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Apresentação 
 

A Diretoria de Pesquisa Aplicada, com a iniciativa de sistematizar a atividade de pesquisa 
na Estácio, identificou a existência de uma série de eventos associados às atividades de 
pesquisa com a participação dos docentes, que eram desconhecidas interna e externamente. 
Objetivando atingir o público interno, foi organizada uma sistemática de divulgação destes 
eventos através de um boletim. 

Neste sentido, em 07 de fevereiro de 2011, foi encaminhada correspondência interna aos 
professores solicitando que as notícias de cunho científico fossem encaminhadas ao e-mail 
boletimpesquisa@estacio.br, utilizando a planilha eletrônica “boletimpesquisa”. Por sua natureza, 
o boletim se destina a fazer referência a eventos atuais dentre os quais aprovação e submissão 
de projetos de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas, recebimento de prêmio ou 
homenagem, apresentação de trabalho em evento científico, celebração de convênio, 
publicação de livro ou artigo científico, participação em comitê científico e consultoria 
relevante. 

A partir desta iniciativa, em 14 de fevereiro de 2011, foi divulgada a 1ª edição do Boletim 
Pesquisa, que foi divulgada no SIA, pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada e desde então, 
quinzenalmente novas edições foram divulgadas. Em 23 de maio de 2011, a periodicidade do 
Boletim Pesquisa passou a ser semanal. 

Durante o ano de 2011, foram publicadas 37 edições do Boletim Pesquisa. 
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ALDA JUDITH ALVES-MAZZOTTI (PPG Educa-
ção, UNESA): capítulo “Being a school teacher in Bra-
zil”, no livro Education, professionalization and social
representations: on the transformation of social know-
ledge, publicado pela editora Routledge, Inglaterra.

ANA SHIRLEY FRANÇA (Administração, UNESA):
livro “Estágio curricular e trabalho de conclusão de curso
na área de gestão e negócios -união teoria e prática pela
pesquisa”, publicado pela editora Freitas Bastos.

ANDRÉ PEIXOTO DE SOUZA (prof.)e Sidney Car-
neiro Ferraz (aluno) (Direito, Radial Curitiba): artigo
“Dakar: primeiras impressões”, apresentado no Fórum
Mundial em Dakar, África.

ERCOLE DA CRUZ RUBINI (Educação Física,
UNESA): artigo “Immediate effect of static and proprio-
ceptive neuromuscular facilitation stretching on the hip
adductors flexibility in female ballet dancers”, aprovado
para publicação no Journal of Dance Medicine and
Science.

JESÚS DOMECH MORÉ (PPG Administração,
UNESA): artigo “Avaliação da Eficiência do portal
Globo.com: um estudo de caso à luz da teoria dos conjun-
tos fuzzy”, publicado no Journal of Information Systems
and Technology Management.

JESÚS DOMECH MORÉ (PPG Administração,
UNESA): artigo “Modelo de Gestión de um Plan de De-
sarrollo Productivo Local. el caso de Nova Friburgo,
Brasil”, publicado no Journal of Technology Manage-
ment & Innovation.

JOSÉ SIQUEIRA JR, ISABELA ROÇAS E HELIO
LOPES (PPG Odontologia, UNESA): livro “Treatment
of Endodontic Infections”, publicado pela editora Quin-
tessence Publishing.

LENIO LUIZ STRECK (PPG Direito, UNESA): artigo
“Desconstructing the models of Judges: legal hermeneu-
tics and beyond the subject-object paradigm” publicado
no Nevada Law Journal.

BOLETIM PESQUISA
14 de fevereiro de 2011. Ano 1. Nº 01

EVENTOS

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

EDITAIS 

ADiretoria de Pesquisa Aplicada realizará o III Seminário
de Pesquisa da Estácio, no dia 22 de outubro de 2011. A

exemplo de 2010, professores e alunos apresentarão
para a comunidade acadêmica os resultados dos seus trabalhos. A
Diretoria convida professores e respectivos alunos para participar

do evento. Em caso de interesse, enviar e-mail para
seminariopesquisa@estacio.br.

FAPERJ: Edital APQ5
F A P E R J
2 0 1 1 / 1 -
Apoio à Par-
ticipação em
R e u n i ã o
C i e n t í f i c a .
Prazo de sub-
missão: até o dia
24 de março.

FAPERJ:  Edital APQ2
F A P E R J
2011/1-Auxílio
à Organização
de Eventos.
Prazo de sub-
missão: até o
dia 24 de
março.

Assinatura do convênio de
Extensão e Pesquisa Ci-
entífica com o Coman-
do Geral da PM - RJ
para avaliar a eficácia do
PROERD.

Assinatura de Convênio
Interinstitucional com
a Universidade de Ox-
ford e outras institui-
ções objetivando a
realização de Etnogra-
fias acerca da corrup-
ção e burocracia nos
setores públicos dos
países da América do
Norte, América Latina
e Europa envolvidos
no projeto.

Fernanda Schaefer (Direito,
Radial Curitiba): lança-
mento do livro “Prote-
ção de dados de saúde
na sociedade de infor-
mação: a busca pelo
equilíbrio entre privaci-
dade e interesse social”
no dia 18/02/2011.

DEONISIO DA SILVA

(Pró-Reitoria de
Cultura e Extensão),
Hesio de
Albuquerque
Cordeiro e Roberto
José Avila Cavalcanti
Bezerra (PPG Saúde
da Família,
UNESA): aprovação
do projeto “Viva
Rio: Saúde da
Família” objetivando
aperfeiçoar
profissionais da
Saúde da Família.

JOSÉ ANTONIO

VIANNA

(Ciências Biológicas,
UNESA): aprovação
pela FAPERJ do
projeto “O impacto
de atividades
perceptivomotoras na
dominância lateral e
na orientação espacial
de alunos com
dificuldade de
aprendizagem”.

NEMÉZIO CLÍMICO

AMARAL FILHO

(Comunicação,
UNESA):
financiamento da
FAPERJ para
publicação do livro
“O passo a passo da
monografia em
Jornalismo”.

PROJETOS APROVADOS
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EDUARDO JORDÃO DE ARAÚJO (Administração,
UNESA): artigo "Se faltar, a gente inventa - crescimento
e mudanças organizacionais", apresentado no VIII Con-
gresso Latinoamericano de Sociologia Rural realizado
em Porto de Galinhas, Pernambuco, de 15 a 19 de no-
vembro de 2010.

LILIAN MANES DE OLIVEIRA (Letras, UNESA):
livro "Non ti scordar di me: presença de italianismos no
português do Brasil" publicado pela editora Anna-
blume.

LINA CARDOSO NUNES (PPG Educação,
UNESA): artigo "Relações entre desigualdades sociais
e possibilidades de acesso às mídias para crianças e jo-
vens", será apresentado no II Seminário Internacional
sobre Exclusão, Inclusão e Diversidade, João Pessoa,
em março 2011.

LUIS GUSTAVO GRANDINETTI CASTANHO
DE CARVALHO (PPG Direito, UNESA): livro "O
novo processo penal à luz da constituição", vol II, a ser
publicado pela editora Lumen Juris.

MARCO AURÉLIO CARINO BOUZADA (PPG
Administração, UNESA): livro "Jogando Logística no
Brasil", publicado pela editora CRV.

MARCIA LISBOA COSTA DE OLIVEIRA (Le-
tras, UNESA): artigo "Uma análise da competência
literária apresentada por alunos ingressantes no curso
de letras da UNESA/RJ", será apresentado no VI
Simpósio Internacional de Estudos de Gêneros Tex-
tuais, na Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, em agosto 2011.

VICENTE DE PAULO BARRETO (PPG Direito,
UNESA): livro "Por que estudar Filosofia do Direito?
Aplicações da Filosofia do Direito nas decisões judi-
ciais", a ser publicado pela editora ENFAM.

BOLETIM PESQUISA
28 de fevereiro de 2011. Ano 1. Nº 02

EVENTOS

AEstácio lançou o programa de subsídios para a participação de professores em
eventos científicos dentro do PIQ, com o objetivo de valorizar o corpo docente
e a qualidade do ensino em suas unidades. É necessário que o trabalho tenha

sido aprovado para apresentação e que a Estácio seja indicada como instituição de ensino
de referência. O regulamento do programa pode ser consultado no site do PIQ:

www.estacio.com.br/piq.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA EDITAIS 

FAPERJ: Edital N.º 02/2011 -
Difusão e Popularização da
Ciência e Tecnologia no Es-
tado do Rio de Janeiro –
2011. Prazo de submissão:
até 24 de março.

FAPERJ: Edital APQ 1 FA-
PERJ – Apoio a projeto
conduzido por pesquisador
doutor, ou equivalente, vin-
culado a instituição de en-
sino e pesquisa sediada no
Estado do Rio de Janeiro.
Prazo de submissão: até 16
de junho.

>> Christiano Bittencourt Ma-
chado (Fisioterapia, UNESA):
defesa da tese de doutorado em
Engenharia Biomédica no dia
04 de março na UFRJ.

>> Christiano Bittencourt Ma-
chado (Fisioterapia, UNESA):
visita ao Laboratoire d'Imagerie
Paramétrique, Universidade
Paris VI, França, para realização
de experimentos, juntamente
com o Professor Dr. Pascal
Laugier, diretor do laboratório,
relacionados à avaliação de fra-
turas ósseas com a utilização do
ultrassom, no período de 18 a
27 de junho.

>> Kelly Cristina Salgarelli (Di-
reito, Uniradial): homenageada
pela publicação do livro "Direito
do Consumidor no Comércio
Eletrônico: uma abordagem
sobre confiança e boa-fé" em
evento promovido pelo Centro
das Indústrias de São Paulo –
CIESP Sul em comemoração
ao Dia Internacional da Mulher,
em 15/03/2011.

ALDA JUDITH ALVES
MAZZOTTI
(PPG Educação,
UNESA): Renovação
por mais dois anos do
projeto de pesquisa
sobre Trabalho
Docente, financiado
pelo PROCAD
CAPES-MEC,
envolvendo
professores e alunos
dos programas de
Mestrado e Doutorado
em Educação da
UNESA, PUC-SP e
UFAL com o objetivo
de realizar intercâmbio
entre professores e
alunos das três IESs.

NARCISO LEANDRO
XAVIER BAEZ
(PPG Direito,
UNESA): doutorando
em Direito foi
contemplado com
bolsa da CAPES de
doutorado sanduíche
na Universidade de
Notre Dame, Indiana,
Estados unidos, pelo
período de fevereiro a
julho de 2011.

REGINA BRAGA DE
MOURA
(Farmácia, UNESA) e
Rodrigo Ribeiro
Tarjano Leo
(Farmácia, UNESA):
aprovação pela
FAPERJ do projeto
“Morfologia e análise
fitoquímica para
controle de qualidade
de plantas medicinais
usadas em fitoterapia”.

PROJETOS APROVADOS

publicação de notícias no boletim está vinculada ao
preenchimento e envio da planilha, disponível no
SIA na pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada para o
e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.A
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HELANO MARCIO VIEIRA RANGEL (Direito, FIC): artigo “Proteção da cultura
ou proteção da fauna? Uma análise da farra do boi à luz da ponderação e da ju-
risprudência do STF” publicado na revista jurídica Nomos, v.30, n.01, revista
da Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará.

HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO (PPG Direito, UNESA): ar-
tigo “La mediazione nel diritto brasiliano: evoluzione, attualità e possibilità nel
progetto del nuovo codice di processo civile” publicado no site www.diritto.it.

JOSE GUILHERME BERMAN CORREA PINTO (Direito, UNESA): tradução
do artigo “Reflexões críticas a respeito da metáfora do diálogo no direito cons-
titucional canadense” de autoria do professor Jean Leclair, da Universidade de
Montreal, no volume 412, da Revista Forense.

NEILA MARIA MAIA NOBRE (aluna) (Odontologia, UNESA): artigo “Exame
bucal simplificado, aferição de glicemia e pressão arterial em pacientes de shop-
ping center no Rio de Janeiro”, apresentado no XVIII Congresso Brasileiro de
estomatologia e Patologia Oral realizado em Belém.

RENATA BRAGA KLEVENHUSEN (PPG Direito, UNESA): artigo “A Multidi-
mensionalidade dos laços parentais na reconstituição das famílias: uma análise
comparada dos sistemas jurídicos brasileiro, italiano e inglês” publicado na re-
vista Jurispoiesis, Nº 13.

ROGÉRIO BRITO ULTRA (Fisioterapia, UNESA): livro “Fisioterapia intensiva”,
2º edição, publicado pela editora Guanabara Koogan.

ROSILDO DA LUZ BONFIM (Direito, UNESA): livro “Ação rescisória na justiça
do trabalho: Com enfoques no processo civil”, publicado pela editora Campus
Elsevier.

BOLETIM PESQUISA
14 de março de 2011. Ano 1. Nº 03

EVENTOS/NOTÍCIAS

ADiretoria de Gente e Gestão lança o Programa Interno de Bolsas de pós graduação
Stricto sensu e oferecerá bolsas integrais para os cursos de Mestrado e Doutorado
da Universidade Estácio de Sá nas áreas de Direito, Saúde e Administração, totali-

zando 40 vagas.
O curso será oferecido na modalidade presencial com aulas intensivas a serem cursadas no

período de julho/2011 a julho de 2013.
As inscrições ocorrerão no período de abril e as provas de seleção para ingresso serão reali-

zadas em maio. Os detalhes do programa estarão disponíveis na INTRANET, a partir do dia 15
de março.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA EDITAL 

FAPESC (Santa Catarina):
propostas para apoio finan-
ceiro a projetos que visem à
publicação de Livro ou de
Revista . Prazo de submissão:
Até o dia 15 de abril.

>> Andre Luis Soares Smarra
(Fisioterapia, UNESA):
admitido como membro
da International Society
of Forensic Genetics -
ISFG. A Sociedade Inter-
nacional de Genética Fo-
rense é uma associação
internacional que pro-
move o conhecimento
científico no campo da
análise de marcadores ge-
néticos.

>> Humberto Dalla Ber-
nardina de Pinho (PPG
Direito, UNESA): pa-
lestra “La mediazione
nel diritto brasiliano:
evoluzione, attualità e
possibilità nel progetto
del nuovo codice di
processo civile” reali-
zada na Universidade
de Roma 3, em 18 de
janeiro de 2011.

>> Renata Braga Klevenhu-
sen (PPG Direito, UNE-
SA): palestra “O amor e
o direito” realizada na
Universidade de La Sa-
pienza em 14 de janeiro
de 2011.

José Brant de Campos
(Engenharia Elétrica, UNESA):

aprovação pela FAPERJ do projeto
“Reciclagem e reaproveitamento de

rejeitos industriais”.

PROJETO APROVADO
publicação de notícias no boletim
está vinculada ao preenchimento e
envio da planilha, disponível no SIA
na pasta Diretoria de Pesquisa Apli-
cada para o e-mail: boletim-
pesquisa@estacio.br.A
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Andre Luis Soares Smarra (Fisioterapia, UNESA): artigo "Exames de DNA: quando a
justiça deve solicitar nova análise?" publicado na revista âmbito jurídico, volume I.

Christiano Bittencourt Machado (Fisioterapia, UNESA): artigo "The Effect of Cortical
Bone Mineralization in Ultrasound Axial Transmission: On the Possibility of Frac-
ture Healing Monitoring", aceito para apresentação no Congresso Pan American
Health Care Exchanges (PAHCE), Rio de Janeiro, em 01 de abril de 2011.

Christiano Bittencourt Machado (Fisioterapia, UNESA): artigo "Experimental and si-
mulation results on the effect of cortical bone mineralization in ultrasound axial
transmission measurements: a model for fracture healing ultrasound monitoring",
aprovado para publicação na revista Bone.

Ercole da Cruz Rubini (Educação Física, UNESA): artigo "Acupuncture Improves Fle-
xibility: Acute Effect of Acupuncture Before a Static Stretch of Hip Adductors" pu-
blicado na revista Medical Acupuncture, v.23, n.01, 2011.

José Antonio Vianna (prof.) e Helena Figueira (aluna) (Educação Física, UNESA): ar-
tigo "Karate-do: uma história de vida" publicado no periódico EFDeportes.com, re-
vista digital, Buenos Aires, ano 15, n. 154.

