁ (primeira oferta),

ESTÁCIO CURITIBA, ESTÁCIO EUROPAN, ESTÁCIO FAAC, ESTÁCIO FAL, ESTÁCIO FAP, ESTÁCIO FARGS,

ESTÁCIO FASE, ESTÁCIO FATERN, ESTÁCIO FEIRA DE SANTANA, ESTÁCIO FIB, ESTÁCIO FIC, ESTÁCIO

FLORIANÓPOLIS, ESTÁCIO FMJ, ESTÁCIO JOÃO PESSOA, ESTÁCIO JUIZ DE FORA, ESTÁCIO MACAPÁ,

ESTÁCIO NATAL, ESTÁCIO PARAÍBA, ESTÁCIO RECIFE, ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO, ESTÁCIO SANTA

CATARINA, ESTÁCIO SANTO ANDRÉ, ESTÁCIO SÃO LUÍS, ESTÁCIO SÃO PAULO, ESTÁCIO TERESINA, FAESO,

FAL ESTÁCIO, FATEC ESTÁCIO CURITIBA, FESCG, FESGO, FESV e FESVV.

O Edital da Universidade Estácio de Sá - UNESA foi lançado em 26/02/2018 e período de inscrições para submissão de

projetos se iniciou em 05/03 e se encerrará dia 11/04/2018.

Para informações sobre os Editais, acessem a página www.estacio.br/pesquisaaplicada > Iniciação Científica e entrem

em contato com o representante de sua IES.

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

VOCÊ SABIA?

ALTERAÇÃO DE DATA

O X Seminário de Pesquisa da Estácio, VI Jornada de Iniciação Científica da UNESA e I Mostra de Extensão da

Estácio será nos dias 26 e 27 de outubro de 2018.
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Diego de Faria Magalhães Torres

[Medicina, UNESA/RJ]: artigo

"Tutoria de anatomia palpatória:

uma ferramenta para o aprendizado

semiológico", publicado no Journal

of Health Connections, v. 2, n° 01,

2018.

Elizabeth Silaid Muxfeldt

[Medicina, UNESA/RJ]:

comunicação "Presión arterial y

apnea obstructiva del sueño

sondeada por el test stop-bang y

escala de epworth en una población

asistida por una unidad básica de

salud de la familia en Rio de

Janeiro: proyecto piloto del estudio

Laparc", será apresentada no XXV

Congreso Argentino de Hipertensión

Arterial, em Buenos Aires, em 12 de

abril de 2018.

Luciana Rodrigues Lessa

[Farmácia, UNESA/RJ]:

comunicação "Saúde e meio

ambiente: a contribuição dos

bioindicadores ambientais para a

iniciação científica no curso de

Farmácia", será apresentada no V

Encontro Nacional de Ensino de

Ciências da Saúde e do Ambiente,

no Rio de Janeiro, de 15 a 18 de

maio de 2018.

Luciana Rodrigues Lessa

[Farmácia, UNESA/RJ]: artigo "A

farmácia solidária como estratégia

de educação ambiental no curso de

Farmácia", publicado na Revista

Educação Ambiental em Ação, n°

63.

Ruth Cristini Torres de Meneses

[Enfermagem, ESTÁCIO FASE/SE]:

artigo "A importância do autocuidado

para a manutenção da saúde em

comunidade quilombola de Sergipe",

publicado na Revista Scientia Plena,

n° 14, 2018. Disponível em:

https://www.scientiaplena.org.br/sp/i

ssue/view/169.

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d.
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02 de abril de 2018. Ano 8. Nº 338

X Seminário de Pesquisa e I Mostra de Extensão da Estácio

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

Data de realização: 26 e 27 de outubro de 2018

Local: Universidade Estácio de Sá - Campus Nova América

Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro – RJ

Horário: Dia: 26/10/18 (12h às 18h)

Dia: 27/10/18 (7h30min às 17h)

O objetivo é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação

e discussão de trabalhos científicos, das diversas áreas de conhecimento.

O Edital encontra-se disponível no site www.estacio.br/seminariodepesquisa > clique

em X Seminário de Pesquisa da Estácio > Informações e Documentos.

Período das inscrições de trabalhos: 02/04 a 29/05/2018

EVENTO/NOTÍCIA

Preparando alunos e professores para o exercício da Pesquisa/Iniciação Científica

Visando a melhoria da qualidade dos trabalhos científicos elaborados por alunos e professores da Estácio

Castanhal, a Coordenação de Pesquisa e Iniciação Científica contou com a parceria do Professor Doutor

Milton Cordeiro Farias Filho [Direito, ESTÁCIO CASTANHAL/PA], autor de três livros na área de

Metodologia Científica e construção de Artigos Científicos, irá promover a qualificação de docentes e

discentes em duas etapas, a primeira foi realizada em 27/03/2018 e destinada aos professores para o

ensino de técnicas e métodos de orientação de TCCs e artigos. A segunda etapa será em 14/04/2018, terá

como público alvo os alunos da instituição e trará lições metodológicas para a construção de projetos e

artigos científicos.

Ariolino Neres Sousa Junior [Direito, ESTÁCIO CASTANHAL/PA]: obteve em 22/03 a atualização de suas

obras perante a biblioteca online do Senado Federal. O referido órgão competente atualiza as obras dos

autores de forma trimestral. As obras do prof. Ariolino podem ser consultadas no site do Senado Federal:

biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/6BMVQICYPCAT1XI4FNQVDXV8P6DMXTYS5D6CH1PX15IF2Y2VXC-

18519?func=short-jump&jump=000001

José Osório do Nascimento Neto [Direito, ESTÁCIO CURITIBA/PR]: palestra sobre “Políticas públicas

energéticas” no Seminário Direito da energia, políticas públicas e novas tendências do mercado de energia

do PPGD - Programa de Pós-Graduação em Direito - Mestrado e Doutorado da PUC Paraná, no dia 22 de

março de 2018.

Curso no 2º Simpósio de Endodontia de Brasília

José Freitas Siqueira Jr. [PG Odontologia, UNESA/RJ]: ministrou o curso intitulado "Protocolos clínicos de

desinfecção dos canais radiculares" no 2o Simpósio de Endodontia, em Brasília, em 3 de março de 2018. O

evento organizado pelo Prof. Jacy Carvalho foi um grande sucesso e contou com várias autoridades da

Endodontia brasileira e com o Prof. Jorge Vera do México.

Farmácia solidária como estratégia de educação ambiental no curso de Farmácia

O projeto “Farmácia solidária como estratégia de educação ambiental no curso de Farmácia” foi selecionado

como destaque no I Prêmio Nacional Educação Ambiental em Ação e será publicado na seção Resultados,

que integrará a 63ª edição da Revista Educação Ambiental em Ação.

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na Plataforma

Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo docente, oferecer oportunidades

de progressão de carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora

da instituição.
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09 de abril de 2018. Ano 8. Nº 339

As inscrições de trabalhos para o X Seminário de Pesquisa e I Mostra de Extensão da Estácio 
estão abertas

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

Período das inscrições de trabalhos: 02/04 a 29/05/2018

O Edital encontra-se disponível no site www.estacio.br/seminariodepesquisa > clique em X

Seminário de Pesquisa da Estácio > Informações e Documentos.

Data de realização: 26 e 27 de outubro de 2018

Local: Universidade Estácio de Sá - Campus Nova América

Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro – RJ

Dia: 26/10/18 (12h às 18h)

Dia: 27/10/18 (7h30min às 17h)

O objetivo é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e discussão

de trabalhos científicos, das diversas áreas de conhecimento.

EVENTO/NOTÍCIA

Ariolino Neres Sousa Junior [Direito, ESTÁCIO CASTANHAL/PA]: lançamento do livro "Direitos humanos

na contemporaneidade: relevância no cenário sociojuridico nacional" a ser realizado no dia 15 de junho de

2018, na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia - UFBA.

Maynara Costa de Oliveira Silva [Direito, ESTÁCIO SÃO LUIS/MA]: foi publicado o nº 200 da Revista

Espaço Acadêmico (qualis B1). Convido a acessarem nosso endereço:

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/36547 e desfrutarem da leitura deste

novo número. Neste número Profa. Maynara assina o artigo intitulado: “Ditos e interditos: violência sexual,

aborto e estigma em uma instituição de saúde pública”. Essa pesquisa foi financiada pelo Programa Mulher

e Ciências da Secretária do Governo da Presidência da República.

A Reforma Trabalhista: um debate imprescindível

O Curso de Direito, da Estácio Castanhal, ofereceu aos seus alunos o evento denominado: “A reforma

trabalhista: um debate imprescindível”, a programação fez parte das ações do “Projeto reta final: você,

concluinte, é o nosso alvo principal”. Que tem por objetivo fornecer um suporte estável, contínuo e eficaz

aos alunos, concluintes (8º, 9º E 10º), propiciando-lhes uma preparação adequada aos enfretamentos desta

fase final, bem como, afinar os resultados obtidos pelos alunos em exames como ENADE, OAB, TCC,

Concursos Públicos, etc.

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na Plataforma

Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo docente, oferecer oportunidades

de progressão de carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora

da instituição.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Aline Silva Correa Maia Lima [Jornalismo,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação

"Passinho dance: communication, sociability and

re-signification on youth practices in brazilians

shantytowns", apresentada no 52nd SCOLAS

(Southwest Council of Latin American Studies)

Conference, em San Antonio - Texas (EUA), de

01 a 03 de março de 2018.

Elaine Andrade de Jesus [Fisioterapia,

ESTÁCIO FASE/SE]: artigo "Intervenção

fisioterapêutica no tratamento de paciente com

paralisia facial periférica: estudo de caso",

publicado na Revista Saúde e Pesquisa, n° 01,

v.11, 2018.

Rosangela de Almeida Castro Amorim

(Profa.), Christina Silva Costa Klippel (Profa.),

Thais Carneiro, Patrícia Arias, Letícia Perrut e

Thaise Lobo (alunas) [Medicina, UNESA/RJ]:

comunicação "Adequação do carro de

emergência a diretriz nacional da Sociedade

Brasileira de Cardiologia", apresentada no 54

COBEM, em Brasília, em 13 de outubro de 2016.
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16 de abril de 2018. Ano 8. Nº 340

Prorrogação das inscrições para o Edital de Seleção PIBIC/UNESA 2018-2019

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

O prazo para inscrições do Edital de Seleção do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação

Científica (PIBIC) da UNESA, ciclo 2018-2019, foi prorrogado até o dia 18/04/2018. As inscrições

deverão ser submetidas através do Formulário de proposta Online, exclusivo para essa

modalidade, disponível no link http://www.stelaopp.com.br/estacio. Para mais informações,

acesse o Edital na página do Programa: www.estacio.br/pesquisas e clique na opção 'Iniciação

Científica'. As dúvidas sobre o processo de seleção podem ser enviadas para a Coordenação do

Programa através do e-mail: iniciacaocientifica@estacio.br

EVENTO/NOTÍCIA

I Fórum Jurídico

Nos dias 10 e 11 de abril de 2018, aconteceu no Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte,

Campus Venda Nova, o I Fórum Jurídico, que contou com renomados palestrantes das Ciências

Jurídicas, e com a ilustre presença do Procurador Geral do Estado Dr. Onofre Alves Batista Junior Silva,

que proferiu a palestra intitulada "Federalismo necessário". O evento foi organizado pela Coordenadora

do curso, Professora Luciana Reis, e pelo Professor de Direito Constitucional Nuno Rebelo.

Marcio Olímpio Souza [Fisioterapia, UNESA/RJ]: após o lançamento em 2011 da 1ª edição em

português, o livro "Anatomia palpatória funcional" alcançou a marca de 10 mil cópias vendidas, sendo

traduzido em 2012 para o espanhol e a pouco tempo para o italiano. Hoje se encontra em fase de

lançamento de uma nova edição atualizada.

As inscrições de trabalhos para o X Seminário de Pesquisa e I Mostra de Extensão da Estácio

estão abertas

Período das inscrições de trabalhos: 02/04 a 29/05/2018

O Edital encontra-se disponível no site www.estacio.br/seminariodepesquisa > clique em X Seminário

de Pesquisa da Estácio > Informações e Documentos.

Data de realização: 26 e 27 de outubro de 2018

Local: Universidade Estácio de Sá - Campus Nova América

Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro – RJ

Dia: 26/10/18 (12h às 18h)

Dia: 27/10/18 (7h30min às 17h)

O objetivo é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e discussão de

trabalhos científicos, das diversas áreas de conhecimento.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Emerson Rodrigues Duarte [Educação Física,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicações

"Talento esportivo: uma análise sistemática da

produção científica" e "Perfis de dotação física

em estudantes do Ensino Fundamental", serão

apresentadas no Congresso Internacional da

Associação Nacional para Estudo e Intervenção

na Sobredotação (ANEIS), em Braga - Portugal,

de 17 a 19 de maio de 2018.

Francilene Cardoso Alves Fortes (Profa.),

Thiago Barreto Tavares e Iury Costa Aragão

(alunos) [Engenharia Civil, ESTÁCIO

AMAZÔNIA/RR]: comunicação "Saneamento:

evolução das obras de infraestrutura e melhoria

da qualidade de vida do bairro Paraviana em Boa

Vista/RR", apresentada na Semana Nacional de

Ciência e Tecnologia, em Roraima, de 23 a 29 de

outubro de 2017.

Wender Antonio da Silva [Sistemas de

Informação, ESTÁCIO AMAZÔNIA/RR]: artigo

"Tecnologias digitais no ensino de ciências:

reflexões e possibilidades na construção do

conhecimento científico" aceito para publicação

na Revista Brasileira de Educação em Ciências e

Educação Matemática.
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07 de maio de 2018. Ano 8. Nº 341

As inscrições de trabalhos para o X Seminário de Pesquisa e I Mostra de Extensão da 
Estácio estão abertas

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

Período das inscrições de trabalhos: 02/04 a 29/05/2018

O Edital encontra-se disponível no site www.estacio.br/seminariodepesquisa > clique em X

Seminário de Pesquisa da Estácio > Informações e Documentos.

Data de realização: 26 e 27 de outubro de 2018

Local: Universidade Estácio de Sá - Campus Nova América

Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro – RJ

Dia: 26/10/18 (12h às 18h)

Dia: 27/10/18 (7h30min às 17h)

O objetivo é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e

discussão de trabalhos científicos, das diversas áreas de conhecimento.

EVENTO/NOTÍCIA

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na

Plataforma Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo

docente, oferecer oportunidades de progressão de carreira, liderança acadêmica e

concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora da instituição.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Francilene Cardoso Alves Fortes

(Profa.) e Samuel Costa Souza (aluno)

[Engenharia Civil, ESTÁCIO

AMAZÔNIA/RR]: comunicação

"Implicações do planejamento

inadequado no bairro Pricumã em Boa

Vista/RR", apresentada na Semana

Nacional de Ciência e Tecnologia, em

Roraima, de 23 a 29 de outubro de 2017.
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14 de maio de 2018. Ano 8. Nº 342

As inscrições de trabalhos para o X Seminário de Pesquisa e I Mostra de Extensão da 
Estácio estão abertas

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

Período das inscrições de trabalhos: 02/04 a 29/05/2018

O Edital encontra-se disponível no site www.estacio.br/seminariodepesquisa > clique em X

Seminário de Pesquisa da Estácio > Informações e Documentos.

