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Bolsista CNPq
O Prof. Fábio Ramoa Pires foi contemplado com a Bolsa de Produtividade em

Pesquisa do CNPq, iniciando em 2019. É uma grande conquista para o

professor e para o Programa de Pós-Graduação em Odontologia, uma vez

que somente 11 pesquisadores em Odontologia no Estado do Rio de Janeiro

são pesquisadores do CNPq. O PPGO é o único Programa no Estado e um

dos poucos do Brasil a contar com 3 bolsistas de produtividade do CNPq em

seu quadro docente (José F. Siqueira Jr, Isabela N. Rôças e Fábio Ramoa

Pires).

O PPGO tem ainda 6 pesquisadores bolsistas da FAPERJ, tendo uma

qualificação em pesquisa excelente quando comparado à maioria dos demais

programas do País.

Segue a lista dos pesquisadores bolsistas:

- José F. Siqueira Jr (CNPq 1A e CNE-FAPERJ)

- Isabela N. Rôças (CNPq 1C)

- Fábio Ramoa Pires (CNPq 2)

- Dennis C. Ferreira (JCNE-FAPERJ)

- Flávio R. F. Alves (CNE-FAPERJ)

- José C. Provenzano (JCNE-FAPERJ)

- Luciana Armada Dias (JCNE-FAPERJ e PET)

- Lucio S. Gonçalves (CNE-FAPERJ)

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

EVENTO/NOTÍCIA

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

participou como membro convidado externo da banca de defesa pública de

Mestrado em Direito Político e Econômico da Caroline Yuka Goto, no

Programa de Pós-Graduação em Direito - Mestrado e Doutorado da

Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Título da dissertação:

Fomento à cultura: impactos da subvenção na realização de políticas culturais.

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.

https://goo.gl/7VE40d
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Adriano Rodrigues Remor e

Sandra Thereza Tinoco Gambini

[Direito,ESTÁCIO CASTANHAL/PA e

UNESA/RJ]: comunicação “Direitos

humanos e modernidade à luz do

pensamento pós-abissal de Sousa

Santos e da ética da alteridade em

levinas” apresentada no V Simpósio

Internacional de Direito Consinter,

na Espanha, de 17 a 19 de outubro

de 2018.

Antonio Carlos Magalhães da

Silva [PG - Administração,

UNESA/RJ]: artigo "Modelo

binominal de opções compostas: o

caso da avaliação de um fundo

imobiliário", publicado na revista

Vianna Sapiens, v. 01, p. 01-24,

2018.

Letícia Ladeira Bonato

[Odontologia, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: artigo "Dental genetics

in Brazil: where we are", publicado

na revista Molecular Genetics &

Genomic Medicine, v. 06, p. 689-

701, 2018.

Marcelo Mendonça Mota

[Educação Física, ESTÁCIO

FASE/SE]: artigo "Comportamento

da frequência cardíaca e da

saturação de oxigênio durante um

combate simulado de jiu-jitsu em

participantes acima de 30 anos de

idade", publicado na Revista

Brasileira de Prescrição e Fisiologia

do Exercício (RBPFEX), v.12, p.

333-338, 2018.

Marco Aurelio Reis [Jornalismo,

UNESA/RJ]: artigo "A mídia-

educação no ensino de jovens e

adultos: um estudo de caso",

publicado na Revista Interfaces, v.

02, n° 27, p. 142-157.

Marcos Vinicius Costa Fernandes

[Enfermagem, ESTÁCIO

AMAZONAS/AM]: artigo "A criança

indígena e as causas de

mortalidade: Revisão integrativa",

publicado na revista Scientia

Amazonia, v. 07, n° 01, p. 18-25,

2018.

Milton Cordeiro Farias Filho

[Direito, ESTÁCIO

CASTANHAL/PA]: livro "Elaboração

de artigo cientifico: um guia para

iniciação científica e pós-

graduação", série produção

científica, volume 2.

Valéria Dutra Ramos e Helson

Moreira da Costa [Engenharia,

UNESA/RJ]: artigo "Efeito do óleo

de semente de UVA sobre o

polipropileno(PP) reciclado. Parte II:

cinética de cristalização não-

isotérmica", publicado no The

Journal of Engineering and Exact

Sciences, v. 04, p. 207-213, 2018.
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