Laelia Carmelita Portela Moreira (profa.) e Maximo Leon Feital (aluno) (PPG Educa-
ção, UNESA): artigo "Trabalho ou Ensino Superior? O Projeto Pedagógico do
Curso de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Técnica e as Escolhas
do Concluinte", aceito para apresentação no XXV Simpósio Brasileiro e II Con-
gresso Ibero-Americano de Política e Administração da Educação, em São Paulo,
de 26 a 30 de abril de 2011.

Paulo Roberto da Costa Vieira e José Roberto Ribas (PPG Administração, UNESA):
livro "Análise Multivariada com o Uso do SPSS", publicado pela editora Ciência
Moderna.

Wania Regina Coutinho Gonzalez (profa.) e Isabel Cristina Nonato de Farias Melo
(aluna) (PPG Educação, UNESA): artigo "Gestão Democrática na Escola: de onde
viemos e para onde vamos", aceito para apresentação no XXV Simpósio Brasileiro
e II Congresso Ibero-Americano de Política e Administração da Educação, em São
Paulo, de 26 a 30 de abril de 2011.

Wania Regina Coutinho Gonzalez (profa.), Elisangela da Silva Bernado (profa.) e Sâmia
Pedroza (aluna) (PPG Educação, UNESA): artigo "Democratic Management in Bra-
zil: the Approach in Non-Formal Places of Education", aprovado para publicação
no Canadian Journal on Scientific and Industrial Research.

BOLETIM PESQUISA
28 de março de 2011. Ano 1. Nº 04

EVENTO/NOTÍCIA

OCurso de Fisioterapia realizará o II Encontro Acadêmico de Fisioterapia no campus
R9, nos dias 18 e 19 de novembro. Em 2010, alunos do curso apresentaram suas prá-
ticas clínicas e professores do curso palestraram sobre a Fisioterapia no Futuro. Este

ano as apresentações serão divididas por áreas temáticas e ex-alunos farão uma apresentação
sobre a necessidade do desenvolvimento científico na área da Terapia Manual.
Em caso de interesse, enviar e-mail para Camila Furtado, camila.furtado@estacio.br, e Viviany
Dias Gandra, viviany@estacio.br.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA EDITAL 

Programa de Bolsa-Auxílio
Grant (http://loreal.abc.org.br/)-
Destinado a jovens doutoras
que desenvolvem trabalhos
científicos em Instituições Bra-
sileiras de Pesquisa. Pra-zo de
submissão: Até o dia 13 de
maio.

Ariane Trevisan Fiori (Di-
reito, UNESA): conclusão do
doutorado realizado na
UNESA com período de
bolsa sanduíche na Universi-
dade Federal do Paraná, em
25 de fevereiro de 2011.

Manuela Couri Henriques
(aluna) (Odontologia,
UNESA): aprovação pela
FAPERJ de bolsa de Ini-
ciação Científica para  par-
ticipação no projeto
“Avaliações Clínica e Ra-
diográfica de Pacientes
Odontológicos para Auxí-
lio no Diagnóstico Precoce
da Osteoporose e da Baixa
Densidade Mineral Óssea
-Importância para a Saúde
Pú-blica”orientado pela
professora Luciana Ar-
mada Dias.

PROJETO APROVADO

publicação de notícias
no boletim está vincu-
lada ao preenchimento
e envio da planilha,
disponível no SIA na
pasta Diretoria de
Pesquisa Aplicada para
o e-mail: boletim-
pesquisa@estacio.br.A
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Ana Valeria de Figueiredo (Pedagogia, UNESA): artigo “Photographic images of
teachers: a visual journey through the teaching profession in elementary schools
in Rio de Janeiro at the end of the 19th century and the beginning of the 20th
century”, aceito para apresentação no International Study Association on Teach-
ing and Teachers-ISATT 2011, em Portugal, de 5 a 11 de julho de 2011.

Ana Valeria de Figueiredo (Pedagogia, UNESA): artigo “ Photographic images of
teachers: a visual journey through the teaching profession in elementary schools
in Rio de Janeiro at the end of the 19th century and the beginning of the 20th
century”, aceito para apresentação no International Standing Conference for the
History of Education -ISCHE 33 -2011, no México, de 26 a 29 de julho de 2011.

Bruno Soeiro Vieira (Direito, FAP): livro “os impostos municipais e a proteção do
meio ambiente”, publicado e editado pela Fabris de Porto Alegre.

Christiano Bittencourt Machado (Fisioterapia, UNESA): artigo “The influence of
callus mineralization degree on ultrasound axial transmission measurements:
an in vitro approach”, aceito para apresentação no 4th European Symposium
on Ultrasonic Characterization of Bone, em Jyväskylä, Finlândia, de 19 a 21 de
junho de 2011.

Elisangela da Silva Bernado (profa.) e Sueli Gomes (aluna) (PPG Educação,
UNESA): artigo “A educação brasileira e alguns dos seus desafios”, aceito para
apresentação no XXV Simpósio Brasileiro e II Congresso Ibero-Americano de
Política e Administração da Educação, em São Paulo, de 26 a 30 de abril de 2011.

Mildred Ferreira Medeiros (Enfermagem, UNESA): artigo “Microfasciculation: a mor-
phological pattern in leprosy nerve damage” publicado na revista Histopathology, n.58.

Wania Regina Coutinho Gonzalez (profª) e Fátima da Silva Batista (aluna) (PPG
Educação, UNESA): artigo “Gestão escolar e tecnologias da informação e da
comunicação (TIC): o descompasso entre o texto e o contexto”, aceito para
apresentação no XXV Simpósio Brasileiro e II Congresso Ibero-Americano
de Política e Administração da Educação, em São Paulo, de 26 a 30 de abril
de 2011.

Wania Regina Coutinho Gonzalez (profª) e Sâmia Pedroza (aluna) (PPG Educação,
UNESA): artigo “A evolução da educação: necessidade de uma nova gestão es-
colar”, aceito para apresentação no XXV Simpósio Brasileiro e II Congresso
Ibero-Americano de Política e Administração da Educação, em São Paulo, de 26
a 30 de abril de 2011.

BOLETIM PESQUISA
11 de abril de 2011. Ano 1. Nº 05

EVENTO/NOTÍCIA

OCurso de Nutrição realizará o VI Evento de Iniciação Científica do Curso nos campi
Rebouças (dia 4 de maio) e R9 (dia 5 de maio). Anualmente o Curso oferece esta ativi-
dade para apresentação dos melhores trabalhos de conclusão de estágio e de curso de-

senvolvidos pelos alunos, nas diversas áreas da nutrição. Os docentes do Curso também
apresentam os trabalhos de iniciação científica em desenvolvimento. 
Em caso de interesse, enviar e-mail para Paula Aballo, paula.machado@estacio.br, Ana Paula
Menna, ana.barreto@estacio.br ou Gabrielle Rocha, gabrielle.rocha @estacio.br.

PRODUÇÃO CIENTÍFICAEDITAL 

FAPEMIG: PROGRAMA
SANTOS DUMONT - pro-
jetos de iniciação tecnológ-
ica. Prazo de submissão: até
o dia 25 de abril.

FAPERJ: Edital APQ 3 -
Auxílio à editoração. Prazo
de submissão: até o dia 26 de
maio.

“Prevenção de drogas na
adolescência” – a profª
Margarida Maria Rocha
Bernardes, do Curso de En-
fermagem da UNESA, par-
ticipou do grupo de pesquisa
multidisciplinar que elaborou
o livro que tem por objetivo
apresentar alternativas de
propostas e experiências para
uma atuação preventiva nas
escolas em relação ao uso de
drogas. O livro será dis-
tribuído em escolas públicas
do Rio de Janeiro.

João Massá de Souza
Castro (aluno) (Odon-
tologia, UNESA): apro-
vação pela FAPERJ de
bolsa de Iniciação Cien-
tífica para participação no
projeto “Propriedades
físicas de instrumentos
endodônticos”, orien-
tado pelo professor Julio
Cezar Machado de Oli-
veira.

PROJETO APROVADO

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da
planilha, disponível no SIA na pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada para o e-mail:
boletimpesquisa@estacio.br.A
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Fernanda Schaefer (profa.) e Marcelina Robles (aluna) (Direito, Radial Curitiba): artigo
"Dados genéticos e autodeterminação informativa", aceito para apresentação no II
Congresso de Bioética do NEB/Curitiba e II Encontro Estadual de Bioética da SBB-Paraná,
em 05 de maio de 2011.

Inês Ferreira de Souza Bragança (PPG Educação, UNESA): artigo "Políticas de formação
de professores/as no Brasil e em Portugal: alguns diálogos", aceito para apresentação
no XXV Simpósio Brasileiro e II Congresso Ibero-Americano de Política e Administração
da Educação, em São Paulo, de 26 a 30 de abril de 2011.

Laélia Carmelita Portela Moreira (PPG Educação, UNESA): artigo "Acesso aos cursos
de pedagogia por meio do PROUNI", aceito para apresentação no XXV Simpósio Bra-
sileiro e II Congresso Ibero-Americano de Política e Administração da Educação, em
São Paulo, de 26 a 30 de abril de 2011.

Silvio Ronney de Paula Costa (Administração, UNESA): artigo "Vídeo científico educa-
tivo: a pedagogia da imagem na construção do conhecimento técnico do aluno aviador
naval", apresentado no Pedagogia 2011 - Encuentro por La Unidad de Los Educadores
em Havana, em janeiro de 2011.

Silvio Ronney de Paula Costa (Administração, UNESA): artigo "Pedagogia da imagem
na formação do aviador naval" publicado na Revista Marítima Brasileira, v.130, n.10/12.

Tiago Jorge Fernandes de Albuquerque Maranhão (Relações Internacionais, FIR): ar-
tigo "O mulatismo flamboyant - apropriações do futebol como expressão da formação
social brasileira", aceito para apresentação no XXVI Simpósio Nacional de História, a
ser realizado na Universidade de São Paulo, entre 17 e 22 de julho de 2011.

Tiago Jorge Fernandes de Albuquerque Maranhão (Relações Internacionais, FIR): ar-
tigo "Desanglicização - a invenção do mulato eugênico através do futebol no Brasil",
aceito para apresentação no Grupo de Trabalho "Sociologia do esporte" do XV Con-
gresso Brasileiro de Sociologia, a ser realizado na Universidade Federal do Paraná, entre
26 e 29 de julho de 2011.

BOLETIM PESQUISA
25 de abril de 2011. Ano 1. Nº 06

EVENTOS/NOTÍCIAS

OCurso de Turismo realizará evento acadêmico no Campus Dorival Caymmi,
dia 27 de maio de 2011. Esta atividade é desenvolvida por alunos da disciplina
Produção de Eventos em parceria com o COE - comitê organizador de eventos.

O Evento reunirá temas ligados aos cursos ofertados no campus: Administração, Ho-
telaria, Turismo, Direito e Publicidade e Propaganda. Em caso de interesse em parti-
cipação ou mais informações, favor enviar e-mail para Claudia.duarte@estacio.br
(Coordenadora de Turismo no Campus Dorival Caymmi).

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

EDITAIS

>> Prêmio José Reis de Divulgação Científica e
Tecnológica, categoria “Jornalismo Científico”.
Prazo de submissão: até o dia 20 de maio.

>> FAPERJ: Solicitação de bolsa de iniciação
científica. Prazo de submissão: até o dia 26
de maio.

Luis Gustavo Grandinetti
Castanho de Carvalho (PPG
Direito, UNESA): palestra "A
reforma do CPP: dogmática,
princípios, ideologia e neoin-
quisição" a ser realizada no I
Congresso Internacional de
Ciências Criminais, de 05 a 07
de maio.

Mariana Pires Crespo (PPG
Odontologia, UNESA): defesa
de dissertação "Avaliação do
potencial hidrogeniônico e da
capacidade de liberação de
íons cálcio de resíduos da
pasta de hidróxido de cálcio
com diferentes veículos" rea-
lizada no  dia 15 de abril.

Rutemara Florêncio (PPG
Educação, UNESA): defesa de
dissertação "Recepção e re-
presentações sociais: as minis-
séries históricas e a produção
de significados para a disci-
plina de História por alunos de
ensino médio" realizada no
dia 19 de abril.

Cristiane Carneiro Pingari-
lho (PPG Saúde da Família,
UNESA): defesa de dissertação
"Atenção à saúde bucal no
pré-natal: percepções das ges-
tantes e das equipes Saúde da
Família" a ser realizada no dia
26 de abril.

José Carlos Miraglia Ma-
galdi (PPG Educação, UNESA):
defesa de dissertação "Surdez
e inserção profissional: repre-
sentações sociais de universitá-
rios surdos" a ser realizada no
dia 28 de abril.

Rafael Guilherme Mourão
Castiglione (PPG Educação,
UNESA): defesa de dissertação
"Ambientes virtuais de apren-
dizagem na recuperação de
alunos em escolas de ensino
médio militar" a ser realizada
no dia 29 de abril.

Judith dos Santos Perez
(PPG Educação, UNESA): de-
fesa de dissertação "Repre-
sentações sociais de saberes
da experiência por professores
dos anos iniciais do ensino
fundamental de uma escola
pública" a ser realizada no dia
29 de abril.

Neila Maria Maia Nobre (aluna) (Odon-
tologia, UNESA): aprovação pela FAPERJ
de bolsa de Iniciação Científica para par-
ticipação no projeto “Projeto trauma Uni-
versidade Estácio de Sá - observatório
epidemiológico de trauma dentário em
adultos: implicações para acompanha-
mento e prevenção”, orientado pelo pro-
fessor Ernani da Costa Abad.

PROJETO APROVADO

publicação de notícias no boletim está vinculada
ao preenchimento e envio da planilha, disponível
no SIA na pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada
para o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.A
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Claudio Carneiro Bezerra Pinto Coelho (Direito, UNESA): livro “Curso de Direito
Tributário e Financeiro”, 3ª edição, publicado pela editora Lumen Juris, 2011.

Elbert da Cruz Heuseler (Direito, UNESA): livro “Processo administrativo disciplinar
comum e militar à luz dos princípios constitucionais e da lei nº 9784/1999”, 2ª edi-
ção, publicado pela editora Lumen Juris, 2011.

Herbert Schutzer (História, UNIRADIAL): artigo “A política externa brasileira para a
África Subsaariana” publicado na revista Intellector, ano 7, n 14.

José Antonio Vianna (Educação Física, UNESA): artigo “Fatores que interferem na
prática docente: a percepção de professores de Educação Física escolar” publicado
na EFDeportes.com, revista digital, ano 16, n. 155.

Ricardo Pires Calciolari (Direito, UNIRADIAL): artigo “Aspectos jurídicos da guerra
fiscal no Brasil” publicado na revista de Estudos Tributários, v. 13, n 77.

Ricardo Pires Calciolari (Direito, UNIRADIAL): artigo “Progressividade tributária, se-
gurança e justiça fiscal” publicado na Revista dos Tribunais, v. 76.

Shirley Macedo Vieira de Melo (Psicologia, FIR): artigo “Aconselhamento e plane-
jamento estratégico de carreira no contexto universitário”, apresentado no II Con-
gresso Iberoamericano de Psicologia das Organizações e do Trabalho, em
Florianópolis, de 14 a 16 de abril de 2011.

BOLETIM PESQUISA
9 de maio de 2011. Ano 1. Nº 07

EVENTOS/NOTÍCIAS

Está sendo organizado o 3º Seminário de Integração Básico-Profissional no campus
Recreio, 2º semestre de 2011 . A atividade propõe o estudo, planejamento e dis-
cussão de um caso clínico pelos alunos e reitera a importância do estímulo à pes-

quisa científica e o estreitamento das relações científico-humanas entre os alunos do
curso e professores. Mais  informações, enviar email para: lajpeg@gmail.com (Coor-
denador do Seminário de Integração Básico-Profissional)

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

EDITAIS

>> A CAPES receberá entre
01/06 e 31/08 inscrições para o
“Programa Professor Visitante
do Exterior” que visa selecionar
professores e pesquisadores
atuantes no exterior para iniciar as
atividades, no Brasil, no primeiro
semestre de 2012. As  atividades
realizadas pelos professores visitan-
tes serão custeadas por meio da
concessão de passagem aérea in-
ternacional, auxílio instalação e
bolsa pesquisador. Mais informa-
ções através de www.capes.gov.br

>> A FAPESP recebe durante
todo o ano propostas para a
modalidade Auxílio à Pesquisa-
Reparo de Equipamentos que
sedestina ao reparo de equipa-
mento relevante para a execu-
ção de projeto de pesquisa. O
solicitante deverá ter qualifica-
ção adequada (grau de doutor
ou equivalente) e possuir vínculo
com instituição de pesquisa do
Estado de São Paulo. Mais infor-
mações através de www.fa-
pesp.br

Profª Monica Rabello de
Castro (PPG Educação,
UNESACF): convidada para
apresentar a palestra “Des
fondements pour l’analyse
argumentative de la parole
et de textes écrits”, no
Colloque Discours, repré-
sentation, argumentation,
inserido no 79º Congresso
Anual da Acfas - Association
francophone pour le savoir,
promovido pelas Universida-
des de Quebec e Sher-
brooke, do Canadá, em 9
de maio. Além da palestra,
a professora presidirá a
mesa redonda “Discours, re-
présentation et logique na-
turelle”.