Data de realização: 26 e 27 de outubro de 2018

Local: Universidade Estácio de Sá - Campus Nova América

Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro – RJ

Dia: 26/10/18 (12h às 18h)

Dia: 27/10/18 (7h30min às 17h)

O objetivo é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e

discussão de trabalhos científicos, das diversas áreas de conhecimento.

EVENTO/NOTÍCIA

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na Plataforma

Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo docente, oferecer

oportunidades de progressão de carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e

auxílios dentro e fora da instituição.

Psicologia em foco: avaliação psicológica em TCC

A Comissão de Avaliação Psicológica do CRP04/ subsede sudeste realizou o evento “Psicologia em

foco: avaliação Psicológica em TCC” coordenado pela professora Elza Lobosque, e contou com a

presença de 63 profissionais da psicologia, entre eles alunos e docentes. Nesta data o Grupo de

Trabalho que já existe 5 anos tendo como coordenadora desde o início a Professora Elza Lobosque,

passa de Grupo de Trabalho para Comissão de Avaliação Psicológica, reconhecimento e valorização do

trabalho realizado. Atualmente a Comissão é composta por discentes, graduados em psicologia e

docentes do Centro Universitário Juiz de Fora. Um diferencial na formação em Avaliação Psicológica na

região.

Zahara Puga Araujo [Secretariado Executivo Trilíngue, UNESA/RJ]: participará da comissão de

avaliação de trabalhos científicos submetidos ao livro comemorativo dos 10 anos do curso de

Secretariado Executivo da Universidade Federal da Paraíba, "Secretariado Executivo na UFPB: 10 anos

Construindo Identidade Intelectual".

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Cláudio Pellini Vargas [Pedagogia, ESTÁCIO JUIZ

DE FORA/MG]: artigo "Currículo e a renovação da

Educação Física: uma análise do documento do

estado de Minas Gerais de 1978" aceito para

publicação nos Cadernos de História da Educação,

vinculado à Universidade Federal de Uberlândia

(UFU). O periódico está classificado como A2 no

Qualis/Capes (Área de Educação, 2013-2016).

Cochiran Pereira dos Santos [Engenharia

Mecânica, ESTÁCIO FASE/SE]: artigo "Estimating

isotherm parameters of drying clay for the ceramic

industry of Sergipe, Brazil", publicado na Revista

Applied Clay Science, v.161, 2018. Disponível:

https://doi.org/10.1016/j.clay.2018.04.013. A revista

possui nota máxima (A1) na classificação Qualis

Periódicos da Capes nas áreas de Engenharias,

Materiais, Arquitetura, Urbanismo e Design.

Leonardo Ramos de Toledo [Jornalismo,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação "As

cidades-monumento de Gilberto Freyre e Jorge

Amado", será apresentada no III Seminário

Internacional de Memória Social, no Rio de Janeiro,

de 14 a 18 de maio de 2018.

Zahara Puga Araujo [Secretariado Executivo

Trilíngue, UNESA/RJ]: comunicação "Secretariado

no Brasil e o exercício ilegal da profissão", será

apresentada no X ENESEC - Encontro Nacional dos

Estudantes de Secretariado, em Recife, de 13 a 16

de junho de 2018.
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As inscrições de trabalhos para o X Seminário de Pesquisa e I Mostra de Extensão da 
Estácio estão abertas

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

Período das inscrições de trabalhos: 02/04 a 29/05/2018

O Edital encontra-se disponível no site www.estacio.br/seminariodepesquisa > clique em X

Seminário de Pesquisa da Estácio > Informações e Documentos.

Data de realização: 26 e 27 de outubro de 2018

Local: Universidade Estácio de Sá - Campus Nova América

Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro – RJ

Dia: 26/10/18 (12h às 18h)

Dia: 27/10/18 (7h30min às 17h)

O objetivo é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e

discussão de trabalhos científicos, das diversas áreas de conhecimento.

EVENTO/NOTÍCIA

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na Plataforma

Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo docente, oferecer oportunidades

de progressão de carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora

da instituição.

Premiação no III Congresso Norte Nordeste de Nutrição Clínica e Esportiva Funcional

O trabalho “Elaboração e análise físico química do pão com mesocarpo de coco babaçu” orientado pela

profa. Herika Polyana Silva Martins Rabelo [Nutrição, ESTÁCIO SÃO LUIS/MA], resultante de Trabalho de

Conclusão de Curso das discentes Flávia Barbosa Vieira, Larissa Maria Batista Vieira e Márcia Cristina

Santos Andrade foi premiado com o 2º lugar no III Congresso Norte Nordeste de Nutrição Clínica e Esportiva

Funcional sendo apresentado pela discente e monitora Thais Helal. A Docente Herika junto à equipe de

monitoria e orientandos vem desenvolvendo pesquisas cuja temática sempre busca inovar e reaproveitar os

alimentos afim de minimizar a geração de resíduos e promovendo novas fontes de alimentação saudável.

José Osório do Nascimento Neto [Direito, ESTÁCIO CURITIBA/PR]: lançará, como organizador, obra

jurídica coletiva intitulada "Justiça e democracia", às 18h do dia 5 de junho de 2018, durante o Congresso

Franco-brasileiro de direitos fundamentais e igualdade, uma realização da PUC Paraná com a Université

Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Zahara Puga Araujo [Secretariado Executivo Trilíngue, UNESA/RJ]: participou da comissão de avaliação de

trabalhos científicos submetidos ao V Enasec – Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo,

realizado nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2017, na Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo/SP.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Douglas Machado Silva [Análise e

Desenvolvimento de Sistemas, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: comunicação "How can a supermodel

influence social, environmental and animal causes

through social media? A case study with the

Brazilian supermodel Gisele Bündchen", será

apresentada no CMCS 7th International Conference

- Bridging Gaps: Where is Ethical Glamour in

Celebrity Culture?, em Portugal, de 01 a 03 de julho

de 2018.

Geovana Alves Coiceiro [Educação Física,

UNESA/RJ]: livro "Atletismo em debate", publicado

pela editora Autografia.

Marcia Medeiros Mota [Administração, ESTÁCIO

JUIZ DE FORA/MG]: comunicação "The digital

world and the innovations coming from the Internet

in the student teacher relationship: the cost benefit

of distance learning in Brazil from the year 2000",

será apresentada no 8th RSEP International

Multidisciplinary Conference, em Barcelona, de 04 a

06 de setembro de 2018.
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As inscrições de trabalhos para o X Seminário de Pesquisa e I Mostra 
de Extensão da Estácio estão abertas

Período das inscrições de trabalhos: 02/04 a 29/05/2018

O Edital encontra-se disponível no site www.estacio.br/seminariodepesquisa >

clique em X Seminário de Pesquisa da Estácio > Informações e Documentos.

Data de realização: 26 e 27 de outubro de 2018

Local: Universidade Estácio de Sá - Campus Nova América

Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro – RJ

Dia: 26/10/18 (12h às 18h)

Dia: 27/10/18 (7h30min às 17h)

O objetivo é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a

apresentação e discussão de trabalhos científicos, das diversas áreas de

conhecimento.

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

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Ana Paula Correa de Sales [Direito,

UNESA/RJ]: capítulo “Mulheres e os meios de

comunicação: a difusão de estereótipos”, no

livro "Pasado y presente de dos derechos

humanos: mirando al futuro", 2016, v.1, pg.

341 a 353.

Elizabeth Silaid Muxfeldt [Medicina,

UNESA/RJ]: comunicações "Perfil de risco

cardiovascular em uma unidade da estratégia

de Saúde da Família no Rio de Janeiro: projeto

piloto" e "Questionário stop-bang e escala de

epworth como ferramenta de rastreio de apnea

obstrutiva do sono em uma unidade da

estratégia de Saúde da Família no Rio de

Janeiro: projeto piloto", apresentadas no XXV

Congresso da Sociedade Brasileira de

Hipertensão, no Rio Grande do Sul, em 10 de

agosto de 2017.

Francilene Cardoso Alves Fortes (Profa.) e

Simone Vieira Vaz (aluna) [Engenharia Civil,

ESTÁCIO AMAZÔNIA/RR]: comunicação

"Saneamento: implicações e execuções nas

obras de saneamento básico no bairro cinturão

verde no município de Boa Vista/RR",

apresentada na Semana Nacional de Ciência e

Tecnologia, em Roraima, de 23 a 29 de

outubro de 2017.

Francisco Carlos Malta [Cinema, UNESA/RJ]:

comunicação "A ótica transdisciplinar estudo

de caso: um jardim singular", apresentada no

Intercom Júnior, no Rio de Janeiro, em 28 de

maio de 2017.

Sara Severina Mauricio [Turismo,

UNESA/RJ]: livro "Bem-vindo, volte sempre",

publicado pela editora SENAC.

Zilpa Helena Lovisi de Abreu [Pedagogia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação

"A educação híbrida no ensino superior: uma

abordagem ao modelo de ensino Estácio -

Brasil", apresentada no III Congresso

Internacional sobre Culturas - Interfaces da

Lusofonia, em Portugal, de 23 a 25 de

novembro de 2017.
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A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d.

EVENTO/NOTÍCIA

Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: na

comemoração dos 5 anos do grupo de trabalho em avaliação psicológica no

CRP/Subsede Sudeste-JF, a profa. coordenadora do grupo, coordenou a

realização da roda de conversa: "Ética: contribuições e desafios éticos na

contemporaneidade", onde com os psicólogos Delcio Fernandes, Claudia Dias,

Junia Lara e Elizabeth Lacerda palestram para 101 psicólogos e estudantes de

psicologia.

Maria da Graça de Oliveira Carlos [Ciências Contábeis, ESTÁCIO FIC/CE]:

participação em obra coletiva "Estudos observacionais em linguagem fílmica,

ética e poder" organizado por Fátima Regina Ney Matos, Rafael Fernandes de

Mesquita & Diego de Queiroz Machado (organizadores) da editora Prismas,

Curitiba, 2017. Um método didático-pedagógico valioso para a formação e o

desenvolvimento de profissionais, em especial sobre temas pouco abordados em

literatura técnica, as discussões sobre ética e poder ao longo dos capítulos deste

livro ampliam os horizontes das possibilidades de refletir sobre a ficção e a

realidade dentro e fora da sala de aula. Destaca-se o relevante impacto da

linguagem fílmica, enquanto instrumento de reflexão e amadurecimento de

ideias. Uma arte capaz de aguçar o espírito de percepção dos alunos, de modo

dinâmico e interativo. Fortalece o senso crítico e alarga sua visão de mundo.

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações

atualizados na Plataforma Lattes para que a Estácio possa identificar as

competências em seu corpo docente, oferecer oportunidades de progressão de

carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e auxílios

dentro e fora da instituição.

Premiação

A aluna Ligia de Carvalho Garcia Rocha, do curso de Medicina, foi premiada em

segundo lugar com a apresentação do tema livre oral de Iniciação Científica no

Congresso de Cardiologia da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de

Janeiro / SOCERJ ocorrido entre 11 e 13 de abril de 2018. Co autora: aluna Anna

Clara Francz. Professora orientadora PIBIC UNESA: Lílian Soares da Costa.
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Inscrições de trabalhos prorrogadas – X Seminário de 
Pesquisa e I Mostra de Extensão da Estácio

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

Ainda dá tempo para participar do X Seminário de

Pesquisa e I Mostra de Extensão da Estácio. As inscrições

dos trabalhos foram prorrogadas para o dia 06/06/2018

(quarta-feira).

O Edital encontra-se disponível no site:

www.estacio.br/seminariodepesquisa > clique em X

Seminário de Pesquisa da Estácio > Informações e

Documentos.

Data de realização: 26 e 27 de outubro de 2018

Local: Universidade Estácio de Sá - Campus Nova

América

Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de

Janeiro – RJ

Dia: 26/10/18 (12h às 18h)

Dia: 27/10/18 (7h30min às 17h)

EVENTO/NOTÍCIA
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Comissão de Ética em Uso de Animais (CEUA) UNESA 

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

A Comissão de Ética em Uso de Animais (CEUA) da UNESA foi instituída em 2016. Suas atribuições e

competências são definidas conforme disposto na Lei 11.794/08 e em resoluções normativas do CONCEA. A

comissão é composta por biólogos, veterinários, zootecnistas e membros da sociedade civil. Todos os projetos de

pesquisa e planos de aulas práticas que envolvem a utilização de animais (filo Chordata, subfilo Vertebrata), no

âmbito da UNESA, devem ser submetidos à análise pela CEUA, e só podem ser executados mediante a sua

prévia aprovação. Para tal, se faz necessário preenchido de formulário, que deve ser encaminhado a CEUA no

prazo máximo de 15 dias antes das datas de reunião ordinárias que acontecem mensalmente. Maiores

informações estão disponíveis em http://www.estacio.br/pesquisas.

Coordenadora: Raquel Golvea. Vice coordenadora: Daniele Duarte Nunes de Souza.

EVENTO/NOTÍCIA

VII Seminário de Pesquisa em Comunicação

No dia 18 de maio de 2018, foi realizado o VII Seminário de Pesquisa em Comunicação, no Centro

Universitário Estácio Juiz de Fora. O evento é semestral e engloba a apresentação dos resultados prévios

dos trabalhos de conclusão de curso dos alunos do último período de Jornalismo e de Publicidade e

Propaganda.

Intercambio Institucional Instituto Butantan

Os alunos do curso de Biomedicina da Estácio Feira de Santana selecionados a partir de edital interno

realizarão o acompanhamento e participação das atividades e rotinas desenvolvidas no laboratório especial

de toxicologia aplicada localizado no Instituto Butantan/ São Paulo durante a semana do dia 09 a 13 de

julho.

Principais responsabilidades dos alunos selecionados:

• Acompanhamento e participação das atividades e rotinas desenvolvidas nos laboratórios do Núcleo de

Pesquisa;

• Desenvolvimento das funções destinadas pelo(s) professor(es) responsável(is) do laboratório;

• Zelo pela imagem da Instituição que está representando (Estácio Feira de Santana);

• Respeito aos funcionários e integrantes do Instituto;

• Registro fotográfico e entrega de um relatório das atividades desenvolvidas em data pré-estabelecida após

retorno.

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na Plataforma

Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo docente, oferecer oportunidades

de progressão de carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora

da instituição.