Marcia Caldas Pitrowsky
(PPG Administração, UNESA):
defesa de dissertação orien-
tada pela profª Isabel de Sá
Affonso da Costa “Imaginário
organizacional e dimensão tá-
cita do conhecimento: estudo
de caso em empresa do seg-
mento de telecomunicações”,
realizada em 28 de abril.

Eduardo Meohas (PPG
Saúde da Família, UNESA):
defesa de dissertação orien-
tada pelo prof. Carlos Gon-
çalves Serra “A implantação
do PSF no município de Re-
sende: houve mudanças no
modelo hegemônico de
atenção à saúde?”realizada
no dia 5 de maio.

Rodrigo Vieira Ribeiro (PPG
Educação, UNESA): defesa de
dissertação orientada pela
profª Estrella Bohadana “O ra-
dioblog como interface de
autoria de alunos: pesquisa-
ação em uma escola pública”,
realizada em 5 de maio.

André Luiz dos Santos (Direito, UNESA): apro-
vação pela FAPERJ do projeto “Domingos Ribeiro
Filho Cronista”.

Francisca Pinheiro (aluna) (Direito, UNESA): apro-
vação pela FAPERJ de bolsa de Iniciação Científica
para participação no projeto “abrigamento necessi-
dade ou descaso. A cidadania reconhecida desde a
infância é pilar básico para a justiça social”, orientado
pela professora Edna Raquel Rodrigues Santos Ho-
gemann. 

Melissa Paiva de Souza Quintanilha (aluna)
(Pedagogia, UNESA): aprovação pela FAPERJ de
bolsa de Iniciação Científica para participação no
projeto “educação e gestão democrática: as po-
tencialidades na articulação entre os espaços for-
mais de ensino e os espaços não escolares”,
orientado pela professora Wania Regina Couti-
nho Gonzalez. sexta-feira, 6 de maio de 2011
Página 1 de 2

Renata de Souza Affonso (aluna) (Direito,
UNESA): aprovação pela FAPERJ de bolsa de Inicia-
ção Científica para participação no projeto “judicia-
lização da saúde: os impactos econômicos e sociais
das decisões judiciais em face do Estado do Rio de
Janeiro”, orientado pela professora Renata Braga
Klevenhusen.

PROJETOS APROVADOS

publicação de notícias no
boletim está vinculada ao
preenchimento e envio
da planilha, disponível no
SIA na pasta Diretoria de

Pesquisa Aplicada para o e-mail:
boletimpesquisa@estacio.br.
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Boletim Pesquisa 
23 de maio de 2011. Ano 1. Nº 08

EVENTOS/NOTÍCIAS

ESTÁCIO: 1º LUGAR NO DESAFIO SEBRAE
A Universidade Estácio de Sá obteve o primeiro lugar na 1a. fase do Desafio Sebrae, no Rio

de Janeiro, à frente de universidades como a UFF, a UFRJ, a UERJ, a PUC e outras. Foi um cres-
cimento de 535% em relação a 2010. Ficou igualmente em primeiro lugar em nível nacional.

Nesta etapa o critério foi o número de inscritos. Os trabalhos de coordenação geral coube-
ram à Pró-reitoria de Cultura e Extensão, que mobilizou todos os campi mediante o envolvimento
de diversas áreas da Estácio, principalmente a Comunicação e o Marketing, que souberam fazer
chegar as mensagens a todos os professores e alunos. O resultado pode ser visto em www.se-
brae.com.br

O Desafio Sebrae é um jogo virtual que simula o dia-a-dia de uma empresa, durante mais
de seis meses. Universitários de todo o país, organizados em equipes, testam sua capacidade
de administrar um negócio, tomar decisões e trabalhar em equipe. A próxima etapa é a forma-
ção de grupos. Os novos trabalhos já foram deflagrados.

>> A FUNCAP concede Bolsas de Produtividade em Pesquisa e es-
tímulo à interiorização que são destinadas a pesquisadores com tí-
tulo de doutor vinculados às instituições de ensino e/ou pesquisa
localizadas em municípios do interior do Ceará. A concessão de bol-
sas nesta categoria será feita através de processo competitivo, com
base na análise da produção cientifica/técnica do candidato, assim
como na qualidade do respectivo projeto de trabalho apresentado.

>> O curso de Letras realizará a
Semana de Letras na Universi-
dade Estácio de Sá, no campus
Sulacap, de 23 a 27 de maio de
2011.

Arievaldo Alves de Lima
(Ciências Contábeis, UNESA):
lançamento do livro "Histórias
da contabilidade" a ser reali-
zado no dia 03 de junho de
2011, na livraria da Travessa,
no shopping Leblon.

Carlos Mauricio Pires Ardis-
sone (Relações Internacionais,
UNESA): defesa da tese de dou-
torado na PUC-Rio "Ideias, Ins-
tituições e Lideranças na Política
Brasileira de Propriedade Inte-
lectual: uma abordagem com-
parada dos Governos Fernando
Henrique Cardoso e Luiz Inácio
Lula da Silva (1995-2010)" rea-
lizada no dia 11 de abril.

Terezinha Regina Nogueira
Nazar (PPG Educação, UNESA):
defesa de dissertação orientada
pela profª Rita de Cassia Pereira
Lima “Representações sociais
de professores dos anos finais
do ensino fundamental sobre
Transtorno do Déficit de Aten-
ção e Hiperatividade (TDAH)” a
ser realizada no dia 25 de maio.

Marlene dos Prazeres Rosa
(PPG Educação, UNESA): defesa
de dissertação orientada pela
profª Elisangela da Silva Bernado
“Avaliação da educação básica
antes e pós plano de desenvol-
vimento da educação: intenções
e ações em escolas públicas de
ensino fundamental” a ser rea-
lizada no dia 30 de maio.

André Manoel Lima da Fon-
seca (PPG Odontologia, UNE-
SA): defesa de dissertação
orientada pelo prof. Fábio
Ramôa Pires “Clareamento
dental com a utilização do
laser: um estudo controlado
de boca dividida”, a ser reali-
zada no dia 31 de maio.

Adriana Santanna Za-
nelli (aluna) (Farmácia,
UNESA): aprovação pela
FAPERJ de bolsa de Ini-
ciação Científica para
participação no projeto
“Morfologia e análise fito-
química para controle de
qualidade de plantas medici-
nais usadas em fitoterapia:
Uncaria tomentosa”, orien-
tado por Regina Braga de
Moura, Robson Roney Ber-
nardo e Rodrigo Ribeiro
Tarjano Leo

Rovane Jorge de Oli-
veira Guimarães (aluno)
(Letras, UNESA): aprova-
ção pela FAPERJ de bolsa
de Iniciação Científica
para participação no
projeto “Análise do nível
de letramento acadê-
mico de alunos ingres-
santes nos cursos de
graduação no campus
Niterói”, orientado pela
professora Marcia Lisboa
Costa de Oliveira.

Victoria Chamound Bar-
reto Luz (aluna) (Farmácia,
UNESA): aprovação pela FA-
PERJ de bolsa de Iniciação
Científica para participação
no projeto “Morfologia e
análise fitoquímica para
controle de qualidade de
plantas medicinais usadas
em fitoterapia: Momordica
Charantia”, orientado por
Regina Braga de Moura,
Robson Roney Bernardo e
Rodrigo Ribeiro Tarjano Leo

PROJETOS APROVADOS

publicação de notícias no
boletim está vinculada ao
preenchimento e envio da
planilha, disponível no SIA
na pasta Diretoria de

Pesquisa Aplicada para o e-mail:
boletimpesquisa@estacio.br.

A

Christiano Bittencourt Machado (Fisioterapia, UNESA): artigo
"The effect of bone fracture unevenness on ultrasound axial
transmission measurements: a pilot 2D simulation study", aceito
para apresentação no 2011 International Congress on Ultraso-
nics, em Gdansk, Polônia, de 05 a 08 de setembro de 2011.

Christiano Bittencourt Machado (prof.), Carolina Coutinho An-
selmo (aluna), Fabiana Knupp Mafort (aluna) e Juliana da Silva
Netto (aluna)(Fisioterapia, UNESA): artigo "The effect of spiral
taping technique on seamstresses with low back pain: a rando-
mized placebo-controlled trial", aceito para apresentação no
6th Congress of the International Society of Physical and Reha-
bilitation Medicine, Porto Rico, de 12 a 16 de junho de 2011.

Karla Guilherme Carloni (História, UNESA): artigo "Embates in-
ternos: militares X militares no governo JK", aceito para apre-
sentação no XXVI Simpósio Nacional História - ANPUH 50
anos , em São Paulo, de 17 a 22 de julho de 2011.

Leonardo Bruno da Silva (História, UNESA): artigo "A questão do
tráfico de escravos nas relações internacionais brasileiras", aceito
para apresentação no XXVI Simpósio Nacional História - ANPUH
50 anos , em São Paulo, de 17 a 22 de julho de 2011.

Renato Pereira Brandão (Relações Internacionais, UNESA): artigo
"O Rio de Janeiro e o padrão do antigo regime nos trópicos:
Um histórico de excentricidades", aceito para apresentação no
XXVI Simpósio Nacional História - ANPUH 50 anos, em São
Paulo, de 17 a 22 de julho de 2011.

Wander Lourenco de Oliveira (Letras, UNESA): artigo "Diadorim
– a reinvenção de Dom Quixote de La Mancha (Inversões fic-
cionais do mito da Távola Redonda em Grande sertão: vere-
das)", apresentado no III CIELLA - Congresso Internacional de
Estudos Linguísticos e Literários na Amazônia, em Belém/PA, de
18 a 20 de abril de 2011.

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

EDITAL
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Boletim Pesquisa 
30 de maio de 2011. Ano 1. Nº 09

EVENTOS/NOTÍCIAS

IVConcurso Nacional de Produção Científica e Projeto de Exten-
são e o I Concurso de Ensaio A realização desta quarta edição
consolida uma prática que valoriza o nosso professor no exer-

cício da produção científica, por meio de uma premiação que o possibi-
lita investir em seu aprimoramento contínuo.

Esta edição tem como novidade o I CONCURSO DE ENSAIO sobre o
tema Educação e Sustentabilidade, oportunizando aos docentes con-
correr nesta categoria com textos inéditos. Esta produção deverá gerar
uma revista com os Ensaios premiados, sendo esta mais uma ação de
reconhecimento do trabalho do nosso professor.

Todas as informações sobre o concurso estão disponíveis no site do
PIQ www.estacio.br/piq no ícone PIQ Mérito .

>> Estão abertas até 22 de agosto
as incrições para o Prêmio Merco-
sul de Ciência e Tecnologia 2011.
Nesta edição o tema é "Tecnolo-
gias para o desenvolvimento sus-
tentável" e os trabalhos poderão
ser enviados para as categorias:
Estudante Universitário, Jovem
Pesquisador e Integração. As pre-
miações variam de acordo com a
categoria, o valor vai de US$
2.000 até US$ 10.000. Os países
participantes são: Argentina, Bolí-
via, Brasil, Chile, Colômbia, Equa-
dor, Paraguai, Peru, Uruguai e
Venezuela. O regulamento com-
pleto está disponível em:
http://eventos.unesco.org.br/pre-
miomercosul

Maria Clara Rebel Araujo
(Psicologia, UNESA): palestra
"Da floresta para a rede: Santo
daime, cultura popular e reli-
giosidade" realizada na Se-
mana de Cultura Popular da
UERJ, entre 4 e 7 de abril.

Rafael Mario Iorio Filho (Di-
reito, UNESA): palestra "Pro-
cesso e discurso" a ser realizada
no Ciclo de Palestras do Labo-
ratório Fluminense de Estudos
Processuais-UFF, no dia 13 de
junho de 2011.

Elisangela da Silva Ber-
nado (PPG Educação,
UNESA): aprovação pela
FAPERJ do projeto “Orga-
nização de turmas, práti-
cas de gestão escolar e
aprendizagem em Leitura
dos alunos das escolas pú-
blicas cariocas”.

Katie Cristine de Araujo
e Silva Gonzalez (aluna)
(Pedagogia, UNESA): apro-
ação pela FAPERJ de bolsa
de Iniciação Científica para
participação no projeto
“Trajetória dos bolsistas
do Prouni dos cursos de
Pedagogia do Rio de Ja-
neiro”, orientado pela
professora Laélia Carme-
lita Portela Moreira.

PROJETOS APROVADOS

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e
envio da planilha, disponível no SIA na pasta Diretoria de Pesquisa Apli-
cada para o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.A

Alexandre José Braga da Silva (Sistemas
de Informação, FAL): artigo "A olim-
píada brasileira de robótica e a robótica
educativa como ferramenta de
ensino/aprendizagem no ensino funda-
mental" publicado nos anais do evento
IX Escola Regional de Computação
Bahia Alagoas e Sergipe.

Cassio Marcelo Silva Castro (CST em
Gestão Ambiental, FIB): comunicação
"Aplicações de imagens de satélite de
alta resolução no planejamento urbano:
o caso do cadastro técnico multifinali-
tário de Mata de São João, Bahia",
apresentado no XV Simpósio Brasileiro
de Sensoriamento Remoto - SBSR, de
30 de abril a 04 de maio de 2011.

Christiano Bittencourt Machado (prof.),
André Luiz Britto Abreu (aluno), Izabela
Naves Giordano (aluna), Josiane Torres
Gevezier (aluna) e Maria da Guia Mo-
reira Leitão (aluna) (Fisioterapia, UNESA):
comunicação "Short-term effect of a
physical therapy protocol on the func-
tional independence of institutionalized
wheel-chaired elders", aceito para apre-
sentação no 6th Congress of the Inter-
national Society of Physical and
Rehabilitation Medicine, Porto Rico, de
12 a 16 de junho de 2011.

Edna Raquel Rodrigues Santos Hoge-
mann (Direito, UNESA): comunicação
"A infância pobre, a estigmatização ob-
jetificada, uma realidade dissimulada
histórica e socialmente: o problema por
trás dos objetivos", será apresentado
no XX Encontro Nacional do CONPEDI,

na Universidade FUMEC, na cidade de
Belo Horizonte - MG, entre 22 e 25 de
junho de 2011.

Fábio Luiz Gomes (Direito, UNESA): livro
"Direito Internacional - Perspectivas
Contemporâneas", publicado pela edi-
tora Saraiva.

Fernanda Schaefer (profª) e Marcelina
Ferreira da Silva Robles (aluna) (Direito,
Radial Curitiba): comunicação "Dados
genéticos e autodeterminação informa-
tiva", será apresentada no XX Encontro
Nacional do CONPEDI, na Universidade
FUMEC, na cidade de Belo Horizonte -
MG, entre 22 e 25 de junho de 2011.

Lucia Maria de Freitas Perez (Psicologia,
UNESA): comunicação "O corpo na clí-
nica psicanalítica contemporânea",
apresentado no VI Congresso Nacional
de Psicanálise da UFC, de 26 a 28 de
maio de 2011.

Sandra Helena Mayworm (profª)e Da-
niele Ribeiro (aluna) (Fisioterapia,
UNESA): comunicação "Systemic Lymp-
hatic  Drainage", apresentado no 2011
IASK Conference in the beautiful old
center of Stockholm.

Wilson Oliveira da Silva Filho (Cinema,
UNESA): comunicação "Coleções e per-
formances sonoras como contribuições
para o live cinema: vetores de uma arte
mnemônica", será apresentado no XX
Congresso da COMPÓS – Associação Na-
cional dos Programas de Pós-Gradução
em Comunicação, entre 14 e 17 de junho.
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EVENTOS/NOTÍCIAS

No período de 13 a 16 de abril passado, os Profs. Drs. do PPGO José Freitas
Siqueira Jr., Isabela das Neves Rôças Siqueira e Julio Cezar Machado de Oli-
veira participaram do Encontro Anual da Associação Americana de Endo-

dontistas (AAE) em San Antonio - Texas, o mais importante evento mundial da
Endodontia (especialidade odontológica). O Prof. Siqueira participou do evento na
qualidade de conferencista convidado pela AAE, tendo ministrado uma conferência
de duas horas de duração para cerca de 200 especialistas de todas as partes do
mundo. Os professores Isabela e Julio participaram do evento na qualidade de as-
sociados da AAE e se engajaram ativamente em reuniões acadêmicas para discus-
são do ensino e da pesquisa na especialidade, além da discussão com a Indústria
para o estabelecimento de parcerias. O grupo de professores do PPGO realizou
neste evento importantes contatos com pesquisadores de outros países, tendo se-
lado propostas promissoras para a realização de projetos de pesquisa conjuntos,
inclusive abrindo possibilidades para o intercâmbio de docentes e discentes do
PPGO com instituições norte-americanas e européias. Da mesma forma, novos
equipamentos e materiais foram obtidos junto a representantes da indústria para
a realização de experimentos nos conceituados laboratórios do PPGO.

A FAPERJ receberá até 16/06 propostas para a modalidade AUXÍLIO INSTALAÇÃO (INST) que se destina
a dar suporte para a compra de material ou equipamento a recém-doutores (até três anos) para início
de trabalho em uma instituição de ensino e pesquisa sediada no Estado do Rio de Janeiro.

André Luis Soares Smarra
(CST em Gestão Ambiental,
UNESA): entrevistado pela re-
vista Ciência Hoje. A matéria
"À caça de evidências”, está
disponível na revista nº 281, vo-
lume 47, páginas 24 a 31.

José Freitas Siqueira Jr. (PPG
Odontologia, UNESA): convi-
dado para ministrar curso
"Tratamento das infecções en-
odônticas”, no Encontro Anual
Sociedade Norueguesa de En-
dodontia (Norsk Endodontifo-
rening), na Ilha de Capri, na
Itália, em 10 de junho de 2011.
Professor Siqueira foi o único
pesquisador estrangeiro convi-
dado para o evento.

Marco Aurelio Carino Bou-
zada (PPG Administração,
UNESA): Menção honrosa ao
artigo "Dimensionamento de
um call center: simulação ou
teoria de filas", no SIMPOI,
simpósio da área de operações.

Marco Aurelio Carino Bou-
zada (PPG Administração,
UNESA): Menção honrosa ao
artigo "Análise de cenários em
um call center usando simula-
ção", no SIMPOI, simpósio da
área de operações.

Tamara Lis Reis Umbe-
lino (Comunicação, FESJF):
aprovação pela FAPEMIG
do projeto “Redes so-
ciais como espaço de
construção da identi-
dade para jovens negros,
moradores da periferia
de Juiz de Fora”. O pro-
jeto é desenvolvido em
parceria e com orienta-
ção do professor Paulo
Cesar Pontes Fraga, no
Doutorado em Ciências
Sociais da UFJF.

PROJETO APROVADO

publicação de notícias
no boletim está vincu-
lada ao preenchi-
mento e envio da
planilha, disponível no
SIA na pasta Diretoria
de Pesquisa Aplicada
para o e-mail: boletim-
pesquisa@estacio.br.A

Glauce Socorro de Barros Viana e Gio-
vany Michely Pinto da Cruz (Medicina,
FMJ): comunicação "Antinociceptive and
antiinflammatory activities of piperine in
experimental models in vivo and in vitro",
será apresentado na XXVI reunião anual
da Federação de Sociedades de Biologia
Experimental - FESBE, de 24 a 27 de
agosto.

Glauce Socorro de Barros Viana e João
Ananias Machado Filho (Medicina,
FMJ): comunicação "Caffeine significantly
inhibits nociception and inflammation: na
in vivo and in vitro study", será apresen-
tado na XXVI reunião anual da FESBE, de
24 a 27 de agosto.

Glauce Socorro de Barros Viana e Gio-
vany Michely Pinto da Cruz (Medicina,
FMJ): comunicação "Curcuma longa L
and curcumin acutely administered shows
a potent antinociceptive action in unres-
trained rats", será apresentado na XXVI
reunião anual da FESBE, de 24 a 27 de
agosto.

Glauce Socorro de Barros Viana e Iri San-
dro Pampolha Lima (Medicina, FMJ): co-
municação "Evaluation of changes
promoted by cocaine alone and in combi-
nation with sildenafil on the process of
formation of memory in rats", será apre-

sentado na XXVI reunião anual da FESBE,
de 24 a 27 de agosto.

Glauce Socorro de Barros Viana e Maria
Elizabeth Pereira Nobre (Medicina,
FMJ): comunicação "Anti-inflammatory
activity of omega-3: an in vivo and in vitro
evaluation", será apresentado na XXVI
reunião anual da FESBE, de 24 a 27 de
agosto.

Glauce Socorro de Barros Viana e Maria
Elizabeth Pereira Nobre (Medicina,
FMJ): comunicação "Behavioral and neu-
rochemical alterations observed with
omega-3 in the model of transient global
ischemia in rats", será apresentado na
XXVI reunião anual da FESBE, de 24 a 27
de agosto.

Glauce Socorro de Barros Viana e Maria
Elizabeth Pereira Nobre (Medicina,
FMJ): comunicação "Omega-3 fatty acids
significantly decrease glutamate and in-
crease gaba and taurine in the absence
and presence of brain ischemia", será
apresentado na XXVI reunião anual da
FESBE, de 24 a 27 de agosto.

Sergio Augusto Cabral (Medicina, UNESA):
comentário "Stillbirths: the professional
organisations’ perspective" publicado na
revista Lancet, v.377, April 30, 2011.

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS
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EVENTOS/NOTÍCIAS

IJornada Científica do Campus Petrópolis: programada para o dia 20
de agosto de 2011, das 9h às 13h, a Jornada será o evento de aber-
tura do 2º semestre com a participação de todos os cursos dos campi

Petrópolis I e Petrópolis II. O evento objetiva estimular docentes e dis-
centes para a rotina da realização da pesquisa aplicada em todas as áreas
do saber de maneira a aliar o ensino e a aprendizagem Os coordenado-
res apresentarão as Linhas de Pesquisa de seus cursos e os alunos e seus
orientadores serão os responsáveis pela apresentação das pesquisas con-
cluídas, projetos de pesquisa em andamento e projetos de Iniciação
Científica. Mais informações, enviar email para: neuroceu@hotmail.com
(Maria do Céu Gonçalves - Professora TI em Pesquisa Aplicada)

Estão abertas até 16/06 as ins-
crições para o edital FAPERJ n.º
06/2011 - Programa “Treina-
mento e Capacitação Técnica –
2011”, que objetiva treinar e
aperfeiçoar técnicos de nível
fundamental, médio e superior
que participem de atividades
de apoio a projetos financiados
pela FAPERJ, desenvolvidos por
pesquisadores com vínculo em-
pregatício em instituições de
ensino e pesquisa do estado do
Rio de Janeiro.

Cerimônia de entrega do Prê-
mio Oscar Niemeyer de Traba-
lhos Científicos e Tecnológicos
do CREA-RJ, na Assembléia Le-
gislativa do Estado do Rio de Ja-
neiro – ALERJ, no dia 17 de junho
de 2011. Trabalhos da Estácio
que serão premiados: 
Título: Aeroporto de Macaé
Aluna: Janice Fernandes Teixeira
Orientadores: Adriana Figueiredo
e Marcelo Santiago
Título: PRECADE - Prevenção
contra acidentes domésticos e
na escola
Alunos: Aluisio Cícero do Nas-
cimento Filho e Tatiane Santana
Guiot
Orientadores: Elca Barcelos Alves,
João Roberto do Nascimento, Re-
giane Burger e Sonia Regina dos
Santos Almeida
Título: Pesquisa e desenvolvi-
mento de hardware e software
de uma plataforma para con-
trole e automação de eventos
esportivos
Aluno: Marcio Roberto Watanabe
Orientadores: Ricardo Vieira Falbo
e Wagner da Silva Zanco

Curso de Fisioterapia: o convê-
nio firmado com a Superinten-
dência de Atenção Primária do
município do Rio de Janeiro pro-
porcionará que os alunos de Fi-
sioterapia que se vincularem a
este programa fiquem inseridos
na investigação científica da linha
de pesquisa Saúde da Família,
que nasceu no PSF-Lapa, acom-
panhando os trabalhos de pro-
fessores e alunos da Medicina
com a comunidade adstrita da
Lapa. A iniciativa aproxima o en-
sino, a pesquisa e a extensão na
área da Saúde.

Edna Raquel Rodrigues Santos
Hogemann (Direito e PPG Di-
reito, UNESA): convidada para
participar da banca avaliadora no
XX Encontro Nacional do Conse-
lho Nacional de Pesquisa e Pós-
graduação em Direito - CONPEDI,
em Belo Horizonte, nos dias
22,23,24 e 25 de junho de 2011.

Rafael Mario Iorio Filho (Direito
e PPG Direito, UNESA): convidado
para participar da banca avalia-
dora no XX Encontro Nacional do
Conselho Nacional de Pesquisa e
Pós-graduação em Direito - CON-
PEDI, em Belo Horizonte, nos dias
22,23,24 e 25 de junho de 2011.

Cristiano Rocha da Silva Lucas
(aluno) (Educação Física, UNESA):
aprovação pela FAPERJ de bolsa
de Iniciação Científica para par-
ticipação no projeto “O impacto
das atividades perceptivo-moto-
ras na dominância lateral e na
orientação espacial de alunos
com dificuldades de aprendiza-
gem”, orientado pelo professor
José Antonio Vianna.

Rudá de Sousa Gonçalves
(aluno) (Educação Física, UNESA):
aprovação pela FAPERJ de bolsa
de Iniciação Científica para par-
ticipação no projeto “O impacto
das atividades perceptivo-moto-
ras na dominância lateral e na
orientação espacial de alunos
com dificuldades de aprendiza-
gem”, orientado pelo professor
José Antonio Vianna.

PROJETO APROVADO

Apublicação de notícias no
boletim está vinculada ao
preenchimento e envio da

planilha, disponível no SIA na
pasta Diretoria de Pesquisa Apli-
cada para o e-mail: boletim-
pesquisa@estacio.br.

Claudia Leite de Moraes (Medicina e PPG Saúde da
Família, UNESA): artigo "Violence and injuries in
Brazil: the effect, progress made, and challenges
ahead" publicado na revista Lancet, May 9, 2011.

Cristina Gonçalves (Medicina, UNESA): artigo "Ado-
lescência: pane no Sistema" publicado na revista
Adolesc. Saúde, v.8, páginas 35-42.

Helder Guimarães Aragão (CST em Redes de Compu-
tadores, FIB): comunicação "Desenvolvimento de um
sistema de informação geográfica web (SIG WEB) para
a área de saneamento básico utilizando tecnologias li-
vres", será apresentado no 26° Congresso Brasileiro
de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ser realizado
em Porto Alegre, de 25 a 29 de setembro de 2011.

Lilian Manes de Oliveira (profª) e Solange Silveira
de Souza (aluna) (PG em Língua Portuguesa e Lin-
güística, UNESA): comunicação "Polifonia e implí-
citos num texto midiático", será apresentado no XV
Congresso Nacional de Linguística e Filologia, na
UERJ, de 22 a 26 de agosto de 2011.

Lilian Manes de Oliveira (Letras, UNESA): comunica-
ção "Análise semântico-discursiva de um texto mi-
diático", será apresentado no XV Congresso
Nacional de Linguística e Filologia, na UERJ, de 22
a 26 de agosto de 2011.

Maria do Ceu Pereira Goncalves (profª) e Fabio Fur-
tado Pereira (aluno) (Fisioterapia, UNESA): artigo
"Efeitos da fisioterapia respiratória em portadores
da doença de parkinson: série de casos" publicado
na revista Fisioterapia Ser, v.4, páginas 235-240.

Samya Araujo Neves (Medicina, FMJ): comunicação
"Anti-inflamatory and hypoglicemic activity of red-
seaweed D. simplex´s 20/60 isolated fraction", será
apresentado na XXVI reunião anual da Federação
de Sociedades de Biologia Experimental - FESBE, de
24 a 27 de agosto.
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EVENTOS/NOTÍCIAS

IOficina de Promoção da Alimentação Saudável na Comunidade do
Turano (Enfermagem, UNESA, Campus Rebouças): promovida pelos
alunos do Curso, orientados pela professora Teresa Cristina Ciavaglia

Vilardi Oliveira, responsável pelo Projeto de Iniciação Científica “Avali-
ação do estado nutricional de escolares da comunidade do Turano com
posterior promoção da educação nutricional e aplicação de medidas de
intervenção nutricional”, em 25 de junho de 2011 das 9h às 13h. A
oficina objetiva sensibilizar e estimular as famílias dos escolares que
fazem parte do projeto sobre alimentação saudável em todas as fases
do ciclo da vida, principalmente a infância. Os alunos de iniciação cien-
tífica e futuros enfermeiros terão a possibilidade de atuar diretamente
com a realidade da população, promovendo, principalmente, ações de
atenção primária à saúde. A promoção de práticas alimentares saudáveis
é uma das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição
(PNAN) e está inserida entre os eixos estratégicos da Política Nacional
de Promoção da Saúde (PNPS).

Curso de Turismo "Nova
Iguaçu": os alunos da disci-
plina de Produção de Even-
tos organizaram no dia 02
de junho de 2011 o evento
"Descubra Nova Iguaçu".

Lilian Manes de Oliveira
(Letras, UNESA): lança-
mento do livro "Non ti
scordar di me - presença de
italianismos no português
do Brasil" a ser realizado
no dia 30 de junho de
2011, às 18h, na livraria da
Travessa, Av. Rio Branco 44
- Centro.

Maria Lúcia Acar (Design
de Moda, UNESA): convi-
dada para integrar o Comitê
de Honra do Design Lati-
noamericano, na Universi-
dad de Palermo, em Buenos
Aires, em 27 de julho de
2011.

Soraya Venegas Ferreira
(Comunicação, UNESA):
conferência "Mapeamento
do ensino de jornalismo dig-
ital no Brasil", no 5º Encon-
tro RJ-ES de professores de
Jornalismo, realizada em 27
de maio de 2011.

Ana Claudia da Silva
Vila Nova (aluna)
(Odontologia, UNESA):
aprovação pela FAPERJ
de bolsa de Iniciação
Científica para partici-
pação no projeto “Pre-
valência de flare-up na
clínica de endodontia da
Universidade Estácio de
Sá”, orientado pelo pro-
fessor Flavio Rodrigues
Ferreira Alves.

PROJETO APROVADO

Apublicação de notícias no
boletim está vinculada ao
preenchimento e envio

da planilha, disponível no SIA na
pasta Diretoria de Pesquisa Apli-
cada para o e-mail: boletim-
pesquisa@estacio.br.

Herbert Schutzer (História, UNIRA-
DIAL): artigo "Panorama da segunda
onda da política externa subsaariana
brasileira"publicado na revista de
Geopolítica, v. 01, p. 49-56, 2010.

Kahlil Jezini Vianna (Administração,
FAP) e Fátima Bayma Oliveira: artigo
"Management information and im-
provements in Higher Education: a
case study of the Business Adminis-
tration Course at a Brazilian School"
publicado na revista Journal of US-
China Public Administration, v. 8, p.
458-469, 2011.

Lucia Helena Antunes Pezzi (Medic-
ina, UNESA): e-book "Anatomia
clínica baseada em problemas",
publicado pela editora Gen.

Lucio Menezes Valentim (Letras,
UNESA): artigo "O mundo novo:
ecce mundus" publicado na re-
vista Recorte, da Universidade do
Vale do Rio Verde-MG, v. 1, p. 9-
15, 2010.