Resultado das Inscrições de Trabalhos no X Seminário de Pesquisa e I Mostra de Extensão da

Estácio

Ao todo foram submetidos 2583 trabalhos ao evento. Os trabalhos aceitos estão sendo encaminhados para

avaliação pelo Corpo Editorial.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Andre Luis Soares Smarra e Cesar Augusto Lotufo

[Gestão Ambiental, UNESA/RJ]: artigo "O papel da

EBAL na consolidação das histórias em quadrinhos

como ferramentas educacionais", publicado na Revista

Philologus, ano 24, n° 70. Rio de Janeiro: CiFEFiL,

jan./abr.2018.

Kyra Vianna Alochio (Profa.), Cristiane Cecilio,

Dolores Aparecidas e Edmo Figueira (alunos)

[Enfermagem, UNESA/RJ]: livro "A morte e o morrer

do paciente: uma visão acerca do processo de cuidar

em enfermagem", publicado pela editora Novas

Edições Acadêmicas.

Raquel Juliana de Oliveira Soares, Rosana Silva

Rosa e Ana Maria Florentino [Medicina, UNESA/RJ]:

comunicação "Promoção da saúde em uma clínica da

família na cidade do Rio de Janeiro: contribuições dos

estudantes de Medicina", apresentada no 13º

congresso Internacional da Rede Unida 2018,

Amazonas, de 30 de maio a 02 de junho de 2018.
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Pesquisa Microbiológica no Programa de Pós-Graduação em Odontologia

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

O Programa de Pós-Graduação em Odontologia é referência internacional em

sua linha de pesquisa microbiológica. No mês de maio/2018, mais um grande

projeto foi desenvolvido envolvendo análise da infecção e desinfecção de

canais radiculares em ambiente laboratorial controlado. O projeto ainda

envolve microtomografia computadorizada, criopulverização e análise

molecular em PCR de tempo real, todos realizados nos próprios laboratórios

do PPGO-Estácio.

EVENTO/NOTÍCIA

Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: coordenadora da

Comissão de Avaliação Psicológica do CRP04 da Subsede Sudeste/JF organizou e moderou a roda de

conversa dos psicólogos Andrea Pesca Docente da UFSC e referência na área da psicologia do

esporte e exercício, junto com Ygor Queiroz Gomes psicólogo e coordenador da Comissão de

Psicologia do Esporte.

Michele Nakahara Melo [Enfermagem, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: aprovação no doutorado na

seleção do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem na Saúde do Adulto da Escola de

Enfermagem da USP.

1° Mostra de Casos Clínicos da Disciplina Anatomia Radiologica Seccional

Em 11 de junho de 2018, aconteceu na Faculdade Estácio de Feira de Santana, a 1° Mostra de casos

clínicos da disciplina ologia em Radiologia. Essa mostra visa conjugar todo o conhecimento adquirido

durante o semestre nessa disciplina, associando os conhecimentos relacionados a topografia

anatômica e identificação radiográfica patológica. Os alunos estão empenhados na produção desse

objeto.

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na Plataforma

Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo docente, oferecer

oportunidades de progressão de carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e

auxílios dentro e fora da instituição.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Fabio Oliveira Bitencourt Filho

[Arquitetura e Urbanismo, UNESA/RJ]: livro

"Ergonomia e conforto humano: uma visão

da arquitetura, engenharia e design de

interiores", publicado pela editora Rio

Books.

Raquel Juliana de Oliveira Soares,

Rosana Silva Rosa e Claudia Lima

Campos Alzuguir [Medicina, UNESA/RJ]:

comunicação "Síndrome de burnout em

médicos atuantes estratégia Saúde da

Família", apresentada no 13º Congresso

Internacional da Rede Unida 2018,

Amazonas, de 30 de maio a 02 de junho de

2018.

VOCÊ SABIA?

O X Seminário de Pesquisa da Estácio, I Mostra de Extensão da Estácio, VI Jornada de Iniciação Científica da

UNESA e V Fórum de Extensão será nos dias 26 e 27 de outubro de 2018.
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V Seminário Acadêmico e Científico da Estácio Juiz de Fora

Em 16 de maio de 2018, o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora foi

palco, pela quinta vez, do maior evento acadêmico e científico da

Instituição: SEMINÁRIO ESTÁCIO JF.

Resultados: mais de 3.000 participantes, 20 salas de manhã (cerca de 80

apresentações), 40 salas à noite (cerca de 160 apresentações) e 60

apresentações de pôsteres.

Doações no credenciamento:

- 1 tonelada de alimentos (entregues às seguintes instituições: Fundação

Maria Mãe, Casa de Passagem Bethânia, Paróquia de Santa Rita,

Centro Espírita da Dona Geny e Lar de Laura).

- 100 brinquedos (entregues às 24 crianças do Lar de Laura).

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

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Christina Silva Costa Klippel (Profa.),

Carlos Filipe Pimenta, Davi da Silva

Motta, Marília Alves, Iuri Amorim de

Moraes (alunos Medicina) e Ohana

Natureza (aluna Teatro) [Medicina,

UNESA/RJ]: comunicação “Análise de

atitude de graduandos de Medicina na

abordagem ao paciente padronizado”

apresentada no 54º COBEM, em Brasília,

em 12 de outubro de 2016.

Elza Maria Gonçalves Lobosque

[Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação “Avaliação psicológica em

diversos contextos: apresentação de casos

clínicos - orientação profissional”

apresentada no XIII EMAP - Encontro

Mineiro de Avaliação Psicológica, em Belo

Horizonte, de 02 a 05 de maio de 2018.

Francila Weidt Neiva [Análise e

Desenvolvimento de Sistemas, ESTÁCIO

JUIZ DE FORA/MG]: comunicação “What is

the basis for your guesses? Tell us! Sharing

expertise-based intuition” apresentada na

16th European Conference on Computer-

Supported Cooperative Work, na França, de

04 a 08 de junho de 2018.

Lílian Soares da Costa [Medicina,

UNESA/RJ]: capítulo “Pressão arterial e

risco cardiovascular: diagnóstico e

classificação da hipertensão arterial”, no

manual "Hipertensão arterial da sociedade

de cardiologia do Estado do Rio de Janeiro

/ SOCERJ". Link para baixar o manual:

https://socerj.org.br/wpcontent/uploads//201

8/04/Manual_Hipertensa%CC%83o_Arterial

_Completo_Final.pdf

Milena Cristina Aragão Ribeiro de Souza

(Profa.), Ana Luiza Viana e Franciel

Matheus (alunos) [Psicologia, ESTÁCIO

FASE/SE]: comunicação “O fenômeno

bullying e a importância em discuti-lo na

graduação em Psicologia” apresentada no

Congresso Internacional de Formação de

Professores, em Aracaju, de 14 a 18 de

maio de 2018.

Sara Severina Mauricio [Turismo,

UNESA/RJ]: livro "Bem-vindo, volte

sempre", publicado pela editora SENAC.
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A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d.

EVENTO/NOTÍCIA

Publicação de palestras em vídeo

Foram publicadas em vídeo as palestras oferecidas no evento de lançamento do livro

"Educação e Tecnologia: abordagens críticas", organizado por professores do grupo

de pesquisas TICPE do Programa de Pós Graduação em Educação. Incluem-se

apresentações dos organizadores do volume, Profs. Giselle Ferreira (PPGE), Jaciara

Carvalho (PPGE) e Alexandre Rosado (INES/DESU, integrante externo do grupo),

seguidas de palestras dos professores convidados, autores no volume, Raquel

Goulart Barreto (UERJ) e Ralph Ings Bannell (PUC-Rio). O vídeo foi publicado no

Canal do YouTube do grupo, https://ticpe.wordpress.com/2018/05/25/publicacao-de-

palestras-em-video-comemorando-um-ano-de-publicacao-do-e-book-ticpe-2017/ , e a

postagem de publicação no blog do grupo, "Diálogos sobre TIC e Educação", está

disponível em https://ticpe.wordpress.com/2018/05/25/publicacao-de-palestras-em-

video-comemorando-um-ano-de-publicacao-do-e-book-ticpe-2017/. O volume pode

ser baixado no endereço https://ticpe.files.wordpress.com/2017/04/ebook-ticpe-

2017.pdf.

Eleições Associação Brasileira de Pesquisa em Secretariado

Em 28 de julho de 2017, durante a realização do V Encontro Nacional Acadêmico de

Secretariado Executivo aconteceu a Assembleia Geral Ordinária da Associação

Brasileira de Pesquisa em Secretariado, na Universidade São Judas Tadeu, em São

Paulo. A pauta foi a eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Associação

para a gestão 2017-2019. A professora Zahara Puga Araujo [Secretariado Executivo

Trilíngue, UNESA/RJ] foi eleita suplente do Conselho Fiscal. É a primeira vez que a

UNESA é representada na entidade.

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações

atualizados na Plataforma Lattes para que a Estácio possa identificar as

competências em seu corpo docente, oferecer oportunidades de progressão de

carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e

fora da instituição.

VOCÊ SABIA?

O X Seminário de Pesquisa da Estácio, I Mostra de Extensão da Estácio, VI Jornada de Iniciação

Científica da UNESA e V Fórum de Extensão será nos dias 26 e 27 de outubro de 2018.
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Dicionário crítico de educação e tecnologias e educação a distância conta com a participação de 
professoras da linha do Programa de Pós Graduação em Educação/UNESA

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

Produção coletiva e especializada, resultado da articulação de múltiplos núcleos de pesquisa

(brasileiros e estrangeiros) como a Linha Tecnologias da Informação e Comunicação nos Processos

Educacionais (TICPE) do PPGE/UNESA, o Dicionário inclui dois verbetes produzidos pelas Profª

Jaciara Carvalho e Giselle Ferreira: “Inclusão Tecnológica” e “Recursos Educacionais Abertos”.

"Os verbetes selecionados para o Dicionário são termos e expressões recorrentes, identificados por

meio de revisão de literatura e validados por pares. A composição desse Dicionário partiu de um

mapeamento das questões abordadas na literatura especializada, em eventos científicos da área e em

práticas pedagógicas envolvendo a relação entre Educação e Tecnologias”, explica Daniel Mill

(UFSCar) e organizador do livro, cuja lista de verbetes pode ser conferida aqui."

O evento de lançamento do Dicionário integra a programação do “Congresso Internacional de

Educação e Tecnologias e Encontro de Pesquisadores em Educação a Distância” (CIET:EnPED:2018),

que contará com uma webconferência da Profª Jaciara Carvalho.

Interessados podem adquirir o livro pelo site www.grupohorizonte.ufscar.br, onde também há mais

informações sobre a publicação. Outras informações pelo email do Grupo Horizonte:

grupohorizonte@ead.ufscar.br.

EVENTO/NOTÍCIA

Escola de Verão em Medicina Narrativa

O grupo de pesquisa Humanidades, Medicina e Arte esteve presente na Escola de Verão em Medicina

Narrativa, em Lisboa, Portugal de 18 a 22 de junho. Representando o grupo estavam os professores

Ana Luisa Rocha Mallet (Medicina - Lapa), David Kestenberg (Medicina - João Uchôa), Fátima Cristina

Melo Geovanini (Medicina - Lapa e João Uchôa) e Luciana Andrade (Medicina - Lapa). O curso ocorreu

na Faculdade de letras da Universidade de Lisboa e foi organizado pelas professoras Isabel Fernandes

e Marta Soares.

A medicina narrativa tem aumentado sua expressão nos últimos anos nas escolas médicas. A medicina

narrativa auxilia a elaboração de várias questões acerca do dia a dia e do sofrimento na área da saúde.

Também contribui bastante para a formação de profissionais de saúde mais humanizados no

tratamento com seus pacientes.

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de Recursos Humanos, UNESA/RJ]: concedeu entrevista a Alex

Canuto, Presidente da Associação dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental

(ANESP). A entrevista, concedida no auditório do Campus Centro I, estará disponível, nos próximos

dias, em www.apesp.com.br.

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na Plataforma

Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo docente, oferecer

oportunidades de progressão de carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e

auxílios dentro e fora da instituição.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Milena Cristina Aragão Ribeiro de

Souza [Psicologia, ESTÁCIO

FASE/SE]: capítulo “Os castigos na

Educação Infantil: formação docente

em pauta”, no livro Formação

Docente.

VOCÊ SABIA?

O X Seminário de Pesquisa da Estácio, I Mostra de Extensão da Estácio, VI Jornada de Iniciação Científica da

UNESA e V Fórum de Extensão será nos dias 26 e 27 de outubro de 2018.
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III Seminário de Pesquisa de Alcântara

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

O Seminário de Pesquisa de Alcântara, realizado em 02 de junho de 2018, das 9:30 às 13:30

contou com o palestrante José Gil Vicente, pós-doutor e pesquisador de Moçambique para

proferir a palestra de abertura sobre África e Africanidades. O evento se encontra na terceira

edição e é realizado mediante uma parceria do Programa de Pós-Graduação em Direito da

Universidade Estácio de Sá (PPGD-UNESA/RJ), cuja participação se deu por intermédio do

grupo de pesquisa Núcleo de Estudos em Direito, Cidadania, Processo e Discurso

(NEDCPD) e do grupo de pesquisa Observatório de Políticas Públicas, Direito e Proteção

Social (OPPDP) e o Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade

Federal Fluminense (PPGSD-UFF), que participou com o grupo de pesquisa: Democracia,

Cidadania e Estado e Jurgen Harbemas–concepções, confluência e interlocuções. Nesta

edição o evento contou com vinte e um trabalhos inscritos totalizando trinta e seis alunos

participantes de várias universidades.

EVENTO/NOTÍCIA

Artigo do Programa de Pós-Graduação em Odontologia foi destaque na capa de uma

das principais revistas de Endodontia no Mundo

Recentemente, o artigo “What happens to unprepared root canal walls: a correlative

analysis using micro-computed tomography and histology/scanning electron microscopy”

de autoria dos professores e alunos do PPGO foi destaque na capa do International

Endodontic Journal (2018 May;51(5):501-508), uma das principais revistas de Endodontia

no Mundo.

Marília de Sant'Anna Faria [Administração, UNESA/RJ]: palestra “Financiamiento y

promoción del emprendimiento en las políticas estrategias: iniciativas para el desarrollo de

la bioeconomía” apresentada na Organização das Nações Unidas (ONU), na Sede da

Comissão Econômica para assuntos da América Latina, no Chile, em 27 de junho de 2018.

Zahara Puga Araujo [Secretariado Executivo Trilíngue, UNESA/RJ]: coordenou sessão de

apresentação de trabalhos científicos no X Encontro Nacional dos Estudantes de

Secretariado - ENESEC, de 13 a 16 de junho de 2018, na Universidade Federal de

Pernambuco, em Recife.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Antonio Augusto Masson [Medicina,

UNESA/RJ]: artigo "Reflexões sobre o direito

universal à anmnese clínica", publicado no

Brazilian Journal of Academic Studies.

Disponível:

http://revistadissertar.adesa.com.br/index.ph

p/revistadissertar/issue/view/1

Lílian Soares da Costa [Medicina,

UNESA/RJ]: comunicação “Body mass index

variation in patients on warfarin - educational

outpatient intervention in patients with

rheumatic valvular disease” apresentada no

25th European Congress on Obesity, na

Austria, em 21 de maio de 2018.