Rafael Mario Iorio Filho (Direito e
PPG Direito, UNESA): comuni-
cação "A grammar of judicial de-
cision making: same case,

different ruling in Brazil", apre-
sentado no Congresso da Law
and Society Association, em São
Francisco - Califórnia.

Rafael Mario Iorio Filho (Direito e
PPG Direito, UNESA): comunicação
"A impossibilidade da igualdade ju-
rídica no Brasil", aceito para apre-
sentação no Grupo de Trabalho
"Violencia y procesos institucionales
de administración de conflictos" da
IX Reunião de Antropologia do Mer-
cosul, a ser realizada na Universi-
dade Federal do Paraná, entre 10 e
13 de julho de 2011.

Silvia Maria de Paula (Engenharia
Elétrica, UNIRADIAL): artigo "Stud-
ies on molluscan shells: contribu-
tions from microscopic  and
analytical methods" publicado na
revista Micron, v.40, 2009.

Soraya Venegas Ferreira (Comuni-
cação, UNESA) com outros autores:
livro "Mapeamento do ensino de jor-
nalismo digital no Brasil em 2010",
publicado pelo Itaú Cultural disponível
no endereço http://issuu.com/itaucul-
tural/docs/mapeamento_jornalis-
modigital2010.
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EVENTOS/NOTÍCIAS

IEncontro Luso-Brasileiro sobre Trabalho Docente / VI Encontro
Brasileiro da Rede ESTRADO: com o tema "Políticas educacionais
e mudanças no contexto escolar", o evento, que será realizado

em Maceió entre os dias 2 e 5 de novembro de 2011, terá a par-
ticipação de pesquisadores do Brasil, Portugal e de países da Amé-
rica Latina para discutir a questão dos trabalhadores da educação
em todos os níveis de ensino. A organização do encontro é fruto
de parceria entre os Programas de Pós-Graduação em Educação
das universidades federais de Alagoas, Minas Gerais e Pelotas,
UNESA, PUC/SP, Universidade do Porto/PT e a Rede Estrado do Bra-
sil. Acessar http://www.lusobrastd.com/index.htm para mais infor-
mações e envio de trabalhos.

IV Seminário Diálogos
em Representações So-
ciais: promovido pelo
programa de Pós-Gra-
duação Stricto Sensu
emEducação da UNESA
foi realizado entre os dias
15 e 17 de junho de
2011, no Campus Cen-
tro I, Av. Presidente Var-
gas - nº 642 / Auditório
9º andar. O seminário
contou com a presença
de docentes pesquisado-
res da UNESA, PUC-SP,
UFAL (Alagoas) e PUC-
Rio mestrandos, douto-
randos e alunos de
graduação.

Leonardo da Mata Re-
zende Mollinari (aluno)
(PPG Administração,
UNESA): posse como di-
retor de Inovação e Trei-
namentos da MZP
Software Testing. O
aluno está completando
a dissertação de mes-
trado sobre "Avaliando a
inovação em serviços de
testes de software: uma
análise da conformidade
ao modelo proposto por
Hull e Tidd".

Paulo Henrique de Al-
meida Rodrigues (PPG
Saúde da Família, UNESA)
e Isabela Soares dos San-
tos: lançamento do livro
"Saúde e cidadania - uma
visão histórica e compa-
rada do SUS" realizado
no dia 24 de junho de
2011, em Brasília. 

Apublicação de notícias
no boletim está vincu-
lada ao preenchi-

mento e envio da planilha,
disponível no SIA na pasta
Diretoria de Pesquisa Apli-
cada para o e-mail: boletim-
pesquisa@estacio.br.

Claudio Cezar Henriques (Letras,
UNESA): livro "Literatura como ob-
jeto do desejo: quando as visões lin-
guístico-gramatical e teórico-literária
se encontram", 2ª edição, publicado
pela Ed UERJ.

Edson Delgado Rodrigues (Enferma-
gem, FIB): artigo "O estado oligo-
mérico do receptor tireoidiano
regula a ligação cinética do seu hor-
mônio " publicado no Journal of
Endocrinology, April 2011.

Emerson Rodrigues Duarte (Educa-
ção Física, FESJF): livro "A inclusão
de pessoas com deficiência no en-
sino superior emJuiz de Fora", pu-
blicado pela editora da
Universidade Federal de Juiz de
Fora, 2010, 119 p.

Francisco Kelsen de Oliveira (prof.)
e Edgleyson Alves(aluno) (CST em
Análise e Desenvolvimento de Sis-
temas, FIC):comunicação "Suporte
educacional por meio de múltiplas
plataformas", apresentada no IV
Congresso Tecnológico TI e Telecom
InfoBrasil 2011, em Fortaleza (CE).

Mauro Valerio da Silva (Engenharia
Elétrica, UNIRADIAL): comunicação
"Caracterização de lodo de estação
de tratamento de água e cinzas de
carvão visando sua utilização na
manufatura de tijolo", apresentada

no 3º Congresso Internacional de
Produção Limpa, em maio de 2011.

Milton Júlio Faccin e Soraya Vene-
gas Ferreira (Comunicação,
UNESA): comunicação "O universo
numa bolha de sabão:autoria e plá-
gio nos trabalhos acadêmicos",
apresentada no 5º Encontro RJ-ES
de professores de Jornalismo, em
27 demaio de 2011.

Paula Ribeiro (História, UNESA): co-
municação "Memórias, culturas e
experiências urbanas - judeus na
Praça Onze, no Rio de Janeiro", será
apresentada no XXVI Simpósio Na-
cional História - ANPUH 50 anos,
em São Paulo, de 17 a 22 de julho
de 2011.

Rodrigo dos Santos Rainha (História,
UNESA): comunicação "Olhares
sobre Isidoro de Sevilha: a compa-
ração dos discursos de Idelfonso de
Toledo e Bráulio de Saragoça", será
apresentada no XXVI Simpósio Na-
cional História - ANPUH 50 anos,
em São Paulo, de 17 a 22 de julho
de 2011.

Wagner da Silva Zanco (CST em Au-
tomação Industrial, UNESA): livro
"Microcontroladores PIC18 com lin-
guagem C - uma abordagem prá-
tica e objetiva", publicado pela
Editora Érica, 2010, 456 p.
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EVENTOS/NOTÍCIAS

ASegunda Jornada Científica em Comunicação do campus Niterói,
organizada por Isabel Spagnolo e Oscar Colombo , foi realizada
nos turnos manhã e noite do dia 04 de maio de 2011. Foram

apresentados três trabalhos de egressos dos cursos de Comunicação So-
cial habilitações Jornalismo e Publicidade em cada turno. As apresenta-
ções foram mediadas pelo professor Milton Faccin no turno da manhã
e pela professora Maria Alice Nogueira no turno da noite, que aprovei-
tou para apresentar os resultados de sua pesquisa de mestrado sobre o
Poder das Marcas na Contemporaneidade. A Jornada, realizada semes-
tralmente, objetiva dar visibilidade às monografias dos alunos das áreas
de jornalismo e publicidade, desenvolvidas em cumprimento às exigên-
cias da disciplina Projetos Experimentais III. A seleção de trabalhos foi
organizada a partir da variedade temática pertinente ao campo da Co-
municação, contemplando o processo de pesquisa, construção do ob-
jeto e conceituação teórica. O evento busca ainda estimular a produção
científica, participação em congressos e publicações diversas.

10º Encontro de Pesquisa
em Educação da Região
Sudeste: alunos e professo-
res do PPG Educação apre-
sentarão 19 comunicações e
14 pôsteres selecionados
para o evento. Promovido
por todos os Programas de
Pós-Graduação em Educa-
ção do Estado do Rio de Ja-
neiro, o encontro será entre
os dias 10 e 13 de julho de
2011. Os professores Elisan-
gela Bernado, Laélia Moreira
e Marco Silva, do PPGE, in-
tegram a Comissão Organi-
zadora e o Comitê Científico
do Encontro no qual serão
apresentados trabalhos de
alunos e professores de
todos os mestrados e douto-
rados do estado. O site ofi-
cial do evento é
www.fe.ufrj.br/anpedi-
nha2011. Os trabalhos esta-
rão disponíveis na página do
PPGE em breve.

Claudinei Chamorro Pele-
grina (Fisioterapia, FESV):
palestra "Síndrome do im-
pacto do ombro: como eu
trato" apresentada no III
Congresso Internacional de
Reabilitação Neuromuscu-
loesquelética e Esportiva -
CIRNE, em Vitória.

Rafael Mario Iorio Filho
(Direito e PPG Direito,
UNESA): Membro do conse-
lho editorial da Revista da
Seção Judiciária do Rio de
Janeiro.

Renata Jabour Saraiva
(Enfermagem, UNESA):
aprovada com louvor na
dissertação de mestrado
"A consulta de enferma-
gem ao adulto e idoso:
uma análise compreen-
siva como contribuição
para o ensino", da Es-
cola de Enfermagem
Anna Néry/UFRJ. A Pro-
fessora Renata é ex
aluna do Curso de Gra-
duação em Enfermagem,
Campus R9.

Apublicação de
notícias no bole-
tim está vincu-

lada ao preenchimento
e envio da planilha, dis-
ponível no SIA na pasta
Diretoria de Pesquisa
Aplicada para o e-mail:
boletimpesquisa@esta-
cio.br.

Andre Luis Soares Smarra (CST em
Gestão Ambiental, UNESA): artigo
"Uma pista e tanto" publicado na
revista Ciência Hoje das Crianças,
ano 24, n.224, junho de 2011.

Denise Jorge Trindade (Cinema,
UNESA): comunicação "Metamor-
foses do visível", apresentada no
IX Simpósio Interdisciplinar do
LaRS, no Rio de Janeiro, de 11 a
13 de maio de 2011.

Gabriel Costa Labanca (Comunica-
ção, FESV): comunicação "Nunca
tantos leram tão pouco", aceita
para apresentação no XXVI Simpó-
sio Nacional História - ANPUH 50
anos , em São Paulo, de 17 a 22
de julho de 2011.

Juliana Ribeiro Fonseca (Fisiotera-
pia, FESBH) com outro autor: co-

municação "Avaliação da função
pulmonar e força muscular respi-
ratória em obesos grau I, II e III",
apresentado no XVII Congresso
Brasileiro de Fisioterapia.

Juliana Ribeiro Fonseca (Fisioterapia,
FESBH) com outro autor: comuni-
cação "Duração dos programas de
reabilitação pulmonar e sua efetivi-
dade no tratamento de pacientes
com doença pulmonar obstrutiva
crônica", apresentado no I Con-
gresso Mineiro para Profissionais da
Fisioterapia.

Lilian Manes de Oliveira (Letras,
UNESA): comunicação "O Brasil
descobre a Itália", será apresen-
tada no III SIMELP - Simpósio Mun-
dial de Estudos de Língua
Portuguesa, na China, de 30 de
agosto a 02 de setembro de 2011.

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

EDITAL

A FAPERJ receberá até 04 de agosto inscrições para seleção
de propostas do programa “Apoio às Instituições de En-
sino e Pesquisa sediadas no Estado do Rio de Janeiro”. O
objetivo é apoiar a aquisição e manutenção de equipa-
mentos, a execução de obras de infraestrutura e despesas
de custeio previstas em projetos. O coordenador e os pes-
quisadores associados do projeto devem ter o grau de
doutor. Mais informações no site: www.faperj.br
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Na campanha do “Programa Estrada para a Saúde” promovida
pelo Grupo CCR-Nova Dutra durante os dias 29 e 30 de junho
do corrente, no período das 15 às 21h, foram atendidos 75 ca-

minhoneiros. Na ocasião, além de realizar a Avaliação Preliminar do Nível
de Estresse, foi concluída a coleta de informações da pesquisa “Estresse
ocupacional e estressores em caminhoneiros no Programa Estrada para
a Saúde”, que conta com uma amostra de 171 motoristas profissionais
de transporte de cargas.
Participaram dessa campanha os alunos abaixo listados, do Curso de
Psicologia, da Universidade Estácio de Sá: Orivando Ferreira Maciel, Art-
hur de Azevedo Braga, Natália da Silva Pazzini, Cristiane Aparecida
Nunes, Renata Lourenço Vidal, Sandra Duarte Antão, Thamyris Andrade
de Siqueira, Vânia Rodrigues Thaumaturgo

O professor Deonísio da
Silva fez o prefácio ao ro-
mance Terras Proibidas, de
Luíza Lobo, que se passa
nas antigas fazendas de
café do Vale do Paraíba do
Sul, em Vassouras. A au-
tora, mediante a técnica li-
terária conhecida como
fluxo de consciência, re-
compõe um passado histó-
rico, transfigurado em
histórias fascinantes, muito
bem concatenada. O livro
já está nas livrarias. O texto
completo do prefácio pode
ser lido no próprio livro ou
em http://deonisio.blogs-
pot.com/2011/07/prefacio-
romance-de-luiza-lobo.html

Denise Jorge Trindade
(Cinema, UNESA): lança-
mento do livro "Imaginá-
rios de cinema" a ser
realizado no dia 02 de
agosto de 2011, às 19h, na
Blooks livraria, na praia de
Botafogo, 316 - lj D/E, na
galeria do cinema Arteplex,
em Botafogo.

A
publicação de
notícias no bole-
tim está vincu-

lada ao preenchimento
e envio da planilha, dis-
ponível no SIA na pasta
Diretoria de Pesquisa
Aplicada para o e-mail:
boletimpesquisa@esta-
cio.br.

Adolfo José de Oliveira Scherr (En-
fermagem, FASE): artigo "Adjuvant
therapy for locally advanced renal
cell cancer: a systematic review with
meta-analysis" publicado em perió-
dico internacional BMC Cancer, v.
11, p. 115, 2011.

Christiano Bittencourt Machado
(prof.), Carolina Coutinho (ex-aluna),
Fabiana Knupp (ex-aluna) e Juliana da
Silva (exaluna) (Fisioterapia, UNESA):
artigo “The effect of spiral taping
technique on seamstresses with low
back pain: a randomized placebo-
controlled trial”, publicado no Jour-
nal of Rehabilitation Medicine.

Christiano Bittencourt Machado
(prof.), André Luiz (aluno), Izabela
Naves (aluna), Josiane Torres (aluna)
e Maria da Guia (aluna) (Fisioterapia,
UNESA): artigo “Short term effect of
a physical therapy protocol on the
functional independence of institu-
tionalized wheel-chaired elders”, pu-
blicado no Journal of Rehabilitation
Medicine.

José Antonio Vianna (Educação Fí-
sica, UNESA): artigo "A Educação Fí-
sica em escolas indígenas: a
percepção de seus atores" publi-
cado na EFDeportes.com, revista di-
gital, ano 16, n. 158.

Juliana Ribeiro Fonseca (Fisioterapia,
FESBH) com outros autores: comuni-

cação "Análise da força dos múscu-
los respiratórios de indivíduos obesos
em diferentes posições", apresen-
tado no 13° Simpósio Internacional
de Fisioterapia Respiratória e Fisiote-
rapia em Terapia Intensiva.

Juliana Ribeiro Fonseca (Fisioterapia,
FESBH) com outros autores: comuni-
cação "Dificuldades, avanços e ex-
pectativas da implantação de um
programa de telessaúde em uma
unidade básica de saúde da rede
municipal de Belo Horizonte", apre-
sentado no 8° Congresso Regional
de Informação em Ciências da
Saúde, no Rio de Janeiro.

Marilza Sampaio Aguilar (Engenharia
Elétrica, UNESA): comunicação
"Motivações para o ensino das fun-
ções inorgânicas: vivências com o
cotidiano do aluno", será apresen-
tada no 9º Simpósio Brasileiro de
Educação Química, em Natal, de 17
a 19 de julho de 2011.

Regina Braga de Moura (profª) e
Mariana da Costa Marschhausen
(aluna) (Farmácia, UNESA): comu-
nicação "Characterization of mani-
pulated medicine home storage
among customers from a phar-
macy in Rio de Janeiro", será apre-
sentada no 8º International
Congress of Pharmaceutical Scien-
ces, em Ribeirão Preto, de 21 a 24
de agosto de 2011.

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

EDITAL

FAPERJ: Solicitação de
auxílio para realização
de reuniões científicas
(APQ2) que acontecerão
entre janeiro e junho de
2012. Prazo de submis-
são: até 22 de setembro
de 2011.
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Ocurso de Educação Física, campus Akxe, realizou nos dias 13 e 14 de maio de 2011, o X
Seminário de Fisiologia do Exercício, Medidas e Avaliação. O evento contou com a par-
ticipação dos conferencistas: Pedro Ivo Cosensa, Claudio Peixoto, Luiz Antônio Almeida,

Geovana Coicero, Carlos Sandro Carpenter e Marcia Borges de Albergaria. Estiveram  presentes
cerca de 180 alunos e egressos do curso de Educação Física. Durante o seminário, nas áreas de
Educação Física Escolar, Esportes, Fitness e Saúde, foram apresentados 30 trabalhos científicos.
O evento organizado pelo LAFIEX esteve sob a responsabilidade administrativa do professor
Célio Cordeiro Filho e a organização acadêmica da professora Marcia Borges Albergaria. O apoio
e participação dos professores Alexandre Trindade, Coordenador do Curso de Educação Física,
e Albertino Peres, Gerente Acadêmico do campus, foram decisivos para o sucesso do evento.

Kassio Henrique Ro-
drigues Correa, ex-
aluno do curso de
Enfermagem: aprovado
para a Secretaria de Es-
tado de Saúde do Dis-
trito Federal, em 6º lugar,
em concurso com mais
de 24 mil candidatos.

Marcelo Costa (Ms.),
Coordenador Pedagógico
Nacional do Curso de Ed-
ucação Física, participou
como Moderador da
Mesa de Debates "Envel-
hecimento, estresse ox-
idativo e exercício" no I
Fórum Internacional de
Atividade Física e Saúde,
congresso vinculado a 3ª
RIOSPORTS CONVEN-
TION, a maior Feira de Es-
porte, Atividade Física,
Saúde e Bem Estar do
Brasil, realizada entre os
dias 14 e 17 de julho, no
Pier Mauá.

A
publicação de
notícias no bole-
tim está vincu-

lada ao preenchimento
e envio da planilha, dis-
ponível no SIA na pasta
Diretoria de Pesquisa
Aplicada para o e-mail:
boletimpesquisa@esta-
cio.br.

Ana Paula Machado Lins (Nutrição,
UNESA): comunicação "Consumo ali-
mentar referido por mulheres de baixa
renda de região metropolitana com-
parado ‘10 passos para uma alimen-
tação saudável’ propostos pelo
Ministério da Saúde", será apresen-
tada no VIII Congresso Brasileiro de
Epidemiologia, em São Paulo, de 12 a
16 de novembro de 2011.

Ana Paula Machado Lins (Nutrição,
UNESA): comunicação "Alimentação
saudável e escolaridade estão associ-
adas ao excesso de peso em mulheres
de baixa renda de região metropoli-
tana", será apresentada no VIII Con-
gresso Brasileiro de Epidemiologia, em
São Paulo, de 12 a 16 de novembro
de 2011.

Luciane Monte Alto de Seabra (profª
co-orientadora) e Débora Teixeira
(aluna) (Curso de Especialização em
Odontopediatria, UNESA): artigo
"Análise de sobrevida e variáveis as-
sociadas à inativação de lesões car-
iosas não cavitadas in vivo" publicado
na Revista Científica do CRO-RJ, v.1,
p.24-29, 2011.

Marcia Borges Albergaria Correa do
Carmo (profª) e Rafael Santos Neves
(aluno) (Educação Física, UNESA): co-
municação "Estudo comparativo de
três métodos para remoção de lactato
após teste ergométrico de esforço
máximo", apresentada no 23º Con-
gresso Brasileiro de Medicina do Exer-
cício e Esporte e 5º Congresso da
Sociedade de Medicina do Esporte do
Rio de Janeiro, em Petrópolis, de 15 a
18 de junho de 2011.

Maria Maia Nobre (aluna) (Odontolo-
gia, UNESA): comunicação "Pen-

figóide na gengiva: relato de caso",
aprovada para apresentação no XIX
Congresso Brasileiro de Estomatologia
e Patologia Oral, em Recife, de 27 a
29 de julho de 2011.

Raquel Juliana de Oliveira Soares (En-
fermagem, UNESA): comunicação "Fa-
tores facilitadores e impeditivos para o
cuidar de si em docentes de graduação
em Enfermagem", apresentada no
SENPE - 16º Seminário de Pesquisa em
Enfermagem, em Campo Grande-MS,
de 19 a 22 de junho de 2011.

Raquel Juliana de Oliveira Soares (En-
fermagem, UNESA): comunicação
"Atitudes e práticas do docente de
Enfermagem sobre o cuidar de si na
perspectiva da saúde do trabalhador",
apresentada no SENPE - 16º Semi-
nário de Pesquisa em Enfermagem,
em Campo Grande-MS, de 19 a 22 de
junho de 2011.

Regina Braga de Moura (profª) e Cris-
tiane Veríssimo Fernandes (aluna)
(Farmácia, UNESA): comunicação
"Biosafety in handling antineoplasic
chemotherapics: what do pharmacy
graduation students of a private uni-
versity of Rio de Janeiro know?",
aprovada para apresentação no 8th
International Congress of Pharmaceu-
tical Sciences, em Ribeirão Preto, de
21 a 24 de agosto de 2011.

Ruth Tramontani Ramos (profª) e Neila
Marilza Sampaio Aguilar (Engen-
haria Elétrica, UNESA): comunicação
"Confecção de kits de química: a
busca da compreensão dos alunos
pela relação teoria-prática", apresen-
tada no SIMPEQUI - 9º Simpósio
Brasileiro de Educação Química, em
Natal, de 17 a 19 de julho de 2011.

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS
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A
Empresa Junior Teoria & Talento, do campus Santa Cruz, ga-
nhou a primeira concorrência gerando um faturamento no
valor de R$ 29.041,25, o maior até agora. O serviço a ser pres-

tado é uma consultoria que envolveu ativamente o planejamento das
atividades com o curso de Administração e a execução com a equipe
de Engenharia de Produção: são 7 alunos orientados por quatro pro-
fessores que ministram aulas em ambos os cursos. A Empresa Junior
concretiza o que está determinado no Plano Pedagógico do Curso,
criando um ambiente profissional para os alunos orientados por pro-
fessores que poderão aplicar os conhecimentos em serviços de con-
sultoria no mercado.
Este trabalho se junta a outros já em execução em Santa Cruz, como
a contabilidade de uma ONG e a execução do projetoEnem, ambos
já em execução, e que somados perfazem um total de 16 alunos em
projetos específicos. O campus vemintegrando com muito sucesso os
cursos de Administração, Engenharia, Direito, Enfermagem e Segu-
rança do Trabalho,trazendo a oportunidade da interdisciplinaridade
para melhores resultados, tanto na Empresa Junior como nas ativida-
des acadêmicas.

Alexander Garcia de Araujo Ramalho
(Enfermagem, UNESA): palestra "Nós criti-
cos na multiprofissionalidade e a interdisci-
plinidade" realizada no I Congresso
Fluminense de Enfermagem na Atenção Pri-
mária à Saúde, entre 13 e 15 de julho de
2011, no Centro de Convenções Sul Amé-
rica, Rio de Janeiro.

Camila Motta Carreiro (PPG Educação,
UNESA): defesa de dissertação “O pro-
cesso de ressignificação de representações
sociais de saberes e da atividade docente
de uma professora dos anos iniciais do en-
sino fundamental”, orientada pela profª
Monica Rabello de Castro, realizada no
dia 15 de junho. A mestranda foi bolsista
Capes.

Caroline Rodrigues De Toni (PPG Direito,
UNESA): defesa de dissertação “Paradoxo
dos direitos humanos e fundamentais para
sua universalização”, orientada pelo prof. Vi-
cente de Paulo Barretto, realizada no dia 29
de junho.

Christiano Bittencourt Machado (Fisio-
terapia, UNESA): ministrará palestras no II
Congresso Paraense de Fisioterapia: "Ul-
trassom em fraturas ósseas: avaliação e
tratamento" e "Análise de variáveis tem-
porais da marcha usando microfones" em
Belém - Pará, entre os dias 19 a 22 de ou-
tubro de 2011.

João Antonio Pereira Correia (Medicina,
UNESA): convidado para ser revisor da Clini-
cal Anatomy, revista oficial da Mayo Clinic,
uma das mais conceituadas do meio morfo-
lógico com alto índice de impacto científico.

Karla Araujo Maciel (PPG Saúde da Famí-
lia, UNESA): defesa de dissertação "Oferta
de serviços especializados em apoio à saúde
da família: pirâmide ou eclipse?”, orientada
pelo prof. Paulo Henrique de Almeida Rodri-
gues, realizada no dia 25 de julho.

Mauro Piragibe Júnior (PPG Odontologia,
UNESA): defesa de dissertação “Fraturas co-
ronárias com exposição pulpar: levanta-
mento epidemiológico em um ambulatório
de trauma dentoalveolar em um período de
8 anos", orientado pelo prof. Fábio Ramôa
Pires, realizada no dia 14 de julho.

Rutinéia Rossi (PPG Direito, UNESA): defesa
de dissertação “Inventário dos direitos dos
animais e ecologia profunda”, orientada
pelo prof. Fábio Corrêa Souza de Oliveira,
realizada no dia 6 de julho.

Thiago de Oliveira Ribeiro (PPG Odonto-
logia, UNESA): defesa de dissertação “Ava-
liação dos instrumentos MTWO e PROTAPER
quanto à capacidade de remoção do mate-
rial obturador da região apical", orientado
pelo prof. Flávio Rodrigues Ferreira Alves,
realizada no dia 15 de junho.

Apublicação de no-
tícias no boletim
está vinculada ao

preenchimento e envio
da planilha, disponível
no SIA na pasta Diretoria
de Pesquisa Aplicada
para o e-mail: boletim-
pesquisa@estacio.br.

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Eveline de Castro
Correia (Direito,
FIC): comunicação
"A sociedade em-
presarial entre côn-
juges e o novo
código civil", apre-
sentada no CON-
PEDI - Congresso de
Pesquisa Científica
em Direito, em Belo
Horizonte, em 23
de junho de 2011.

José Antonio Vianna
(Educação Física,
UNESA): artigo "A
inclusão social atra-
vés do esporte: a
percepção dos edu-
cadores" publicado
na Revista Brasileira
de Educação Física ,
v.25, n.02, 2011.

Shirley Macedo Vieira
de Melo (Psicologia,
FIR): comunicação
"Por uma aborda-
gem humanista em
clínica do trabalho",
apresentada no Con-
gresso do ISMA -
International Stress
Management Asso-
ciation no Brasil, em
Porto Alegre, de 28 a
30 de junho de 2011.
O trabalho é resul-
tante de uma das
etapas da condução
do projeto de douto-
rado. Mais detalhes
no site www.isma-
brasil.com.br.
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Nos dias 4 e 5 de agosto, realizaremos no Rio de Janeiro o Fórum Na-
cional de Docente Estácio. O evento objetiva reconhecer e valorizar
nosso corpo docente e terá 500 participantes, selecionados pela ex-

celência no desenvolvimento de práticas pedagógicas que contribuem de
forma efetiva para o processo de aprendizagem.

Foram destinadas vagas para cada uma das unidades e cursos ofere-
cidos pela Estácio, de modo que todas as áreas de conhecimento tenham
representação. A programação incluirá a exposição de projetos institucio-
nais, palestras sobre questões relativas ao ensino superior e a apresentação
das melhores práticas pedagógicas, permitindo que os participantes vi-
venciem uma rica troca de experiências com colegas de todo o Brasil.

Claudia Leite de Moraes (Medicina e PPG
Saúde da Família, UNESA): primeiro lugar na
categoria “artigo científico” no IV Concurso de
Produção Científica e Projetos de Extensão da
Estácio.

Dissertações defendidas no PPG Educação,
UNESA, encerrando as atividades do Mestrado
Interinstitucional - MINTER com o Instituto Fe-
deral de Educação Sudeste de Minas Gerais -
Campus Juiz de Fora com a titulação de 14
professores como Mestres em Educação.

Alberto Cezar de Carvalho: “Os desafios en-
frentados pelos docentes para o ensino de Infor-
mática diante das tecnologias de informação e
comunicação”, orientado pela profª Estrella Bo-
hadana, em 20 de junho.

Derli Maurício dos Santos: “Educação am-
biental empresarial: estudo de caso em uma si-
derúrgica”, orientado pela profª Inês Bragança,
em 21 de junho.

Eduardo Seabra Guedes: “O ensino de de-
senho técnico com GeoGebra e o desenvolvi-
mento de autonomia para a aprendizagem”,
orientado pelo prof. Alberto Tornaghi, em 22
de junho.

Elpídio Rezende Vieira: “Educação ambiental
e a questão do lixo em uma escola pública mu-
nicipal de Juiz de Fora:contribuição do Projeto
Rota Verde”, orientado pela profª Inês Bragança,
em 14 de junho.

Emília Maria de Freitas Moreira Paro: “Eva-
são de alunos na educação superior a distân-
cia: uma proposta de enfrentamento”,
orientada pela profª Lúcia Vilarinho, em 1º de
junho.

Haroldo Freitas Ritti: “A implementação do
ensino médio integrado: uma análise de traba-
lhos acadêmicos nacionais no período de 2005
a 2009” orientado pela profª Wânia Gonzalez,
em 10 de junho.

Iolando Leão da Costa Filho: “A implementa-
ção da educação profissional integrada ao en-
sino médio no IF Sudeste MG – Campus Juiz de

Fora”, orientado pela profª Wânia Gonzalez, em
20 de junho.

Luciano de Carvalho: “Relações de parceria
entre universidade e extensão universitária na
UFJF”, orientado pela profª Inês Ferreira de
Souza Bragança, em 20 de junho.

Maximo Leon Feital: “Trabalho ou ensino su-
perior? O ensino médio integrado à educação
profissional técnica do IFSudeste MG/JF e as es-
colhas do concluinte”, orientado pela profª
Laélia Carmelita Portela Moreira, em 22 de
junho.

Paulo Roberto Rufino Pereira: “Formação
de professores para a docência online: ‘desafio
comunicacional’ da mediação docente”, orien-
tado pelo prof. Marco Silva, em 29 de abril.

Romário Geraldo: “O Programa de Apoio à Ex-
tensão Universitária – PROEXT na UFJF: um es-
tudo sobre o planejado e o realizado”, orientado
pela profª Laélia Carmelita Portela Moreira, em
20 de junho.

Solange da Silva Augusto dos Santos: “Im-
plicações do jogo eletrônico RPG (Role Playing
Games) na produção de narrativas escolares”,
orientada pela profª Estrella Bohadana, em 17
de junho.

Sônia Regina Henriques Paranhos: “Estudo
sobre a estratificação educacional das primei-
ras turmas dos cursos integrados do IF Sudeste
MG-JF no triênio 2008-2010”, orientado pela
profª Elisangela Bernado, em 22 de junho.

Tereza Maria Videira Rocha de Souza: ”O
significado do retorno escolar para pessoas a
partir de 55 anos no mundo da cibercultura”,
orientado pela profª Monica Rabello de Castro,
em 22 de junho.

A
publicação de notícias no boletim
está vinculada ao preenchimento e
envio da planilha, disponível no SIA

na pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada para
o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.
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Arthur Leite de Araújo
( E n f e r m a g e m ,
FESBH): comunicação
"Estresse ocupacio-
nal de enfermeiros de
uma unidade inten-
siva neonatal de um
hospital-maternidade
para apresentação na
XI Conferência Ibero-
americana e III En-
c o n t r o
L a t i n o - m é r i c a -
Europa de Educação
em Enfermagem, na
cidade de Coimbra -
Portugal, em 22 de
setembro de 2011.

Celia Regina de Oli-
veira (Psicologia,
UNESA): comunica-
ção "Esperança em
pessoas com cân-
cer", que integra a
Mesa Redonda “Per-
dão, esperança e res-
peito: mais do que
conceitos, atitudes a
favor da saúde”,
aprovada para apre-
sentação na 41ª Reu-
nião Anual da
Sociedade Brasileira
de Psicologia, em
Belém - PA, de 26 a
29 de outubro de
2011.