Zilpa Helena Lovisi de Abreu [Pedagogia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação “Disciplinas híbridas no

currículo do curso de Pedagogia: uma

proposta possível?” será apresentada no V

Congresso Nacional de Práticas

Pedagógicas em Educação Superior, em

Portugal, de 12 a 13 de julho de 2018.
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16 de julho de 2018. Ano 8. Nº 351

Conversas com Pedagogos

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

No dia 24 de maio foi realizado no Campus Nova Iguaçu (RJ) o evento

"Conversas com pedagogos" em comemoração ao dia do pedagogo e

contamos com a palestra e lançamento do livro de Eliezer Dutra "Você vai

morrer motorista de ônibus, seu burro" (Autografia, 2018). No livro, o autor

conta como esse destrato proferido a ele no trânsito, o fez buscar o curso

superior e estudar cada vez mais. Eliezer atua como Gerente Operacional do

Grupo JAL e foi aluno do Curso de Pedagogia e da pós-graduação lato sensu

em Gestão Estratégica de Pessoas, ambos na Unidade Nova Iguaçu. O

evento contou com alunos e ex alunos do Curso de Pedagogia da UNESA.

EVENTO/NOTÍCIA

Direito em debate

No dia 28 de junho, foi lançado no Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte,

Campus Venda Nova, o 4º Volume da série Direito em Debate, livro redigido por 91

alunos do curso de Direito, que em co-autoria, produziram 34 artigos científicos sobre

as temáticas História do Direito, Direitos Humanos e Direito Constitucional. O projeto,

de inciativa do Professor Nuno Rebelo, conta com o apoio da coordenadora do Curso

Professora Luciana Reis, e já na quarta edição, é destaque na pesquisa desenvolvida

na unidade.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Ana Valéria de Figueiredo da Costa,

Zulmira Rangel Benfica e Regina Lucia

Napolitano Felício Felix Batista

[Pedagogia, UNESA/RJ]: comunicação

“Experiências do brincar: a brinquedoteca

como currículo na formação de

professores” será apresentada no IX

Colóquio Luso-Brasileiro de Currículo e o

XIII Colóquio Sobre Questões

Curriculares, em Portugal, de 11 a 13 de

setembro de 2018.

Giselle Martins dos Santos Ferreira e

Rejane Cunha Freitas (egressa) [PG -

Educação, UNESA/RJ]: comunicação

“Perspectivas e práticas docentes no uso

das tecnologias de informação e

comunicação no ensino superior” será

apresentada no Technology Enhanced

Learning 2018 e TICeduca 2018, em

Lisboa, de 06 a 08 de setembro de 2018.

José Osório do Nascimento Neto

[Direito, ESTÁCIO CURITIBA/PR]: artigo

"Os bens culturais e os reflexos

econômicos decorrentes do instituto do

tombamento", publicado na obra coletiva

"Direito ambiental: tecnologia & impactos

econômicos", lançada às 19h do dia 28 de

junho, na Livraria da Vila do Shopping

Pátio Batel, em Curitiba/PR.

Wender Antonio da Silva [Computação,

ESTÁCIO AMAZÔNIA/RR]: comunicação

“Matriz de habilidades em TDICs:

possibilidades para a construção do

conhecimento científico” será apresentada

no III Seminário da Associação Latino

Americana de pesquisadores em

Educação em Ciências (LASERA), em

Guayaquil, de 22 a 26 de outubro de

2018.
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Apresentação de seis trabalhos desenvolvidos após a Campanha do "Setembro Vermelho 2017" 

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

Apresentação de seis trabalhos desenvolvidos após a Campanha do "Setembro Vermelho 2017", ocorrida em

combate a doença vascular, desenvolvida por 18 alunos de três diferentes Ligas Acadêmicas, sob a orientação da

professora Lílian Soares da Costa, Medicina, UNESA/RJ.

Os trabalhos foram apresentados durante o Congresso de Cardiologia da Sociedade de Cardiologia do Estado do

Rio de Janeiro/SOCERJ, de 11 a 13 de abril de 2018. Seguem, abaixo, a listagem dos trabalhos:

1. Perfil de atividade física e conhecimento de sintomas de alerta para claudicação intermitente em participantes

de uma campanha nacional de combate à doença vascular

2. Perfil demográfico e de fatores de risco dos participantes de uma campanha nacional de combate à doença

vascular

3. Perfil dos fatores de risco em mulheres de diferentes grupos etários em uma campanha de combate a doença

vascular

4. Diferença de perfil de risco cardiovascular entre os sexos em participantes de uma campanha nacional de

combate à doença vascular no município do Rio de Janeiro

5. Impacto da escolaridade no conhecimento da doença arterial obstrutiva periférica em uma campanha de

combate à doença vascular

6. Avaliação do conhecimento dos fatores de risco cardiovascular em uma amostra populacional transversal de

participantes de uma campanha nacional de combate a doença vascular

Ligas participantes:

Liga de clínica Médica LACMED - Campus Lapa / Liga de Cardiologia LAC - Campus João Uchoa / Liga de

Cardiologia LACES - Campus Lapa

Alunos autores dos trabalhos: Abraão Iuri Medeiros Angelim, Ana Carolina Lessa Brandão Neno, Laís Felix

Teixeira da Cunha, Lívia Pinto Almeida e Mauricio Mello Mendes Junior, com a participação de mais 13 alunos

das diferentes Ligas Acadêmicas.

EVENTO/NOTÍCIA

Talita Leite Ladeira [Fisioterapia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: defendeu a tese de doutorado "Reflexões

bioéticas na formação do fisioterapeuta: perspectivas docentes e discentes", apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva (UFRJ/FIOCRUZ/UERJ/UFF), com obtenção de grau de

doutora, em 09 de julho de 2018.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Christina Klippel, Clarisse Mendes Lopes, July

Teixeira, Lúcia Pezzi, Pedro Cruz, Rosangela

Amorim, Silvio Pessanha Neto (professores), Ana

Paula Maciel Vieira, Brenda Emanuelle Miranda,

Carlos Filipe Pimenta, Jaqueline Ahlert, Leonardo

Antunes Vilaça de Souza, Marília Assumpção

(alunos Medicina), Ohana Natureza e Thiago

Zandonay (alunos Teatro) [Medicina, UNESA/RJ]:

comunicação “Simulation and gaming for teaching

medical approach of the neurological patient”

apresentada no 5th Swiss Conference on Standardized

Patients and Simulation in Healthcare, na Suiça, em 17

de março de 2017.

Denise Mendonça de Melo [Psicologia, ESTÁCIO

JUIZ DE FORA/MG]: comunicação “Funcionamento

diferencial dos itens de uma versão do Mine-Exame do

Estado Mental brasileiro aplicada em idosos residentes

na comunidade” apresentada no 15º Congress Brain,

Behavior and Emotions 2018, no Rio Grande do Sul,

de 20 a 23 de junho de 2018.

Manoel Gonçalves Rodrigues [Administração,

UNESA/RJ]: comunicação “Tecnologia e

desenvolvimento dos países latino americanos no

contexto da globalização” será apresentada no VI

Congresso Internacional do Núcleo de Estudos das

Américas, no Rio de Janeiro, de 27 a 31 de agosto de

2018.

VOCÊ SABIA?

O X Seminário de Pesquisa da Estácio, I Mostra de Extensão da Estácio, VI Jornada de Iniciação Científica da

UNESA e V Fórum de Extensão será nos dias 26 e 27 de outubro de 2018.
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A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d.
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A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d.

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na

Plataforma Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo

docente, oferecer oportunidades de progressão de carreira, liderança acadêmica e

concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora da instituição.

VOCÊ SABIA?

O X Seminário de Pesquisa da Estácio, I Mostra de Extensão da Estácio, VI Jornada de

Iniciação Científica da UNESA e V Fórum de Extensão será nos dias 26 e 27 de outubro de

2018.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Ana Cristina Augusto Pinheiro [Direito,

UNESA/RJ]: comunicação “Violações

contemporâneas aos direitos humanos:

a violência contra as mulheres no Brasil

e na União Europeia” apresentada no

23° Meeting of Nanterre Network, Legal

and Interdisciplinary Challenges in

Contemporary Society, na Espanha, de

09 a 11 de julho de 2018.

Ana Luisa Rocha Mallet, David

Kestenberg, Fatima Geovanini,

Luciana Andrade [Medicina,

UNESA/RJ]: artigo "Cardiology and

films: an important teaching tool",

publicado no International Journal of

Cardiovascular Sciences, 2018, págs:

451 a 453.

Claudia Lima Campos Alzuguir,

Raquel Juliana de Oliveira Soares e

Rosana Silva Rosa [Medicina,

UNESA/RJ]: comunicação “Educação

em saúde na atenção primária:

contribuições dos acadêmicos de

medicina na promoção da qualidade de

vida do trabalhador” apresentada no 13º

Congresso Internacional Rede Unida

2018, Amazonas, de 30 de maio a 02 de

junho de 2018.

Samuel da Silva Aguiar [Educação

Física, ESTÁCIO BRASÍLIA/DF]:

comunicação “Body fat, redox balance

and telomere length of middle aged

untrained and master athletes”

apresentada no 23rd Annual Congress

of the European College of Sport

Science, na Irlanda, de 04 a 07 de julho

de 2018.

Tâmara Lis Reis Umbelino [Jornalismo,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação “Grafite e novos desenhos

urbanos: a juventude toma conta das

cidades” será apresentada no

Congresso Internacional Cultura e

turismo: desenvolvimento nacional,

promoção da paz e aproximação entre

nações, em Maputo - Moçambique, de

26 a 27 de novembro de 2018.

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

EVENTO/NOTÍCIA

Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: participará

como coordenadora da comissão de avaliação psicológica do CRP04/subsede Sudeste,

moderando o psicologia em foco sobre a avaliação psicológica no contexto escolar, com os

professores Anna Paula Gomes e Marco Antonio Alvarenga. O evento será em 13 de agosto,

no Conselho Regional de Psicologia em Juiz de Fora. O objetivo é conversar e expandir o

diálogo sobre a avaliação no contexto escolar e a importância do psicólogo neste contexto. O

evento contará com a presença de profissionais e estudantes de psicologia.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Cláudio Pellini Vargas [Pedagogia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: artigo "O

elogio da beleza atlética em Hans

Gumbrecht", publicado na revista Pensar a

Prática, Qualis B2, v.21, n° 2, 2018.

José Osório do Nascimento Neto [Direito,

ESTÁCIO CURITIBA/PR]: artigo

"Representações político-culturais entre as

reformas do constitucionalismo latino-

americano", publicado na obra internacional

coletiva “Derecho Administrativo para el siglo

XXI: hacia el garantísmo normativo y la

transparencia institucional”, lançada no dia 2

de agosto, durante o I Congreso

Latinoamericano Juvenil de Derecho

Administrativo, em Quito - Equador.

Maynara Costa de Oliveira Silva [Direito,

ESTÁCIO SÃO LUIS/MA]: capítulo

“Negociações do corpo: reflexões sobre o

acesso ao aborto legal em uma maternidade

potiguar”, no livro Estado, Políticas e

Agenciamentos Sociais em Saúde, publicado

pela editora da UFSC.

Valéria Dutra Ramos e Helson Moreira da

Costa [Engenharia Ambiental e Saniária e

Engenharia de Produção, UNESA/RJ]:

comunicação “A combinação dos métodos

IKP e de curvas mestras no estudo da

cinética de degradação termo-oxidativa do

polipropileno (PP)” apresentada no XI

Congresso Brasileiro de Análise Térmica e

Calorimetria (XI CBRATEC), no Rio de

Janeiro, de 22 a 24 de abril de 2018.

VOCÊ SABIA?

O X Seminário de Pesquisa da Estácio, I Mostra de Extensão da Estácio, VI Jornada de

Iniciação Científica da UNESA e V Fórum de Extensão será nos dias 26 e 27 de outubro de
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FAPERJ contempla 08 projetos de Iniciação Científica da UNESA

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

No programa IC_2018/1 - IC - Bolsa de Iniciação Científica 2018/1 da FAPERJ, foram contemplados

08 projetos da Universidade Estácio de Sá – UNESA/RJ, de acordo com o resultado divulgado em 09

de agosto de 2018.

Parabéns aos orientadores e alunos bolsistas!

EVENTO/NOTÍCIA

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na Plataforma

Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo docente, oferecer

oportunidades de progressão de carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e

auxílios dentro e fora da instituição.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Ana Paula de Andrade Silva (profa.), Suellen

Aparecida da Costa Oliveira e Nathaly

Andrade de Souza (alunas) [Enfermagem,

UNESA/RJ]: comunicação “Educação

permanente: estratégia minimizadora de

incidentes no preparo/administração de

medicamentos intravenosos na terapia intensiva”

apresentada no IV Fórum Internacional sobre

Segurança do Paciente, em Minas Gerais, de 03

a 04 de agosto de 2018.

Jonas da Conceição Ricardo [Engenharia de

Produção, UNESA/RJ]: capítulo “Os roteiros de

atividades de matemática propostos pelo

CECIERJ para turmas da 1º série do ensino

médio: uma breve análise”, no livro Políticas

Públicas na Educação Brasileira : Pensar e

Fazer, publicado pela editora Ponta Grossa.

Disponível: http://www.atenaeditora.com.br/wp-

content/uploads/2018/04/E-book-PP-Pensar-e-

Fazer.pdf.

Leonardo Menezes Melo [Engenharia de

Produção, ESTÁCIO SANTA CATARINA/SC]:

comunicação “A estratégia adotada na

implantação do escritório de projetos da FIESC

para uma gestão de valor” apresentada no XIII

Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e

Liderança, em Porto Alegre, de 04 a 06 de junho

de 2018.

Além dos projetos listados acima a aluna Michelle Edelman Saul, UNESA/RJ, também, foi

contemplada neste edital com o projeto intitulado “Encefalopatia associada a sepse: mecanismos e

novas estratégias terapêuticas”, vinculado a FIOCRUZ e orientado pelo professor Hugo Caire de

Castro Faria Neto.

48

http://www.atenaeditora.com.br/wp-content/uploads/2018/04/E-book-PP-Pensar-e-Fazer.pdf


Boletim Pesquisa
20 de agosto de 2018. Ano 8. Nº 356

Oficina: Medicina Narrativa na Clínica

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

A Oficina Medicina Narrativa na Clínica acontecerá durante o 56o Congresso

Científico do HUPE e tem como proposta atividades que facilitem as relações

entre profissionais de saúde e pacientes/familiares. A oficina se utilizará de

técnicas com textos literários, imagens do cinema e escrita reflexiva, potentes

ferramentas para desenvolvimento de escuta atenta. Essas técnicas poderão

ser reproduzidas em cenários de prática, visando a formação de estudantes

de graduação e pós-graduação.

Coordenação e palestrantes: Eloisa Grossman (UERJ), Ana Mallet, Fátima

Geovanini, Luciana Andrade e David Kestenberg (UNESA).