Fátima Cristina Alves
de Araujo (profª),
Raquel Juliana de Oli-
veira Soares (profª),
Mariana Galdino
(aluna), Flávia Mou-
rão (aluna) e Gisele
Werneck (aluna) (En-
fermagem, UNESA):
comunicação "A fa-
mília do portador de
esquizofrenia como
alvo do cuidado de
E n f e r m a g e m " ,
apresentada no 18º
Pesquisando em En-
fermagem, 14ª Jor-
nada Nacional de
História da Enferma-
gem e 11º Encontro
Nacional de Funda-
mentos do Cuidado
de Enfermagem, entre
os dias 17 e 19 de
maio de 2011.
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Nos dias 22 a 26 de agosto de 2011 acontecerá o 49º Con-
gresso Científico do HUPE, com o tema Saúde da Criança. Os
alunos de iniciação científica do curso de Enfermagem do

Campus Rebouças, Alexandre Paulo Moreira, Bianca Angelica
C.Mantovani, Daniela de Oliveira Figueiredo, Erni da Costa Rost e
Maria Lúcia Bezerra Taveira orientados pela professora Teresa Cristina
Ciavaglia Vilardi Oliveira, apresentarão o trabalho científico “Avalia-
ção do estado nutricional de escolares e promoção da educação nu-
tricional” inscrito na área temática "Para uma infância saudável -
crescimento e desenvolvimento". Além da apresentação do trabalho,
participarão de uma atividade integradora conduzida pelos Doutores
Palhaços no Espaço Atividade: Aprender Brincando, com crianças de
escolas e creches no entorno do Hospital Universitário e com os pró-
prios pacientes do HUPE. A oficina objetiva capacitar os alunos, fu-
turos enfermeiros, no desenvolvimento de atividades lúdicas para
transmitir conhecimentos sobre a Pirâmide dos Alimentos através de
brincadeiras e dinâmicas apropriadas para cada faixa etária.

A Fundação de Amparo à Pesquisa do
Rio de Janeiro (Faperj) e a editora Quar-
tet lançam na próxima terça-feira, dia 09
de agosto de 2011, no Museu da Repú-
blica (Palácio do Catete), o livro "O passo
a passo da monografia em Jornalismo",
do professor Nemézio Amaral Filho. Com
apoio financeiro Faperj (edital de apoio à
editoração), o livro preenche uma lacuna
na área e é resultado de cinco anos de en-
sino da disciplina na Universidade Estácio
de Sá. O prefácio do texto é de Muniz
Sodré e a "orelha" tem a assinatura da
coordenadora do curso de Jornalismo da
UFRJ, Cristiane Costa. O coquetel de lan-
çamento começa às 18h30.

Christiano Bittencourt Machado (Fisio-
terapia, UNESA): fechou uma colaboração
científica com os fisioterapeutas Marianne
Fijac e Vincent Besse Desmoulières, do Ins-
tituto Saint Pierre de Reabilitação Pediá-
trica em Palavas-les-Flots, França, para o
desenvolvimento de pesquisas, dentre elas
o projeto de "Implantação de um sistema

de Telefisioterapia nas clínicas-escola da
Universidade".

Joanilson Rodrigues da Silva (Marke-
ting, UNIRADIAL): palestra "Decisões éti-
cas e a complexidade cultural" realizada
na Estácio, campus Jabaquara, em 25 de
maio de 2011. A palestra está postada na
íntegra e pode ser assistida no link:
http://www.youtube.com/watch?v=QzbsI
W1OM6w

Paulo Ricardo Saquete Martins Filho
(Enfermagem, FASE): convidado para ser
revisor da Clinics, da Faculdade de Medi-
cina da USP, uma revista com importante
fator de impacto no meio científico.

Vanice Regina Lirio do Valle (PG - Di-
reito, UNESA): lançamento do livro "Di-
reito fundamental à boa administração e
governança" será realizado dia 12 de
agosto de 2011, às 16h, no VII Fórum Bra-
sileiro de Controle da Administração Pú-
blica, no Rio Othon Palace Hotel.

A
publicação de notí-
cias no boletim está
vinculada ao preen-

chimento e envio da plani-
lha, disponível no SIA na
pasta Diretoria de Pesquisa
Aplicada para o e-mail: bo-
letimpesquisa@estacio.br.

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Carla Oliveira Shubert
(profª), Michael Vida de
Freitas (aluno), Gabriela
Chirico (aluna) e Nathalia
de Faria Vieira (aluna) (En-
fermagem, UNESA): co-
municações "A feira de
saúde como integração
do ensino e serviço: uma
experiência de uma uni-
versidade privada" e
"Educação em saúde: as
estratégias utilizadas por
acadêmicos de enferma-
gem em suas práticas cur-
riculares" apresentadas
no I Congresso Flumi-
nense de Enfermagem na
Atenção Primária à
Saúde, de 13 a 15 de
julho de 2011, no Centro
de Convenções Sul Amé-
rica, Rio de Janeiro.

Fernanda Schaefer Ri-
vabem (Direito, Radial
Curitiba): comunicação
"Sociedad de la informa-
ción y la educación para la
protección de datos de
salud", aprovada para
apresentação no VII Con-
gresso Mundial de Bio-
ética, na Espanha, de 19 a
22 de setembro de 2011.

Rodrigo Gomes de Souza
Vale (prof.), Carlos Soares
Pernambuco (prof.), Ca-
mila Ranieri Chaves Bar-
bosa (aluna), Ronaldo
José Barbosa (aluno) (Edu-
cação Física, UNESA): co-
municação "Análise dos
fatores de riscos de sín-
drome metabólica em es-
colares", apresentada no
6° Congresso Carioca de
Educação Física, entre 23
e 26 de junho de 2011.

Rodrigo Gomes de Souza
Vale (prof.), Sérgio José
de Castro (prof.), Camila
Ranieri Chaves Barbosa
(aluna), Vanessa Ferreira
Rodrigues (aluna) (Educa-
ção Física, UNESA): comu-
nicação "Efeitos de um
programa de atividades fí-
sicas sobre a autonomia
funcional de idosas",
apresentada no 6° Con-
gresso Carioca de Educa-
ção Física, entre 23 e 26
de junho de 2011.

O Curso de Medicina recebeu um auxílio da FAPERJ, pelo
segundo ano consecutivo, na categoria APQ2 para reali-
zação do II Congresso de Medicina, V Jornada de Iniciação
Científica e IV Simpósio do Centro Acadêmico da Medi-
cina, de 14 a 17 de setembro de 2011.
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Eliana Lúcia Santos
Monteiro Coelho (Co-
municação, UNESA): con-
vidada pela produtora Iris
Cinematográfica TV para
ancorar os debates da
IBRACINE Mostra, onde o
homenageado é o docu-
mentarista Silvio Tendler.
O evento acontecerá
entre os dias 31 de
agosto e 3 de setembro
de 2011, no Centro Cul-
tural Justiça Federal.

Raquel Juliana de Oli-
veira Soares (Enferma-
gem, UNESA): Integrante
da banca examinadora
do Concurso Público para
Provimento de Cargos de
Professor de Ensino Bá-
sico, Técnico e Tecnoló-
gico, do Instituto Federal
de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de Ja-
neiro (IFRJ) - Campus Rea-
lengo, em julho de 2011.

A Diretoria de Pesquisa
Aplicada recebeu um au-
xílio da FAPERJ, na catego-
ria APQ2, para realização
do III Seminário de Pes-
quisa da Estácio, no dia 22
de outubro de 2011, no
campus Menezes Côrtes.
O projeto foi submetido
pela professora Luciana
Armada Dias, do curso de
Odontologia.

Ana Paula Mesquita Ri-
beiro (aluna) (Fisioterapia,
UNESA): aprovação pela
FAPERJ de bolsa de Iniciação
Científica para participação
no projeto “Análise compu-
tacional da propagação da
onda de ultrassom nas fra-
turas ósseas”orientado pelo
professor Christiano Bitten-
court Machado.

VIIJornada Internacional e V Conferência Brasileira de Repre-
sentações Sociais – Vitória, 24 a 27 de julho: professores,alu-
nos e egressos do PPGE/UNESA apresentaram 24 trabalhos

distribuídos entre simpósios, mesas redondas,comunicações em grupos
de discussão temática e sessões de pôster.

Destaques de apresentações de professores:

1 - Alda Judith Alves-Mazzotti e Helenice Maia - Mesa Redonda "Políti-
cas, mudanças e representações sociais dotrabalho docente"

2 - Alda Judith Alves-Mazzotti e Pedro Humberto Faria Campos - Simpó-
sio "Teoria das representações sociais: comunicação social e suas redes"

3 - Tarso Mazzotti - Mesa Redonda "Caminhos metodológicos e pesqui-
sas em representações sociais"

4 - Helenice Maia e Monica Rabello de Castro - GDT "Articulações teó-
rico-metodológicas na intervenção"

5 - Helenice Maia e Clarilza Prado de Souza (FCC/PUC-SP) - GDT "Diá-
logos metodológicos e teóricos"

6 - Rita de Cássia Pereira Lima e Natalina Aparecida Laguna Sicca/Ales-
sandra David (CUML/SP) - GDT "Educação"

EVENTOS/NOTÍCIAS

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Helano Marcio Vieira Rangel (Di-
reito, FIC): artigo "Algumas refle-
xões sobre bens ambientais, áreas
verdes e o parcelamento do solo
urbano" publicado na Revista Ju-
rídica Orbis, v.2, n.1, 2011.

Inês Ferreira de Souza Braganca
(PPG Educação, UNESA): artigo "O
conceito de formação na aborda-
gem (auto)biográfica" publicado
na Revista Educação, v.34, n.2,
2011. Link de acesso à revista:
http://revistaseletronicas.pucrs.br/f
o/ojs/index.php/faced.

José Carlos Carota (Ciências Con-
tábeis, UNIRADIAL): livro "Riscos
empresariais contemporâneos",
publicado pela editora Allprint,
2011.

Laélia Carmelita Portela Moreira
(PPG Educação, UNESA): resenha

do livro "Doutrinas pedagógicas:
máquinas produtoras de litígio",
de autoria de Tarso Mazzotti, pu-
blicada no periódico Educação e
Filosofia, v.25, n.49, 2011.

Rafael Neder dos Santos (Medi-
cina, UNESA): comunicação "La
prévalence de dépression em pa-
tients âgés internés à l’hôpital Mi-
guel Couto, RJ-Brésil ", aprovada
para apresentação no 31èmes
Journées Annuelles de la Société
Française de Gériatrie et Géronto-
logie - JASFGG 2011, em Paris, de
04 a 06 de outubro de 2011.

Silvia Maria de Paula (CST em Auto-
mação Industrial, UNIRADIAL): co-
municação "A utilização das TIC´s
no ensino da matemática", apro-
vada para apresentação no Con-
gresso Brasileiro de Matemática
licado pela editora Allprint, 2011.
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IX Seminário Rio Metrolo-
gia: a Redetec convida a co-
munidade acadêmica a
participar de um evento fo-
cado sobre os conceitos e as
práticas laboratoriais que trará
contribuições para o desen-
volvimento da competência
laboratorial e da tecnologia
brasileira. Com o tema MEDIR
PARA COMPETIR, serão apre-
sentados os desafios, oportu-
nidades, as demandas e os
sucessos conquistados por
profissionais que acreditam
no contínuo aprimoramento
pessoal e das práticas metro-
lógicas como sustentação do
desenvolvimento do país. 

TEMAS:

• Metrologia e Esportes –
Competitividade e Medições

• Metrologia na Qualidade
das Águas

• Trabalhando em Redes

• Metrologia para a Sustenta-
bilidade Ambiental

• Metrologia, Inovação e
Competitividade

• Aspectos Relevantes da
Norma ISSO 17.025

• Avaliação da Conformidade

• Link de acesso do site
do evento: www.redetec.
org.br/riometrologia/semi-
nario2011.

José Claudio Rocha (Direito,
FIB(: palestra e oficina "Edu-
cação em Direitos Humanos"
realizada no 1º Congresso In-
ternacional de Educação do
Estado da Bahia (CIDEB), em
Porto Seguro, na Bahia.

Luís Antônio Monteiro
Campos (Psicologia, UNESA):
integrou a Mesa Redonda
“Reflexões sobre o ensino
universitário”, no V Seminá-
rio Interfaces da Psicologia da
Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro, em 16 de
agosto de 2011. 

Curso de Psicologia (UNESA) – Unidade Macaé: realização da II Semana de Psico-
logia com o tema "A psicologia e as práticas da inclusão". 22 a 26 de agosto de
2011, das 19h às 21h. Evento gratuito, aberto à população. 

PROGRAMAÇÃO:

22/08/11 – Palestra: “A inclusão pelos caminhos da ciência, da arte e do afeto” Rita
de Fátima Manhães Barreto (Escola Sentrinho - Macaé)
Apresentação artística: Portadores da Alegria
23/08/11 – Mesa Redonda: “Diálogos da inclusão: desafios e possibilidades”. Deba-
tedores: Hildemar Miranda (Secretaria Executiva de Acessibilidade e Proteção aos Di-
reitos da Pessoa com Deficiência – Macaé); Antônio Carlos Magalhães (Fundação de
Esporte e Turismo de Macaé); Edwar Santana (Universidade Estácio de Sá - Macaé)
24/08/11– Seminários: “Práticas psicológicas de inclusão no contexto da interdiscipli-
naridade”. Apresentações: Renata Monteiro Jaber (Escola Sentrinho); Claudinéa Afonso
e Neide Nogueira (Associação Pestalozzi de Rio das Ostras); Kátia Genúncio e Analúcia
Jardim (Recanto do Idoso – Macaé)
25/08/11– Painel: Associação Macaense de Apoio ao Cego (AMAC) Associação Ma-
caense do Deficiente Auditivo (AMADA)
26/08/11– Reunião com Conselho Regional de Psicologia (5ª Região) 
Local do evento: Auditório da Universidade Estácio de Sá – Unidade Macaé
Informações: nalumac@yahoo.com.br
Telefone: (22) 9839-6387

EVENTOS/NOTÍCIAS

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Andrea Almeida de Moura Estevão e
Jorge Edgardo Sapia (Comunica-
ção, UNESA): comunicação "Novas
formas de ocupação do espaço pú-
blico: direitos humanos, memória e
festa", aprovada para apresentação
no Congresso Latino Americano de
Sociologia - ALAS 2011, em Recife, de
6 a 11 de setembro de 2011.

Margarida Maria Rocha Bernardes
(Enfermagem, UNESA): comunicação
"Redução de danos: o conhecimento
do docente de Enfermagem na cons-
trução de novas tecnologias de cuida-
dos", apresentada no XIV Simpósio
Internacional sobre Tratamento de Ta-
bagismo e X Simpósio Internacional
sobre Álcool e outras Drogas, de 30 de
junho a 02 de julho de 2011, no Cen-
tro de Convenções do Colégio Brasi-
leiro de Cirurgiões, no Rio de Janeiro.

Margarida Maria Rocha Bernardes
(Enfermagem, UNESA): comunicação
"Compreensão de adolescentes do
ensino fundamental sobre efeitos de
álcool e drogas no organismo", apre-
sentada no XIV Simpósio Internacio-
nal sobre Tratamento de Tabagismo e
X Simpósio Internacional sobre Álcool
e outras Drogas, de 30 de junho a 02
de julho de 2011, no Centro de Con-

venções do Colégio Brasileiro de Ci-
rurgiões, no Rio de Janeiro.

Paula de Castro Nunes (Fisioterapia,
UNESA): comunicação "Descrição do
perfil demográfico, clínico-epidemio-
lógico das pacientes com linfedema
por obstrução tumoral associado ao
câncer de mama do Hospital do Cân-
cer III / INCA / MS", aprovada para
apresentação no Congresso Brasileiro
de Epidemiologia, em São Paulo, de
11 a 16 de novembro de 2011.

Roberto Fonseca Vieira (prof.), Ma-
riana Guimarães Pinheiro (aluna),
Natália  Gomes Albertini (aluna)
(Comunicação, UNESA): comunicação
"Do impresso ao digital sem fronteiras
caminhos de uma mídia alternativa: o
jornal "século XXI" de Nova Friburgo
- RJ", aprovada para apresentação no
XXXIV Congresso Brasileiro de Ciên-
cias da Comunicação, em Recife, de 2
a 6 de setembro de 2011.