Público-alvo: Estudantes e profissionais de saúde

Data: 28 de agosto de 2018

Horário: 09:00h às 16:00h

Local: Hospital Universitário Pedro Ernesto, Boulevard 28 de setembro, 77 -

Vila Isabel - Rio de janeiro, RJ - NESA sala 369

Inscrições: http://congresso.hupe.uerj.br

EVENTO/NOTÍCIA

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na Plataforma

Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo docente, oferecer

oportunidades de progressão de carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e

auxílios dentro e fora da instituição.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Cláudio Pellini Vargas [Pedagogia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: artigo

"Avaliação na educação física escolar:

tensões para além das epistemologias",

publicado na revista Brasileira de Educação

Física e Esporte, Qualis B1, v. 31, p. 819-

834, 2017.

José Osório do Nascimento Neto [Direito,

ESTÁCIO CURITIBA/PR]: artigo "O princípio

da precaução no STF: uma análise crítica do

recurso extraordinário 627.189", publicado na

revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica

– RIHJ, Qualis A2, ano 16, n. 23, p. 169-190,

jan./jun. 2018.

Luciano Procópio da Silva [Farmácia,

UNESA/RJ]: artigo "The influence of surface

microbial diversity and succession on

microbiologically influenced corrosion of steel

in a simulated marine environment",

publicado na revista internacional Archives of

Microbiology, v. 200, p. 1-10, 2018.

Magno Angelo Kelmer [Engenharia Civil,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: capítulo

“Entre santa e santo, parede de cal e canto:

da produção social da santidade de Nhá

Chica à turistificação de Baependi”, no e-

book Meu povo de fé, publicado pela editora

Barlavento.

Wender Antonio da Silva [Computação,

ESTÁCIO AMAZÔNIA/RR]: artigo "Atividade

experimental de ciências nos anos iniciais do

ensino fundamental: a germinação do feijão",

publicado na revista Multidisciplinar Pey Këyo

Científico do Centro Universitário Estácio da

Amazônia, v. 4, n° 01, 2018. Disponível:

http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/p

kcroraima.

49

http://congresso.hupe.uerj.br/
http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/pkcroraima


Boletim Pesquisa
27 de agosto de 2018. Ano 8. Nº 357

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

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

membro da comissão de avaliação de trabalhos científicos no XIX Congresso Paranaense de

Direito Administrativo, promovido pelo Instituto Paranaense de Direito Administrativo – IPDA,

no dia 24 de agosto de 2018, na OAB Paraná.

Curso em Buenos Aires para a Sociedade Argentina de Endodontia

Em 29 de junho de 2018, o Prof. Jose Freitas Siqueira Junior [PG - Odontologia, UNESA/RJ]

ministrou curso de 4 horas sobre “Tratamento das infecções endodônticas” em Buenos Aires,

em evento promovido pela Sociedade Argentina de Endodontia. O curso também foi

transmitido online em tempo real para outras localidades da Argentina, Colômbia e Bolívia. A

Profa. Isabela Roças [PG - Odontologia, UNESA/RJ] também esteve presente no evento,

ocasião em que foram discutidos diversos projetos de colaboração em pesquisa.

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na

Plataforma Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo

docente, oferecer oportunidades de progressão de carreira, liderança acadêmica e

concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora da instituição.

Divulgação do novo número da Revista Multidisciplinar Pey Këyo Científico

Está disponível no link: http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/pkcroraima a nova edição

da Revista Multidisciplinar Pey Këyo Científico (Vol. 4, No 1) de 2018. A comunidade

acadêmica está convidada a enviar trabalhos para a revista. O fluxo de submissão é continuo

e a revista é multidisciplinar. Caso algum docente queira fazer parte do Comitê Científico

deverá se cadastrar na plataforma da revista.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Antonio Carlos Magalhães da Silva,

Cecilia Mattoso e Paulo Roberto da

Costa Vieira (prof.) e Samuel Barros

(aluno) [PG - Administração, UNESA/RJ]:

artigo "Variáveis explicativas da atitude de

consumo de crédito", publicado na revista

Economia e Gestão, Qualis B2, v. 18, p.

122-140.

Marcos Vinicius Costa Fernandes

[Enfermagem, ESTÁCIO AMAZONAS/AM]:

comunicação “Importância da metodologia

ativa na disciplina de estomaterapia para a

formação do enfermeiro: relato de

experiência” apresentada no 13°

Congresso Internacional da Rede Unida,

em Manaus, em 02 de junho de 2018.

Marcus Brauer Gomes e Paulo Roberto

da Costa Vieira [PG - Administração,

UNESA/RJ]: comunicação “Corporate

distance education: a theoretical

understanding of its resistance factors”

apresentada no 78 Annual Meeting of The

Academy of Management, em Chicago,

em 13 de agosto de 2018.

Wender Antonio da Silva [Computação,

ESTÁCIO AMAZÔNIA/RR]: comunicação

“Tecnologias digitais e a construção do

conhecimento científico: mensuração de

atitudes com Guttman” será apresentada

no V Simpósio LASERA Manaus, em

Manaus, de 20 a 21 de setembro de 2018.

EVENTO/NOTÍCIA
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II SEMSEST - Semana do Secretariado Estácio 2018

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

No período de 24 a 28 de setembro de 2018, o curso de Secretariado Executivo Trilíngue da

Universidade Estácio de Sá, campus Centro I, promoverá a II SEMSEST - Semana do

Secretariado Estácio 2018.

Dentre os temas abordados, ocorreram palestras sobre entidades de classe,

interculturalidade e carreira internacional, visagismo, empreendedorismo, inteligência

emocional, job interviews, Secretariado e seus pilares de sustentação e Secretariado

Remoto.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Marcio Iscold Dutra (Prof.), Raquel Esmério

e Stelaine Braga (Alunas) [Engenharia de

Produção, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação “Aplicação do RCM (realibility

centred in maintenance) na redução de falhas:

um estudo de caso em uma fábrica de pregos”

será apresentada no XXV SIMPEP - Simpósio

de Engenharia de Produção, em São Paulo,

em 07 de novembro de 2018.

Marcus Brauer Gomes (Prof.), Eduardo

Hoshi e Andrea Cardoso (Alunos) [PG -

Administração, UNESA/RJ]: comunicação “The

reverse logistics of the eletronic garbage in

Brasil: an analysis of national scientific

prodution In: international conference on

information systems and technology

management” apresentada no International

Conference on Information Systems and

Technology Management - CONTECSI, em

São Paulo, em 25 de março de 2018.

Tarcisio Costa Brum [Engenharia de

Produção, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação “Aplicação de técnicas de

aprendizado de máquina, para classificação do

risco de acidentes em trechos rodoviários, com

base no histórico de acidentes, condições da

via e índices de chuva e nebulosidade” será

apresentada no XXXII Congresso da

Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em

Transportes - ANPET, no Rio Grande do Sul,

em 04 de novembro de 2018.

Walfrido Nunes de Menezes [Psicologia,

ESTÁCIO FIR/PE]: comunicação “Sexualidade

e gênero: violência e o abuso sexual na

comunidade de jovens” será apresentada no

9th Congress of the European Society on

Family Relations Families through the Lens of

Diversity Porto, em Portugal, em 06 de

setembro de 2018.
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Semana do Administrador

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

Local: Campus Nova América – RJ (Auditório) 
Dia: 10/09/2018

Horário: 19h – 20h

Tema: "Gestão de Projetos pela visão de competências"

Palestrante: Prof. Ricardo Soares

Dia: 11/09/2018

Horário: 19h – 20h

Tema: “Finanças e mercado de trabalho como funciona na prática?”

Palestrante: Prof. Gilvan Bueno

Dia: 12/09/2018

Horário: 19h – 20h

Tema: "Ferramenta de Marketing aplicada na empregabilidade".

Palestrante: Prof. Firmino Sousa Carneiro.

Dia 13/09/2018

Horário: 19h – 20h30m

Tema: “Inteligência Emocional”

Palestrante: Profa. Maria do Carmo Barcelar Schwandt

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Ana Cristina Augusto Pinheiro [Direito,

UNESA/RJ]: comunicação “Propriedade

intelectual, o direito autoral na era digital,

abordagem na legislação brasileira e na

União Europeia” apresentada no II Congreso

de DerechoTransnacional (II

CONDITRANS), na Espanha, de 12 a 13 de

julho de 2018.

Ana Luiza da Gama e Souza [Direito,

UNESA/RJ]: comunicação “Deslocados

internos pela destruição material:

responsabilidade de quem?” apresentada no

10° Encontro Nacional da Associação

Brasileira de Estudos de Defesa, em São

Paulo, de 03 a 05 de setembro de 2018.

Elizabeth Silaid Muxfeldt (Profa.), Maria

Fernanda de Miranda Reis do Rego,

Bruna Pedrosa e Raquel Martins Maia

Costa (Alunas) [Medicina, UNESA/RJ]:

comunicação “Diagnóstico de hipertensão

arterial pela monitorização residencial da

pressão arterial em uma população assistida

por uma unidade da estratégia de saúde da

família no Rio de Janeiro” apresentada no

73º Congresso Brasileiro de Cardiologia, em

Brasília, de 14 a 16 de setembro de 2018.

Marcus Brauer Gomes e Paulo Roberto da

Costa Vieira [PG - Administração,

UNESA/RJ]: comunicação “Corporate

distance education: an applied

understanding of its resistance factors”

apresentada no CONTECSI USP –

International Conference on Information

Systems and Technology Management, em

São Paulo, em 25 de março de 2018.

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na Plataforma

Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo docente, oferecer

oportunidades de progressão de carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e

auxílios dentro e fora da instituição.

54



Boletim Pesquisa
17 de setembro de 2018. Ano 8. Nº 360

Semana de Nutrição da Estácio

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

O Curso de Nutrição do campus João Uchôa realizou de 31/08 a 06/09/18 a Semana de Nutrição

da Estácio, dia do Nutricionista, contando com 3 palestras diárias, totalizando 12 profissionais

atuantes no mercado de trabalho, que levaram discussões importantes e desafios para atuação

do nutricionista. O encerramento no dia 06/09 contou com o Desafio Gastronômico NutriEstácio

2018, onde trios de alunos se inscreveram para concorrer. A temática do desafio foi a

apresentação de uma entrada, um prato principal e uma sobremesa contendo preparações com

o aproveitamento integral dos alimentos. Alunos de Nutrição de todos os campi puderam

participar, e quatro foram para a final.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Carla Cordeiro Marçal Y Guthierrez

[Pedagogia, UNESA/RJ]: comunicação

“Políticas públicas de educação inclusiva: o

ensino colaborativo na/para diversidade”

apresentada no VIII Congreso Iberoamericano

de Pedagogía - CIP 2018, em Buenos Aires,

de 14 a 17 de agosto de 2018.

FAPERJ contempla 03 projetos da UNESA no Programa Cientista do Nosso Estado

No Programa Cientista do Nosso Estado (Edital N.º 03/2018) da FAPERJ, foram contemplados 03 projetos 

da Universidade Estácio de Sá – UNESA/RJ, de acordo com o resultado divulgado em 13 de setembro de 

2018. Parabéns aos professores!

V Jornada Científica de Odontologia UNESA

No dia 29 de setembro de 2018, será realizada a V Jornada Científica de Odontologia UNESA. Neste 

evento, organizado pelos alunos do Programa de Educação Tutorial (PET) do Ministério da Educação, 

ocorrerão palestras, hands on e apresentação de painéis científicos.

Treinamento para posicionamento radiográfico

Acontecerá, nos dias 20 e 21/09/18, a primeira oficina de treinamento para posicionamento radiográfico, 

ministrado pelos alunos Maurício Aquino e Ramon Santana, do curso CST em Radiologia, do projeto 

“Diálogos Irradiados”, coordenado pela professora Neyldes Moreira. Os monitores irão realizar um 

treinamento com os alunos que entrarão em estágio no segundo semestre 2018.2.

Nelma de Mello Cabral [Psicologia, UNESA/RJ]: palestra: "Por uma escuta psicanalítica para o clamor das 

trans" na mesa redonda "Desafios teóricos clínicos oriundos da experiência trans", realizada no VIII 

Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental e XIV Congresso Brasileiro de Psicopatologia 

Fundamental, no Rio de Janeiro, de 07 a 09 de setembro de 2018.

Sandra Regina Freitas da Silva Morgado de Gois [Pesquisadora da Diretoria de Pesquisa e Extensão]: 

palestra "Educação criativa e inovação" será realizada na XV Semana de Pesquisa, Extensão e Inovação da 

UNISUAM, unidade Campo Grande - Rio de Janeiro, em 18 de outubro de 2018.
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Quarta Edição do Prêmio Mestres e Conselheiros/2018

No dia 30 de agosto de 2018, no Centro de Atividades Didáticas II, da Universidade

Federal de Minas Gerais, a Comissão Julgadora da Quarta Edição do Prêmio Mestres

e Conselheiros/2018, composta por Julio Cesar Ribeiro Sampaio (na condição de

Presidente), Carlos Henrique Rangel, Cristiane Souza Gonçalves e Paulo Moura

Peters decidiu pela indicação dos premiados de ações exemplares de educação

patrimonial. O projeto "Cemitério do bonfim: arte, história e educação patrimonial",

coordenado pela Profa.Dra. Marcelina das Graças de Almeida, bolsista de Pesquisa

Produtividade no Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte, foi premiado em

segundo lugar. O projeto se realiza desde o ano de 2012 e resulta de uma parceria

entre a Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais, a Fundação

Municipal de Parques e Zoobotânica e o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e

Artístico, tendo como propósito a oferta das visitas guiadas ao Cemitério do Bonfim,

localizado na capital mineira. Um guia turístico está em planejamento e será,

futuramente, disponibilizado a todos os interessados na temática.

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

EVENTO/NOTÍCIA

Programa de Pós-Graduação em Odontologia marca presença na reunião Anual da

Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica

Em setembro de 2018, vários alunos e egressos do PPGO apresentaram trabalhos

científicos na 35 Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica (SBPqO),

realizada em Campinas.

Em 17/09/18 aconteceu a palestra “Foco, motivação e hábito a tríade da vitória”, com a

psicopedagoga Izabel Cristina Firmo Foglia, na Estácio Feira de Santana, pelo Curso de

Tecnologia em Radiologia.

Semana de T.I. no Campus Nova América

Este evento será realizado entre 22 a 26/10/18 na Unidade Nova América de 19h30min às

21h30min. Em breve, estarão disponíveis no SIA os eventos já cadastrados para que os

alunos possam se inscrever e ganhar as horas de Atividades Acadêmicas Complementares,

se estiverem presentes.

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na

Plataforma Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo

docente, oferecer oportunidades de progressão de carreira, liderança acadêmica e

concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora da instituição.

VOCÊ SABIA?

O X Seminário de Pesquisa da Estácio, I Mostra de Extensão da Estácio, VI Jornada de

Iniciação Científica da UNESA e V Fórum de Extensão será nos dias 26 e 27 de outubro de

2018.
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A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Diego de Faria Magalhães Torres

[Medicina, UNESA/RJ]: artigo

"Prevalence and topography of the

peroneus tertius muscle: a study of

human cadavers", publicado na revista

Journal of Morphological Sciences, v. 2,

p. 106 a 109, 2018.

Jamille Rios Moura (profa.), Neyldes

Moreira da Silva (profa.), Paulo

Henrique Lima de Melo e Sumara

Rios Lima (alunos) [Radiologia,

ESTÁCIO FEIRA DE SANTANA/BA]:

artigo "Aplicabilidade da tomografia

computadorizada Cone Beam na

Odontologia", publicado na revista

Odontológica de Araçatuba, v.39, n.2,

p. 22 a 28, 2018.

Juliana Primi Braga [Letras,

ESTÁCIO SÃO PAULO/SP]:

comunicação “A violação do corpo e da

alma no conto ‘Maria’, de Conceição

Evaristo" apresentada no IX Encontro

do Fórum de Literatura Brasileira

Contemporânea: poesia, prosa,

política, no Rio de Janeiro, em 12 de

setembro de 2018.

Milena Cristina Aragão Ribeiro de

Souza [Psicologia, ESTÁCIO

FASE/SE]: comunicações “O

pensamento pedagógico sobre

disciplina e castigos à luz de

Rousseau, Pestalozzi e Montessori:

caminhos para pensar a educação de

crianças”, "Castigos escolares e

disciplina positiva: a educação das

crianças em pauta" e "Percepção de

psicólogos escolares sobre a inserção

deste profissional na educação básica"

serão apresentadas no Encontro

Internacional de Educação e

Contemporaneidade, em Sergipe, em

22 de outubro de 2018.

Nelma de Mello Cabral (Profa.) e

Natália de Oliveira (aluna)

[Psicologia, UNESA/RJ]: comunicação

“A relação entre ódio e sexualidade em

Schreber" apresentada na 12ª Mostra

de Práticas em Psicologia, no Rio de

Janeiro, de 29 a 31 de agosto de 2018.

Sandra Regina Freitas da Silva

Morgado de Gois [Pesquisadora da

Diretoria de Pesquisa e Extensão]:

palestra "A iniciação científica como

primeiros passos para a pesquisa"

realizada na III Jornada do Curso de

Gastronomia da UNESA, no Rio de

Janeiro, em 11 de setembro de 2018.
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Inscrições abertas para o Edital Pesquisa Produtividade 2019

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

É com entusiasmo que a Diretoria de Pesquisa, Extensão e Mestrado e Doutorado anuncia

a abertura das inscrições 2019 para o Programa Pesquisa Produtividade nas seguintes

IES:

* UNESA – Edital https://goo.gl/hb4Ses

* FESV – Edital https://goo.gl/gfGHyT

* ESTÁCIO AMAZÔNIA – Edital https://goo.gl/YUnmsj

* ESTÁCIO BH – Edital https://goo.gl/gEgYHy

* ESTÁCIO BRASÍLIA – Edital https://goo.gl/L8ibEX

* ESTÁCIO FASE – Edital https://goo.gl/4xoVjC

* ESTÁCIO FIB – Edital https://goo.gl/5JWqZw

* ESTÁCIO FIC – Edital https://goo.gl/TUoS1q

* ESTÁCIO JUIZ DE FORA – Edital https://goo.gl/E3jctx

* ESTÁCIO RECIFE – Edital https://goo.gl/Xbhbwh

* ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO – Edital https://goo.gl/QX2diL

* ESTÁCIO SANTA CATARINA – Edital https://goo.gl/1cdG8f

* ESTÁCIO SÃO PAULO – Edital https://goo.gl/scWTgz

Objetivo do Programa visa estimular o docente no desenvolvimento de projetos de

pesquisa e incentivar a produção científica. Para participar do processo seletivo, o docente

deverá atender as regras estabelecidas nos Editais específicos de cada IES.

A concessão do apoio se realizará no período de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020. As

inscrições deverão ser realizadas até o dia 31 de outubro 2018. Não perca o prazo!

Com o lançamento dos Editais esperamos desenvolver e fortalecer a cultura da Pesquisa

na Estácio, ampliando o Programa para outras IES progressivamente na medida dos

resultados.

Dúvidas sobre o Programa Pesquisa Produtividade devem ser encaminhadas para o e-

mail: pesquisa.produtividade@estacio.br.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Michele Nakahara Melo [Enfermagem,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação “Inovações no processo

ensino-aprendizagem do procedimento de

punção venosa periférica para

graduandos" será apresentada no

Congresso Brasileiro dos Conselhos de

Enfermagem, em São Paulo, em 26 de

novembro de 2018.

Paulo Roberto da Costa Vieira [PG -

Administração, UNESA/RJ]: artigo

"Antecedents of oncological patient

satisfaction: a study conducted at the

Brazilian National Cancer Institute",

publicado no periódico International

Review on Public and Nonprofit Marketing,

v.15, n° 3, p.413-429, 2018. Disponível:

https://link.springer.com/journal/12208/15/3

?wt_mc=alerts.TOCjournals&utm_source=t

oc&utm_medium=email&utm_campaign=to

c_12208_15_3.
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A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d.

EVENTO/NOTÍCIA

IV Seminário de Pesquisa e Extensão da Estácio de Belo Horizonte

Data: 10 de novembro de 2018

Horário: 9h às 17h 

Local: Rua Erê, 207, Prado, BH-MG

Inscrições para apresentação oral: até 10 de outubro de 2018

Formulário: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZhRoFo210XQoVk2Linm2kPcv7gsP5tDIGBFuUYSgeGXgpFg/viewf

orm?c=0w=1

Regulamento: 

https://docs.google.com/document/d/1gQI5Pgn04EEnGgV3OkMfLGNjXMEAYl8dGy741aHec4/edit?usp=sharing

Inscrição para ouvintes: até 7 de novembro de 2018 

Site: https://www.sympla.com.br/iv-seminario-de-pesquisa-e-extensao---estacio-bh__354643

Serão aceitas submissões de resumos de trabalhos para apresentações orais em 20 minutos de:

» TCC’s de graduação e pós-graduação;

» Projetos de Iniciação Científica e de Extensão;

» Artigos, monografias, dissertações e teses;

» Alunos e professores de qualquer instituição.

Atividade Acadêmica Complementar (AAC) para participantes vinculados à Estácio:

Apresentação oral: 20 horas e ouvinte: 10 horas

Informações: O Seminário de Pesquisa e Extensão visa divulgar, socializar e avaliar a produção científica e de 

extensão de alunos, docentes orientadores, colaboradores e convidados. O público pode participar como ouvinte 

ou apresentador de resultados de pesquisas e projetos. E-mail: pesquisa.estaciobh@estacio.br

Programação:

» Inscrição participantes (ouvintes) via Sympla até 7/11/2018

» Inscrição dos trabalhos: 01/10 a 10/10/2018

» Avaliação e aprovação dos trabalhos: 30/10/2018

» Abertura Solene: 10/11/2018

» Apresentação dos trabalhos: 10/11/2018

» Publicação de anais (proceedings): 10/12/2018

• Regulamento do IV Seminário http://portal.estacio.br/media/3730634/regulamento-do-iv-seminário-de-pesquisa-

e-extensão-estácio-bh-2018.docx. 

Jonas da Conceição Ricardo [Engenharia de Produção, UNESA/RJ]: avaliador no Edital Interno nº 03/2018  

referente a Fomento a Projeto de Extensão, do Campus Nilópolis do IFRJ 2018, na área Núcleo de Práticas de 

Educação Matemática Cidadã – NUPEMCI.
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X Seminário de Pesquisa e I Mostra de Extensão da Estácio
VI Jornada de Iniciação Científica e V Fórum de Extensão da UNESA 

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

Pré-inscrição disponível no site www.estacio.br/seminariodepesquisa até 22/10/2018.

Datas e horários:

26 de outubro de 2018: 12h às 18h

27 de outubro de 2018: 7h30min às 17h

Local: Campus Nova América

Endereço: Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro – RJ

A palestra de abertura será realizada pelo Prof. Me. Paulo Buarque de Macedo

Guimarães, Assessor da Presidência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do

Rio de Janeiro (FAPERJ) e Professor da Universidade Federal Fluminense (UFF).

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Adriano Chagas dos Santos [Produção

Audiovisual, UNESA/RJ]: comunicação “Do

cinematógrafo ao celular: tão longe e tão

perto" será apresentada no XXII Encontro

SOCINE, em Goiânia, de 23 a 26 de outubro

de 2018.

Maria da Graça de Oliveira Carlos [Ciências

Contábeis, ESTÁCIO FIC/CE]: comunicação

“Desempenho social do setor bancário

brasileiro: estudo longitudinal a partir da

relação entre os fatores ESG e valor

adicionado e distribuído a stakeholders no

período de 2008 a 2017" será apresentada no

XX Encontro Internacional de Gestão

Empresarial e Meio Ambiente - ENGEMA

2018, em São Paulo, de 03 a 05 de dezembro

de 2018.

Talita Leite Ladeira [Fisioterapia, ESTÁCIO

JUIZ DE FORA/MG]: comunicações

"Competências comunicacionais e atitudinais

no processo de ensino-aprendizagem em

fisioterapia respiratória" e "Aplicabilidade de

uma oficina de bioética na formação do

fisioterapeuta", apresentadas no V Congresso

Brasileiro de Educação em Fisioterapia e

XXVIII Fórum Nacional de Ensino em

Fisioterapia, em Vitória, de 26 a 28 de

setembro de 2018.

O dossiê temático “Educação, tecnologias e inclusão digital”, publicado pela revista Diálogo

Educacional (PUC-PR), avaliada como A2 pela Capes, incluiu o artigo da Profª Jaciara de Sá

Carvalho [PG - Educação, UNESA/RJ] em co-autoria com a ex-orientanda Rita Martins Brito, sob

o título "Da 'janelinha' para o 'janelão': a relevância de conteúdos qualificados para a educação

permanente pelos surdos e sua inclusão transformadora", resultado de pesquisa desenvolvida

pela atual mestra, sob orientação da professora do Programa de Pós Graduação em Educação.

Disponível: https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/23982.

Michele Nakahara Melo [Enfermagem, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: palestra "Enfermagem na

saúde mental: educação e promoção de saúde das pessoas com necessidades especiais"

realizada na 12ª Jornada Acadêmica de Saúde Mental, na Universidade Federal de Juiz de Fora,

em 03 de outubro de 2018.

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na

Plataforma Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo docente,

oferecer oportunidades de progressão de carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos

financeiros e auxílios dentro e fora da instituição.

61

http://www.estacio.br/seminariodepesquisa até 22/10/2018
https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/23982


Boletim Pesquisa
22 de outubro de 2018. Ano 8. Nº 364

ÚLTIMO DIA PARA PRÉ-INSCRIÇÃO!
X Seminário de Pesquisa e I Mostra de Extensão da Estácio

VI Jornada de Iniciação Científica e V Fórum de Extensão da UNESA 

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

Programação e pré-inscrição disponíveis no site www.estacio.br/seminariodepesquisa até hoje

(22/10/2018).

No dia 26/10/2018, das 12h às 18h, serão apresentados pôsteres dialogados dos projetos de Iniciação

Científica e de Extensão da UNESA.

No dia 27/10/2018, o evento acontecerá das 7h30min às 17h. A palestra de abertura será realizada, às 9h,

pelo Prof. Me. Paulo Buarque de Macedo Guimarães, Assessor da Presidência da Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e Professor da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Na sequência serão apresentados, além de pôsteres dialogados dos projetos de Iniciação Científica da

UNESA, comunicações orais de pesquisas e pôsteres dialogados de projetos de extensão de instituições de

todo Brasil. Também nesta data serão realizadas Oficinas com temas variados.

Local do evento: Campus Nova América - Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro

– RJ.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Everton Maick Rangel Pessanha [Engenharia

Elétrica, UNESA/RJ]: comunicação “Alterações de

microestrutura da grafita e de propriedades elétricas

do ferro fundido nodular sob efeito do titânio após o

tratamento de inoculação e nodulização"

apresentada no V Congresso de Ensino, Pesquisa e

Extensão (CONEPE), em Campos dos

Goytacazes/RJ, de 16 a 18 de outubro de 2018.

Paula Campos de Castro [Design de Moda,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação “O

papel da indumentária nos escritos de Júlia Lopes

de Almeida" será apresentada na VIII Jornada

Literária do Programa de Pós-Graduação em Letras:

Estudos Literários da Faculdade de Letras da

Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas

Gerais, de 12 a 14 de novembro de 2018.

I Encontro de Pesquisa e Mostra de Extensão da Faculdade Estácio de Castanhal

Data: 13 e 14 de novembro de 2018

Local: Campus da Faculdade Estácio de Castanhal - Rodovia BR-316, Km 60, S/n - Apeú, Castanhal – PA.

Informações e inscrições no site: www.even3.com.br/epefec ou e-mail epefec@gmail.com

Submissão de Trabalhos: serão aceitos resumos expandidos, artigos completos e projetos de extensão em

andamento ou já realizados, edital com regras e informações no site: www.even3.com.br/epefec

Cronograma:

Inscrição dos trabalhos: 01/10 a 31/10/2018

Avaliação e aprovação dos trabalhos: até 05/11/2018

Abertura solene: 13/11/2018

Apresentação dos trabalhos: 13/11 e 14/11/2018

OBS: Pesquisadores de fora do Estado do Pará, deverão apresentar seus trabalhos aprovados por meio de

um vídeo, que deve ser enviado até o dia 05/11/2018 para o e-mail epefec@gmail.com.

VIII Seminário de Pesquisa em Comunicação

A oitava edição do Seminário de Pesquisa em Comunicação da Estácio Juiz de Fora será realizada no dia

24 de outubro de 2018 . O evento é semestral e contempla a apresentação das pesquisas em andamento

realizadas pelos alunos de 8° período dos cursos de Jornalismo e de Publicidade e Propaganda.

VOCÊ SABIA?

Atenção Professores de ESTÁCIO AMAZÔNIA, ESTÁCIO BELÉM, ESTÁCIO BRASÍLIA, ESTÁCIO

CARAPICUÍBA, ESTÁCIO CASTANHAL, ESTÁCIO FAAC, ESTÁCIO FAL, ESTÁCIO FAP, ESTÁCIO

FARGS, ESTÁCIO FASE, ESTÁCIO FATERN, ESTÁCIO FIB, ESTÁCIO FIC, ESTÁCIO FLORIANÓPOLIS,

ESTÁCIO FMJ, ESTÁCIO JUIZ DE FORA, ESTÁCIO MACAPÁ, ESTÁCIO NATAL, ESTÁCIO PARAÍBA,

ESTÁCIO RECIFE, ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO, ESTÁCIO SANTA CATARINA, ESTÁCIO SÃO LUÍS,

ESTÁCIO SÃO PAULO, FAESO, FAL ESTÁCIO, FESCG, FESGO, FESV, FESVV e UNESA:

Edital de Bolsas Auxílio à Extensão 2019 – vigência fevereiro/2019 a janeiro/2020.

Editais disponíveis em https://goo.gl/Y3oGrh. 62
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INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O EDITAL PESQUISA PRODUTIVIDADE 2019

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

Para incentivar o desenvolvimento de projetos de pesquisa e a produção científica de nossos docentes, a Diretoria
de Pesquisa, Extensão e Mestrado e Doutorado está com inscrições abertas para o Programa Pesquisa Produtividade em
diferentes instituições. O prazo para se inscrever vai até 31 de outubro de 2018. Confira os editais das Instituições
participantes:

UNESA – Edital https://goo.gl/hb4Ses
ESTÁCIO AMAZÔNIA – Edital https://goo.gl/YUnmsj
ESTÁCIO BH – Edital https://goo.gl/gEgYHy
ESTÁCIO BRASÍLIA – Edital https://goo.gl/L8ibEX
ESTÁCIO FIB – Edital https://goo.gl/5JWqZw
ESTÁCIO FIC – Edital https://goo.gl/TUoS1q
ESTÁCIO JUIZ DE FORA – Edital https://goo.gl/E3jctx
ESTÁCIO RECIFE – Edital https://goo.gl/Xbhbwh
ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO – Edital https://goo.gl/QX2diL
ESTÁCIO SANTA CATARINA – Edital https://goo.gl/1cdG8f
ESTÁCIO SÃO PAULO – Edital https://goo.gl/scWTgz
ESTÁCIO FASE – Edital https://goo.gl/4xoVjC
FESV – Edital https://goo.gl/gfGHyT
A concessão do apoio se realizará no período de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020. Dúvidas sobre o Programa 

Pesquisa Produtividade devem ser encaminhadas para o e-mail pesquisa.produtividade@estacio.br.

EVENTO/NOTÍCIA

Docente do Curso de Ciências Contábeis da ESTÁCIO FIC participou do XLII Encontro da ANPAD - EnANPAD 2018
A professora e Coordenadora de Iniciação Científica da ESTÁCIO FIC Maria da Graça de Oliveira Carlos teve seu trabalho "O Corporate Social
Performance do Setor Bancário Brasileiro: Relação entre os Fatores Socioambientais e de Governança (ESG) e o Valor Adicionado" aprovado e
apresentado oralmente XLII Encontro da ANPAD - EnANPAD 2018, que aconteceu em Curitiba, no período de de 02 a 06 de outubro de 2018. Trata-
se de trabalho resultante do projeto vinculado ao Programa Pesquisa Produtividade na área de Gestão, da Estácio FIC.
Docente do Curso de Fisioterapia da UNESA lançará livro no Campus João Uchôa
O professor e Coordenador de Extensão da UNESA Marcio Olímpio Souza lançará a 2ª edição do livro "Anatomia Palpatória Funcional", publicado
pela editora Thieme Revinter, amanhã (30/10/2018) no Campus João Uchôa. A 1ª edição do livro já vendeu mais de 20 mil cópias em todo o Brasil e
já foi traduzido para o Espanhol, Inglês e Italiano. A obra leva ao leitor uma duplicidade do conhecimento da anatomia humana, com um resgate do
conhecimento anatômico, e, ao mesmo tempo, com uma demonstração prática da técnica de palpação. Em breve será traduzido para o Alemão.
Docentes do Curso de Fisioterapia da ESTÁCIO BH participarão do VI Congresso Paradesportivo Internacional
As professoras Aline Ângela da Silva Cruz e Fernanda Viegas tiveram seus trabalhos aprovados no VI Congresso Paradesportivo Internacional, que
acontecerá em São Paulo, entre os dias 01 e 04/11/18. Os trabalhos intitulados "Carga de treinamento e os sintomas de resfriados comuns em
jogadores de rugby de cadeira de rodas" e "Avaliação da qualidade do sono dos atletas paralímpicos antes dos jogos paralímpicos RIO 2016" serão
apresentados oralmente e também publicados nos Anais do Congresso.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Ariolino Neres Sousa Junior [Direito, ESTÁCIO CASTANHAL/PA]:
livro "Direitos humanos na contemporaneidade: relevância no
cenário sociojuridico nacional" publicado pela Juruá Editora, foi
lançado no Espaço do Autor da XXII Feira Pan Amazônica do Livro.
Carolina Fabri de Souza (Egressa) e Aline Maia (Docente)
[Jornalismo, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação "A Mídia
como pilar para a Gordofobia - Análise da revista Boa Forma"
apresentada no XVI Encontro Regional de Comunicação (Erecom
2018) realizado de 15 a 17 de outubro de 2018 na Universidade
Federal de Juiz de Fora - MG.
Elizabeth da Silva Guedes (Doutoranda) e Laélia Portela Moreira
(Docente) [PPGE, UNESA/RJ]: artigo "Evasão no Curso de Pedagogia
de uma instituição federal do Rio de Janeiro" publicado na Revista
Instrumento - Estudos e Pesquisa em Educação, v. 20, n. 1.
Leonardo Menezes Melo [Engenharia de Produção, ESTÁCIO SANTA
CATARINA/SC]: artigo "Ensino do software solidworks para
professores de engenharia em Timor-Leste: novas possibilidades
para o ensino e o desenvolvimento industrial" publicado na revista
Brazilian Applied Science Review (BASR), vol. 2, n. 1, 2018. ISSN
2595-3621. Disponível em
http://www.brjd.com.br/index.php/BASR/article/view/343.
Marcos Vinícius Costa Fernandes [Enfermagem, ESTÁCIO
AMAZÔNIA/RR]: artigo "Percepção dos familiares em relação à
assistência de enfermagem prestada à criança hospitalizada no

Instituto de Saúde da Criança do Amazonas" publicado na Revista
Scientia Amazonia, v. 7, n.2, CS18-CS25, 2018. ISSN:2238.1910.
Disponível em
http://scientia-amazonia.org/wp-content/uploads/2018/08/v7-n2-
cs18-cs25-2018.pdf.
Michael Nadson Santos Santana [Educação Física, ESTÁCIO
FASE/SE]: artigo “Resistance exercise mediates remote ischemic
preconditioning by limiting T cardiac eNOS uncoupling” publicado
na revista Journal of Molecular and Cellular Cardiology, disponível
em https://authors.elsevier.com/c/1XyFn54GVU55c.
Rose Mary Feliciano Dias [Nutrição, ESTÁCIO FIB/BA]: artigo
"Capacitação profissional e em boas práticas de manipuladores de
restaurantes e lanchonetes localizados em IES de Salvador, BA"
publicado no periódico Higiene Alimentar - Vol.32 - nº 276/277 -
Janeiro/Fevereiro de 2018. Disponível em https://www.bvs-
vet.org.br/vetindex/periodicos/higiene-alimentar/32-(2018)-276-
277/capacitacao-profissional-e-em-boas-praticas-de-
manipuladores-de-restau/.
Samuel da Silva Aguiar [Educação Física, ESTÁCIO BRASÍLIA/DF]:
artigo "Acute metabolic responses following different resistance
exercise protocols" publicado no periódico Applied Physiology,
Nutrition and Metabolism, vol. 43, n. 8, agosto/2018. Disponível em
http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/apnm-2017-
0771#.W9dbDVRKgdU.
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II Seminário Pedagogia em Foco na Baixada Fluminense – II PedBF I Seminário de Pesquisa em Educação – I PesqEdu I 
Seminário Educação, Tecnologia e Novas Mídias - I EduTec

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

Nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2018, foram realizados o II Seminário Pedagogia em Foco na Baixada Fluminense – II

PedBF, I Seminário de Pesquisa em Educação – I PesqEdu e I Seminário Educação, Tecnologia e Novas Mídias - I EduTec

sendo uma iniciativa dos cursos de Pedagogia, Letras e Licenciaturas do Campus Nova Iguaçu (RJ). O evento buscou

promover espaços de articulação e consolidação de pesquisas, seus processos e relações, além de seus resultados que têm

lugar prioritariamente na Baixada Fluminense. Pretende-se tornar os eventos um marco na região da Baixada Fluminense e

adjacências, como lócus de fomento à pesquisa e debate das questões afeitas à formação do licenciando e afins.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Claudio Roberto Santos [Direito, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: comunicação "Cidades inteligentes e proteção de

dados pessoais" apresentada no Seminário Governança das

Redes e o Marco Civil da Internet, em Minas Gerais, em 24

de setembro de 2018.

Luiz Antonio da Silva Teixeira (prof.), Diogo Eiras Pontes,

Thais Carneiro Leão Lima e Karen Mota Gomes (alunos)

[Medicina, UNESA/RJ]: comunicação "Violência obstétrica"

apresentada no Seminário Internacional Medicalização do

Parto, no Rio de Janeiro, de 22 a 23 de outubro de 2018.

Marcos Vinicius Costa Fernandes [Enfermagem, ESTÁCIO

AMAZONAS/AM]: artigo "A importância da metodologia ativa

na disciplina de estomaterapia para a formação do

enfermeiro" publicado na revista Enfermagem Atual, vol. 17,

pág. 76, 2016.

Suporte básico de vida

O campus Resende da Universidade Estácio de Sá sediou em 22 de agosto de 2018 o curso “Suporte básico de vida”

promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem.

A proposta do curso foi iniciativa do egresso, André da Conceição, do campus Resende em parceria com a coordenadora do

curso de enfermagem, gestora da unidade e prefeitura municipal de Resende.

V Encontro de Pesquisa e Extensão da UNESA Campos dos Goytacazes/RJ

Data: 24 de novembro de 2018

A inscrição poderá ser realizada até 14 de novembro de 2018 no link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWIac7d0Mp2QF-g3DH1OwibXFtp1LpiBKGbghjyttTiZOxJQ/viewform

Os trabalhos poderão ser apresentados na Modalidade Oral e Pôster.

Laelia Carmelita Portela Moreira [PG - Educação, UNESA/RJ]: participou da mesa de estudos "Epistemológicos em política

educacional: perspectiva latino-americana", juntamente com os professores Jefferson Mainardes da UEPG, e Silvana

Stremmel, da UFTPR, com o trabalho "O Prouni como objeto de pesquisa em teses de doutorado em educação".

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na Plataforma Lattes para que a

Estácio possa identificar as competências em seu corpo docente, oferecer oportunidades de progressão de carreira, liderança

acadêmica e concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora da instituição.

65

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWIac7d0Mp2QF-g3DH1OwibXFtp1LpiBKGbghjyttTiZOxJQ/viewform


Boletim Pesquisa
12 de novembro de 2018. Ano 8. Nº 367

INSCRIÇÕES PRORROGADAS - EDITAL DE BOLSAS AUXÍLIO À EXTENSÃO 2019

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

Prorrogação de inscrições referentes ao processo seletivo para concessão de bolsas auxílio a

docentes (cursos presenciais e/ou EAD) que desenvolvem projetos na modalidade de Extensão

Social, Inovadora e Continuada referente ao período de fevereiro 2019 a janeiro 2020.

O novo período de submissão será até 13/11/2018.

Os critérios de elegibilidade e outras informações podem ser consultados através do link

https://goo.gl/Y3oGrh no qual constam os editais de cada IES participante.

Segue abaixo a listagem das IES aptas para participação neste processo seletivo:

ESTÁCIO AMAPÁ, ESTÁCIO AMAZONAS, ESTÁCIO AMAZÔNIA, ESTÁCIO BELÉM, ESTÁCIO

BRASÍLIA, ESTÁCIO CARAPICUÍBA, ESTÁCIO CASTANHAL, ESTÁCIO FAAC, ESTÁCIO FAL,

ESTÁCIO FAP, ESTÁCIO FARGS, ESTÁCIO FASE, ESTÁCIO FATERN, ESTÁCIO FEIRA DE

SANTANA, ESTÁCIO FIB, ESTÁCIO FIC, ESTÁCIO FLORIANÓPOLIS, ESTÁCIO FMJ,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA, ESTÁCIO MACAPÁ, ESTÁCIO NATAL, ESTÁCIO PARAÍBA,

ESTÁCIO RECIFE, ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO, ESTÁCIO SANTA CATARINA, ESTÁCIO SÃO

LUÍS, ESTÁCIO SÃO PAULO, FAESO, FAL ESTÁCIO, FESCG, FESGO, FESV, FESVV e

UNESA.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Fabiana Coelho Couto Rocha Corrêa

[Fisioterapia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação "A fisioterapia na capacidade

funcional e qualidade de vida de pacientes

dialíticos: uma revisão de literatura" apresentada

no 16º Congresso SABINCOR de Cardiologia, em

Minas Gerais, em 27 de setembro de 2018.

Marcos Vinicius Costa Fernandes

[Enfermagem, ESTÁCIO AMAZONAS/AM]: artigo

"Pré-natal: conhecimento das gestantes sobre a

importância do teste anti-HIV no município de

Itacoatiara/AM. Enfermagem Brasil." publicado na

revista Enfermagem Brasil, vol. 16, pág. 147 a

153, 2017.

Michele Nakahara Melo [Enfermagem,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: artigo "Práticas

de enfermagem no cateterismo venoso periférico:

a flebite e a segurança do doente" aceito para

publicação na Revista de Enfermagem Texto e

Contexto.

.

Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: lançamento do livro

"Práticas contemporâneas em psicologia da educação" a ser realizado de 14 a 18 de novembro de

2018, no V Congresso Brasileiro de Psicologia: Ciência e Profissão.

Hinton Hennington Portilho Bentes Neto [Administração, ESTÁCIO CASTANHAL/PA]: palestra

"Gestão eficiente e inteligência emocional na indústria 4.0" será realizada no 1° Simpósio de

Engenharia de Bioprocessos: Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento da Amazônia, no Pará, em

21 de novembro de 2018.

Atividade de pesquisa no Programa de Pós-Graduação em Odontologia com participação de

alunos de 3 países

No mês de outubro, a Profa Dra. Mônica A. Schultz Neves realizou atividade de pesquisa no

laboratório de Microbiologia do PPGO. Os experimentos contaram com a participação de alunos de 3

países: Juan e Isbelia (Venezuela, doutorandos do PPGO), Ximena e Maria Alejandra (Equador,

mestrandas PPGO) e Giuliana (Argentina, mestranda PPGO).

Ação social do Programa de Pós-Graduação em Odontologia na comunidade dos Prazeres

Alunos do PPGO juntamente com o Prof. Dr. Dennis Carvalho realizaram uma atividade social na

comunidade dos Prazeres, em Santa Teresa, Rio de Janeiro. Na oportunidade, foram desenvolvidas

várias atividades de educação em saúde com as crianças e responsáveis. 66
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III Jornada Científica da Faculdade Estácio de Feira de Santana: Pesquisa em Saúde

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

O evento tem como objetivo proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para

a apresentação e discussão de trabalhos científicos das diversas áreas de

conhecimento das Ciências da Saúde.

O evento ocorrerá durante os dias 19, 20 e 21 de novembro na sede, no campus

capuchinhos da Instituição. Os trabalhos submetidos estão relacionados aos

seguintes eixos temáticos: Biotecnologia e Tecnologias Avançadas, Nutrição

Humana, Radiação Ionizante, Reabilitação Física, Saúde Pública e Toxicologia.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Andreia da Silva Stenner (Profa.) e

Diane Oliveira Faria (aluna) [Psicologia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação "Redução de danos: uma

intervenção a favor da vida" será

apresentada no VI Congresso

Internacional sobre Drogas e I Encontro

da Rede LatinoAmericana sobre Estigma

e Drogas, no Rio de Janeiro, de 21 a 23

de novembro de 2018.

Arielly Assunção Pereira (Profa.),

Everton Leandro Santos Amaral e

William da Silva Freitas (alunos)

[Engenharia Mecânica, ESTÁCIO

BELÉM/PA]: comunicação "Produção e

caracterização das propriedades

mecânicas de compósitos a partir das

fibras curtas de Ingá Edulis Mart."

apresentada no 23º Congresso Brasileiro

de Engenharia e Ciência de Materiais, no

Paraná, de 04 a 08 de novembro de

2018.

Emerson Rodrigues Duarte (Prof.) e

Carlos Henrique dos Santos Sipriano

(aluno) [Educação Física, ESTÁCIO

JUIZ DE FORA/MG]: comunicação

"Efeito de uma sessão de treinamento de

força na pressão arterial sistêmica de

mulheres idosas hipertensas" será

apresentada no Iº Congresso da Revista

Brasileira de Geriatria e Gerontologia, no

Rio Grande do Norte, de 11 a 14 de

dezembro de 2018.

José Carlos Carota [Administração,

ESTÁCIO SÃO PAULO/SP]: livro

"Inteligência empresarial", publicado pela

editora Freitas Bastos.

Laelia Carmelita Portela Moreira [PG -

Educação, UNESA/RJ]: comunicação

"Descrição, análise e compreensão em

teses sobre o Programa Universidade

para Todos (Prouni)" apresentada no VI

Encuentro Latinoamericano de

Metodología de Ciencias Sociales, no

Ecuador, de 07 a 09 de novembro de

2018.

Curso Internacional com aluno do Programa de Pós-Graduação em

Odontologia na Venezuela

O doutorando do PPGO Alejandro Perez participou como palestrante no II Congresso

de Avances Odontológicos, organizado pela Faculdade de Odontología da

Universidade José Antonio Paez em Valencia - Venezuela.
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Comemoração ao dia do Biomédico

Nos dias 20 e 21 de novembro de 2018, aconteceram as comemorações do dia do

Biomédico na ESTÁCIO FEIRA DE SANTANA.

As comemorações contaram com a presença da Fundação de Hematologia e

Hemoterapia do Estado da Bahia - HEMOBA (com o ônibus HEMÓVEL) para

captação de doadores de sangue e cadastro de medula óssea. Momento organizado

pelo projeto "Sangue é vida: um ato de solidariedade", sob orientação da professora

Marilene Silva, que contou com divulgação em diferentes mídias sociais inclusive no

próprio site da Fundação.

Em continuidade, ocorreu o III SIMPÓSIO DE BIOMEDICINA organizado pela

coordenação do curso e alunos.

No período da tarde, foram realizados diversos minicursos práticos e palestras à

noite.

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

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Aline Monteiro Garcia [Psicologia,

UNESA/RJ]: comunicação "Educação

sexual na medida socioeducativa de

internação: a que serve?" apresentada

no II Encuentro Internacional de Tesistas

e Investigaciones en Temáticas de

Cárceles y Accesos a Derechos

Educativos, no Chile, de 09 a 10 de

novembro de 2018.

Aline Silva Correa Maia Lima

[Jornalismo, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: comunicação "Palavras na

rede: sobre resistência e estratégias de

visibilidade" apresentada no XI Simpósio

Nacional da ABCiber, em Juiz de Fora,

de 21 a 24 de novembro de 2018.

Emerson Rodrigues Duarte (Prof.) e

Vander Francisquini (aluno) [Educação

Física, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação "Efeito do treinamento de

força no combate aos fatores da

sarcopenia em homens idosos" será

apresentada no Iº Congresso da Revista

Brasileira de Geriatria e Gerontologia, no

Rio Grande do Norte, de 11 a 14 de

dezembro de 2018.

Everton Maick Rangel Pessanha

[Engenharia Elétrica, UNESA/RJ]:

comunicações "Influência dos tempo e

da temperatura de vazamento na

microestrutura de um ferro fundido

nodular após tratamento de nodulização

e pós-inoculação", "Efeito dos elementos

de liga na microestrutura de um lote de

ferro fundido nodular no estado bruto de

fundição" e "A influência dos parâmetros

de produção sobre a formação da grafita

nos ferros fundidos nodulares"

apresentadas no 23º Congresso

Brasileiro de Engenharia e Ciência dos

Materiais (CBECIMAT), em Foz do

Iguaçu, de 04 a 08 de novembro de

2018.

Mauro Luiz Costa Campello [Ciências

Contábeis,ESTÁCIO CARAPICUÍBA/SP]:

comunicações "A nova filosofia de

gestão" e "Qualidade e logística:

diferencial competitivo nas empresas de

serviços" apresentadas no XV SEGET -

Simpósio de Excelência em Gestão e

Tecnologia, no Rio de Janeiro, em 01 de

novembro de 2018.
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A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d.

EVENTO/NOTÍCIA

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Odontologia palestra no Simpósio da

ABO-ES

O Doutorando do PPGO André Machado, foi palestrante no Simpósio de Endodontia da

ABO-ES em Vitória - Espírito Santo. O título da palestra foi “Precisamos falar de infecção: um

panorama atual da etiopatogenia da lesão perirradicular”.

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Odontologia desenvolve seus estudos

de doutorado sanduíche na Universidade de Coimbra, Portugal

A Doutoranda Kátia Azevedo, orientanda do Prof. Dennis Ferreira, encontra-se atualmente

desenvolvendo os experimentos relativos à sua tese em estágio sanduíche na Universidade

de Coimbra, sob a supervisão dos Profs. Manuel Ferreira, do Departamento de Medicina

Dentária, e Milton da Costa, do Centro de Neurociências e Biologia Celular.

Doutoranda Rafaela Dellazari visitou e ministrou aula na Universidade de Coimbra,

Portugal

No dia 5 de novembro de 2018, Rafaela Dellazari, doutoranda do Programa de Pós-

Graduação em Odontologia, visitou a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra,

Área de Medicina Dentária. Também ministrou a aula "Ativação ultrassônica passiva", com

duração de 2 horas, para o curso de Especialização em Endodontia.

Nelma de Mello Cabral [Psicologia, UNESA/RJ]: participação no XIII Simpósio do

Programa de Pós-Graduação em Psicanálise realizado na UERJ como coordenadora da

mesa: Olhar, corpo e identidade: problematizações psicanalíticas das transexualidades, que

apresentou os seguintes trabalhos.

1. Mulheres trans: entre a invídia e a pulsão escópica - Nelma Cabral (UNESA)

2. O corpo trans: entre a construção estético-política e a normalização - Leila Ripoll (UFRJ)

3. Transexualidades: clínica, identidade e diferença - Mariana Pombo (UFRJ)

Alunos de Engenharia de Produção da Estácio Belém conquistaram 1° e 2° lugares no

Simpósio de Engenharia Industrial da Universidade Federal do Pará

Os alunos Gabriel Correa e Rafael Rocha do curso Engenharia de Produção da Estácio

Belém conquistaram o 1° e 2° lugares na premiação de trabalhos científicos do Simpósio de

Engenharia Industrial da Universidade Federal do Pará com os artigos "Identificação de

perdas produtivas baseada na gestão Lean em uma padaria de Belém" e "Análise

quantitativa e qualitativa de gerenciamento de riscos para tomada de decisão: um estudo de

caso da simulação de Monte Carlo", sob orientação dos professores Wanessa Tarão Mendes

e Bruno da Paixão Monteiro.

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na

Plataforma Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo

docente, oferecer oportunidades de progressão de carreira, liderança acadêmica e

concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora da instituição.

69

https://goo.gl/7VE40d


 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Dezembro/2018 

70



Boletim Pesquisa
03 de dezembro de 2018. Ano 8. Nº 370

Cursos no Congresso da Academia Mexicana de Endodontia

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

Nos dias 18, 19 e 20 de outubro de 2018, o Prof. Jose Freitas Siqueira Junior ministrou os cursos

"Biofilm and Apical Periodontitis", "Causes of Endodontic Failure" e "Optimizing Root Canal

Disinfection" como Keynote Speaker no Congresso da Academia Mexicana de Endodontia. O

Congresso foi realizado na cidade do México e contou com a participação de 1.400 especialistas na

plateia. O Prof. Siqueira e a Profa. Isabela Rôças também autografaram livros e capítulos de suas

autorias. Na ocasião, os professores, também, apresentaram as instalações e as atividades

desenvolvidas no Programa de Pós Graduação em Odontologia para especialistas interessados no

Programa e discutiram vários projetos para pesquisa conjunta e estabelecimento de convênios com

instituições mexicanas de ensino. O aluno de Doutorado Alejandro Pérez também esteve presente no

Congresso.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Laélia Portela Moreira (Profa.) e Elba de

Moraes (Egressa) [PG - Educação, UNESA/RJ]:

artigo "Trajetória do cefapro e qualidade: do

contexto de influência ao contexto da prática"

publicado na Revista de Educação e Cultura

Contemporânea, n° 38.

Magno Angelo Kelmer [Engenharia Civil,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: capítulo “Entre

santa e santo, parede de cal e canto”, no livro

Meu povo de fé, publicado pela Editora

Barlavento.

Marcus Brauer Gomes (Prof.), Paulo Roberto

da Costa Vieira (Prof.) e Luiz Eduardo Alves

(Aluno) [PG - Administração,UNESA/RJ]:

comunicação “Corporate distance education: na

applied understanding of its resistance factors”

apresentada no International Conference on

Information Systems and Technology

Management, em São Paulo, em 25 de maio de

2018.

Michele Nakahara Melo [Enfermagem,

UNESA/RJ]: artigo "Reflexões sobre prática

clínica e investigativa de enfermeiros durante

coleta de dados: alicerces comunicacionais para

trauma vascular periférico" publicado na revista

de Enfermagem da UFJF, v. 2, p. 45-51, 2016.

Paula Ribeiro (Profa.) [História, UNESA/RJ] e

Lorena Antunes (Aluna) [Fotografia,

UNESA/RJ]: comunicação “Fotografia e gênero:

Judith Munk e o Rio de Janeiro dos anos 1940-

1960” apresentada no Simpósio Temático

"Cultura Visual e História: as imagens em

debate”, no Encontro Internacional e XVIII

Encontro de História da Anpuh-Rio: História e

Parcerias, no Rio de Janeiro, de 23 a 27 de julho

de 2018.

Ricardo da Silva Pereira [Engenharia Mecânica,

ESTÁCIO BELÉM/PA]: comunicações "Effects of

the addition of hydrogen in the diesel engine

admission air consuming fuel b7: numerical and

experimental approach" e "Experimental analysis

in a diesel generator set consuming fuel B7, with

HHO gás injection in the air of admissions"

apresentadas no 17th Brazilian Congress of

Thermal Sciences and Engineering, em São

Paulo, de 25 a 28 de novembro de 2018.

Ronaldo Lucas da Silva [Direito, UNESA/RJ]:

comunicação “Revealing the concept of brazilian

legal culture an anthropological approach”

apresentada no Annual Meeting on Law and

Society, no Canadá, em 09 de junho de 2018.

Tamara Lis Reis Umbelino [Jornalismo,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação

“Rádio Piraí: comunicação a serviço da polifonia

na inclusão de usuários do sistema de saúde

mental” apresentada na 8ª Conferência

Latinoamericana e Caribenha de Ciências

Sociais, em Buenos Aires, de 19 a 23 de

novembro de 2018.

Flavio Rodrigues Ferreira Alves [PG - Odontologia, UNESA/RJ]: ministrou curso intitulado

"Desinfecção com instrumentos de ação expandida: uma nova realidade", durante o 1º Congresso de

Clínica Endodôntica Baseada em Evidência Científica, realizado nos dia 10 e 11 de agosto de 2018, na

Faculdade de Odontologia de Bauru - USP, com duração de 1h30min. 71
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CNPq contempla projeto da UNESA na Chamada Universal 2018 

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

Na última semana, o CNPq anunciou o resultado da Chamada MCTIC/CNPq

Nº 28/2018 – Universal/Faixa A, tendo sido contemplado o projeto intitulado

“Corporações transnacionais, direitos humanos e alimentação adequada:

análise da responsabilidade das empresas do setor agroalimentar no Brasil, o

caso da Monsantc” da docente Ana Luiza Gama e Souza, do curso de Direito

da Universidade Estácio de Sá.

A Estácio parabeniza a professora Ana Luiza Gama e Souza.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

André Luís Soares Smarra e Cesar

Augusto Lotufo [Gestão Ambiental,

UNESA/RJ]: artigo "As histórias em

quadrinhos de Maurício de Souza na

inclusão social", publicado nos Anais

da XIII Jornada Nacional de Linguística

e Filologia da Língua Portuguesa.

Cláudio Pellini Vargas [Pedagogia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: artigo

"Currículo e educação física: uma

análise do documento de Minas Gerais

de 1978", publicado na revista

Cadernos de História da Educação,

Qualis A2.

Elza Maria Gonçalves Lobosque

[Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: comunicações “A prática

da avaliação psicológica nos serviços

escola de psicologia" e "Estudos sobre

suicídios em populações vulneráveis

no Brasil" apresentadas no V

Congresso Brasileiro de Psicologia:

Ciência e Profissão, em São Paulo, de

14 a 18 de novembro de 2018.

Janice Maria Zacharias [Engenharia

Ambiental e Sanitária, ESTÁCIO SÃO

PAULO/SP]: comunicações “Produção

de bioplástico utilizando palha de milho

como reforço”, "Processamento de

absorventes químicos via irradiação de

micro-ondas" e "Compósito de grafeno

com Elastômero" apresentadas no 23º

Congresso de Engenharia e Ciências

dos Materiais, no Paraná, em 04 de

novembro de 2018.

Mauro Luiz Costa Campello [Ciências

Contábeis,ESTÁCIO

CARAPICUÍBA/SP]: capítulo “O gestor

de pessoas como fator de otimização

de recursos e desenvolvimento”, no

livro Tópicos em Administração,

publicado pela editora Poisson.

Aline Monteiro Garcia [Psicologia, UNESA/RJ]: participou como avaliadora na

banca do trabalho de conclusão de curso intitulado “A importância da família no

processo de ressocialização do adolescente em conflito com a lei” da aluna

Waleska Regina da Silva Pinto.
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