Teresa Cristina Ciavaglia V Oliveira
(Enfermagem, UNESA): comunicação
"Avaliação do estado nutricional e
promoção da educação nutricional",
aprovada para apresentação no 49º
Congresso Científico do HUPE, de 22
a 26 de agosto de 2011.
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José Claudio Rocha (Direito,
FIB): aula inaugural do curso
de Pós-Graduação Lato Sensu
em Gestão de Pessoas, Logís-
ticas e Materiais sobre "Di-

reito positivo brasileiro e as
demandas sociais" realizada
em 23 de julho de 2011.

Mara Conceição Vieira

de Oliveira (Comunicação,
FESJF): Premiada no I Con-
curso Nacional de Ensaio,
promovido pela UNESA, em
julho.

Maria Lígia dos Reis Bellaguarda e Valdete Préve Pereira (Enfermagem, FESSC): co-
autoras do livro “Enfermagem: história de uma profissão”, lançado em junho
de 2011 no SENPE - Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem. A obra

aborda como o cuidar de pessoas e do ambiente onde vivem e convivem foi se desenvol-
vendo ao longo da história da humanidade até a contemporaneidade. “Este é um livro
inédito, pois trata da história da Enfermagem desde a antiguidade até o presente, de
modo crítico e criativo”, explica Iraci dos Santos, uma das organizadoras da obra, profes-
sora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UERJ. “Além disso, é um livro
didático e inédito  para as áreas de conhecimento dos cursos de Enfermagem, Medicina,
Odontologia, Nutrição, Fisioterapia, Farmácia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e
áreas afins que agora contam com uma obra completa sobre a história da Enfermagem
e da saúde”, enfatiza Miriam Süsskind Borenstein, também organizadora do livro, pes-
quisadora do CNPq. “O título também contribui para o entendimento de um corpo de
conhecimentos próprios, indispensáveis à profissão Enfermagem, elaborado e recomen-
dado pelos próprios construtores da ciência do cuidado e voltado para as reais necessi-
dades dos indivíduos e coletividade”, conclui Maria Itayra Padilha, pesquisadora do CNPq.

EVENTOS/NOTÍCIAS

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Claudio Cezar Henriques (Letras, UNESA): livro "Estilís-
tica e discurso: estudos produtivos sobre texto e ex-
pressividade", publicado pela editora Campus/Elsevier. 

Douglas Machado Silva (CST em Redes de Computa-
dores, FESJF): comunicação "Gestão de contexto no
levantamento colaborativo de processos de negócio",
aprovada para apresentação no VIII Simpósio Brasileiro
de Sistemas Colaborativos, em Paraty, RJ, de 5 a 7 ou-
tubro de 2011.

Eduardo Jordão de Araujo (Direito, UNESA): comuni-
cação "APAEB/Valente: uma história de busca de sus-
tentabilidade", aprovada para apresentação no XXVIII
Congresso da Associação Latino-Americana de Socio-
logia, em Recife, de 6 a 10 setembro de 2011.

Mara Conceição Vieira de Oliveira (Comunicação,
FESJF): comunicação "Leitura literária como estratégia
para estudos de textos argumentativos", apresentada
no XII Congresso Internacional ABRALIC, em Curitiba,
de 18 a 22 de julho de 2011.

Margarida Maria Rocha Bernardes (Enfermagem,

UNESA): comunicação "Diálogo sobre drogas na escola
fundamental: filme da Turma da Mônica como ativi-
dade pedagógica", apresentada no XIV Simpósio Inter-
nacional sobre Tratamento de Tabagismo e X Simpósio
Internacional sobre Álcool e outras Drogas, de 30 de
junho a 02 de julho de 2011, no Centro de Convenções
do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, no Rio de Janeiro.

Margarida Maria Rocha Bernardes (Enfermagem,
UNESA): comunicação "Teatro para adolescentes
como estratégia pedagógica através da linguagem
não verbal sobre uso/dependência de drogas", apre-
sentada no XIV Simpósio Internacional sobre Trata-
mento de Tabagismo e X Simpósio Internacional sobre
Álcool e outras Drogas, de 30 de junho a 02 de julho
de 2011, no Centro de Convenções do Colégio Brasi-
leiro de Cirurgiões, no Rio de Janeiro.

Rita Maria de Araujo Costa (profª), Luciana Silva Soares
(aluna) e Silvana Pereira Pinheiro (aluna) (Enfermagem,
UNESA): artigo "A trajetória histórica das políticas e práti-
cas do aleitamento materno no Brasil", publicado no site
da Fiocruz: www.bvsam.icict.fiocruz.br/teses/870_Soa-
res_Luciana_Silva.pdf.
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Curso de Psicologia (UNESA) – Campus
Nova Iguaçu: Semana de Psicologia rea-
lizada de 23 a 25 de agosto de 2011.

Curso de Psicologia (UNESA) – Campus
R9: Semana de Psicologia realizada de 30
de agosto a 01 de setembro de 2011.

Professor da Estácio lança importante livro sobre estratégias de corretoras de seguros As Estratégias
Adotadas pelos Corretores de Seguros na Gestão de seus Negócios: Um Estudo de Múltiplos Casos
é o mais novo título da série Cadernos de Seguros Teses, editada pela Escola Nacional de Seguros.

A obra avalia as variáveis que impactam os negócios dos corretores, ao investigar as estratégias adotadas
por sete corretoras de seguros. O livro é o resultado de dois anos e meio de pesquisas para a dissertação
de mestrado do professor da Escola e da Universidade Estácio de Sá, Julio Cezar Pauzeiro, premiado no
Concurso Interno Nacional de Produções Científicas e Projetos de Extensão do Grupo Estácio. A pesquisa
constata, por exemplo, que o crescimento do negócio das corretoras de seguros é baseado em indicação
de amigos e parentes e venda cruzada. Outra conclusão do estudo é a de que, como estratégia de com-
petição, as empresas preferem negociar com poucas seguradoras a fim de poder pleitear melhores con-
dições comerciais. “É um trabalho inédito, cujo tema ainda é muito pouco explorado sob a ótica
acadêmica”, afirma o diretor de Ensino Superior e Pesquisa da Escola Nacional de Seguros, Claudio
Contador, Ph.D. Já o escritor e professor Deonísio da Silva, um dos Vice-reitores da Universidade Estácio
de Sá e autor de diversos livros na área de Letras, louvou “a linguagem clara e precisa, que esclarece
em agradável leitura, coisa rara em trabalhos similares, temas de interesse de todos na questão dos se-
guros, de que todos precisamos”. O livro pode ser adquirido pelo telefone (21) 3380-1556 ou através
do e-mail vendas@funenseg.org.br. Outros detalhes no www.funenseg.org.br. Esta é a primeira disser-
tação do Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial - MADE transformada em livro.
Considerando que a instituição em questão é a principal instituição de ensino e pesquisa sobre o tema
seguro no Brasil, é uma enorme honra termos seu trabalho publicado em tão prestigiada instituição. 

EVENTOS/NOTÍCIAS

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Auro Barreiros Freire (prof.), Marcio Mario Vieira
(prof.), Bárbara Helena Nunes (aluna), Débora
Cardoso de Freitas (aluna) e Felipe Oliveira de
Souza (aluno) (Educação Física, FESBH): artigo "Efei-
tos da demonstração e da associação da demons-
tração mais instrução verbal no desempenho do
saque no voleibol" publicado no periódico Lecturas
Educación Física y Deportes, v.158, p. 1-5, 2011.

Carla Oliveira Shubert e Joyce Pereira dos San-
tos Muniz (Enfermagem, UNESA): comunicação
"O portifólio como instrumento de avaliação do
conhecimento: um olhar dos estudantes de En-
fermagem", apresentada no 16º Seminário Na-
cional de Pesquisa em Enfermagem, em Campo
Grande/MS, de 23 a 30 de junho de 2011.

Ieda Carvalho Sande (Direito, UNESA) e Naidinalva
Fernandes da Silva da Costa (Educação Física,
UNESA): comunicação "Qualificação docente:
evasão e estratégias de prevenção", apresentada
no 17º CIAED - Congresso Internacional ABED de
Educação a Distância, em Manaus, de 30 de
agosto a 02 de setembro de 2011.

José Claudio Rocha (Direito, FIB): artigo "Ges-
tão pública, ética e direitos humanos" publi-
cado na revista Filosofia e Educação (Online),
ISSN 1984-9605 – revista digital do Paideia,
v.3, 2011.

Mara Conceição Vieira de Oliveira (Comuni-
cação, FESJF): comunicação "Francis Ponge:
do desenho poético ao traço autobiográfico",
apresentada no Seminário Política e Produção
de Subjetividades: Arte e Ficção Contemporâ-
nea, na Universidade Federal Fluminense, nos
dias 30 e 31 de maio de 2011.

Mildred Ferreira Medeiros (profª), Aline Juliana
Ribeiro Bispo dos Santos (aluna) (Enfermagem,
UNESA): comunicação "Análise inicial sobre
saberes de mulheres em idade fértil acerca dos
malefícios da ingesta de álcool durante a gra-
videz: reflexão sobre estratégias de interven-
ção da enfermagem para promoção em saúde
da mulher e da criança", apresentada no 63º
Congresso Brasileiro de Enfermagem, em Ma-
ceió, de 03 a 06 de outubro de 2011.
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Ana Shirley de França Moraes (Admi-
nistração, UNESA): lançamento do livro
"Estágio curricular e trabalho de conclu-
são de curso de gestão e negócios: união
teoria e prática pela pesquisa" a ser reali-
zado no dia 13 de setembro de 2011, no
Rio de Janeiro, no Ministério da Cultura,
Palácio Gustavo Capanema, Auditório Gil-
berto Freyre e entorno, das 16 às 19 h.

Regina Braga de Moura (Farmácia,

UNESA): nos dias 8, 9 e 10 de setembro,
no stand do Curso de Farmácia no 6º
Congresso Riopharma, foi apresentado
um pôster dos estagiários de iniciação
científica do Laboratório de Estudos da
Flora Medicinal Brasileira, com todos os
projetos de pesquisa em andamento.
Foram também expostos os pôsteres dos
trabalhos financiados pela Faperj e apre-
sentados recentemente no 62º Con-
gresso Nacional de Botânica.

VEM AÍ UM EVENTO COM GRANDE 
RELEVÂNCIA CULTURAL E CIENTÍFICA

No dia 22 de outubro, na unidade Menezes Côrtes, acontecerá o III SEMINÁRIO DE
PESQUISA DA ESTÁCIO. A programação terá apresentação de 330 trabalhos, expo-
sição de pôsteres e sala de exibição de vídeo com a utilização de tecnologia 3D. Fique
atento(a)! A partir de 19 de setembro as inscrições estarão abertas e a programação
completa poderá ser conferida no site.
>>Informações: Vanessa Falcão
>>Telefone: 21 3311 9855
>>E-mail: seminariopesquisa@estacio.br

EVENTOS/NOTÍCIAS

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Ana Claudia Sierra Martins (Enfer-
magem, FESJF): comunicação "Re-
presentações sociais dos discentes
de Enfermagem sobre ser enfer-
meiro", será apresentada na Confe-
rência Internacional da Associação
Latino-Americana de Escolas e Fa-
culdades de Enfermagem, em Por-
tugal, de 18 a 23 de setembro de
2011.

Ana Shirley de França Moraes (Ad-
ministração, UNESA): artigo "A
educação sustentável no mundo
globalizado: a formação empreen-
dedora" publicado na Revista Ad-

ministração em Debate, v.5, 2011.

Rodrigo Gomes de Souza Vale
(prof.), Sérgio José de Castro
(prof.), Camila Ranieri Chaves
Barbosa (aluna), Guilherme Hen-
rique Silva dos Santos (aluno),
Vanessa Ferreira Rodrigues
(aluna) (Educação Física, UNESA):
comunicação "Efeitos dos exercí-
cios resistidos sobre o equilíbrio
de idosos", apresentada na VII
Jornada Científica do 15º Encon-
tro de  Atividade Física no Estado
do Rio de Janeiro, no dia 23 de
junho de 2011.

Bruno Cavalcante Di
Lello (Farmácia, UNESA):
aprovação pela FAPERJ
do projeto “Aproveita-
mento da casca de ovo
de galinha para a síntese
de hidroxiapatita nano-
métrica para aplicação
como biomaterial”.

Christiano Bittencourt
Machado (Fisioterapia,
UNESA): aprovação pela
FAPERJ do projeto “O ul-
trassom quantitativo na
avaliação de fraturas ós-
seas: efeito do desnivela-
mento ósseo, propagação
acústica na fratura e si-
mulações com imagens
reais in vitro”.

Luciana da Silva Brites
(aluna) (Letras, UNESA):
aprovação pela FAPERJ de
bolsa de Iniciação Cientí-
fica para participação no
projeto “Análise do pro-
cesso de implementação
do estudo de história e cul-
tura afro-brasileira nas ins-
tituições de ensino públicas
e particulares de Niterói,
conforme determina a lei
10.639/2003” orientado
pela professora Angela
Cristina de Souza Rego.
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II Encontro Acadêmico do Curso de Far-
mácia, campus Nova Friburgo: coordenado
pela profª Carla Mariah de Oliveira Fujimaki,
o evento, realizado entre os dias 14 e 17 de
setembro de 2011, contou com a apresen-
tação de trabalhos acadêmicos dos discentes
sob a supervisão dos professores Nádia At-
hayde e Alex Nismachim, além de palestras
sobre “Doping”, “Qualidade na Farmácia de
Manipulação”, “Fabricação de comprimi-
dos” e “Fabricação de cremes dentais”. A
parceria do curso com o CRF-RJ permitiu a
promoção, no dia 17/9 no campus de Nova
Friburgo, do Simpósio "CRF Itinerante" in-
tegrado ao evento. O simpósio objetiva a
educação continuada dos profissionais far-
macêuticos e teve como tema “Interações
Medicamentosas e Interpretações de Exames
Laboratoriais na Atenção Farmacêutica”,
proporcionando aos discentes um maior
contato com a área profissional.  

Narciso Leandro Xavier Baez: “A morfo-
logia dos direitos humanos fundamentais e
a sua transnacionalidade”, sob a orientação
do Prof. Dr. Vicente de Paulo Barretto
(UNESA) e do Prof. Dr. Douglass Cassel, da
University of Notre Dame (EUA), no dia 23

de agosto de 2011. O doutorando estagiou
(doutorado sanduíche com bolsa Capes) na
universidade americana no período de 1° de
fevereiro a 31 de julho de 2011.

Walfrido Nunes de Menezes (Psicologia,
FIR): mesa redonda “Neuropsicologia, Psico-
motricidade Relacional e Terapia Assistida
por Animais” promovida em comemoração
ao Dia do Psicólogo (27 de agosto). A mesa
elegeu temas ligados ao saber psicológico
que não são vivenciados através de discipli-
nas curriculares. O Dia da Psicóloga e do Psi-
cólogo teve como mote a campanha
“Psicologia: profissão de muitas e diferentes
mulheres”. O tema vem sendo tratado ao
longo de todo o ano pelos Conselhos Fede-
ral e Regional de Psicologia e valoriza a pre-
sença das mulheres na profissão, já que as
psicólogas representam 89% da categoria.
O evento contou com a participação de
todos os alunos do curso e alguns professo-
res. Além de duas palestrantes externas à
Instituição, a ex-aluna do curso (2009) e pós-
graduanda em Psicologia, Carol de Brito
Costa Júnior, apresentou sua experiência e
seus estudos com a Terapia Assistida por
Animais.

Banners, folders, vídeos, slides, entre outros produtos, frutos de
apresentações realizadas pelo curso de Direito, entre os anos de
2006 e 2011, foram expostos nos dias 05 e 06 de abril no S2 do

Campus Gilberto Gil, durante a Expo Inter. Alunos do 3° ao 8° semestres
foram convidados a participarem com suas equipes.

A Expo Inter faz parte do trabalho interdisciplinar, atividade obriga-
tória que integra o currículo do curso. “O interdisciplinar associa uma
atividade curricular à responsabilidade social tão enfatizada atualmente.
Ele pode e deve envolver alunos, diretores, coordenadores, professores
e a sociedade para a multiplicação de conhecimentos”, explica a coor-
denadora do interdisciplinar e professora, Rosana de Queiroz Dias. 

“Com a Expo Inter, conseguimos resgatar a memória dos trabalhos
interdisciplinares. Essa é uma oportunidade para que os alunos desen-
volvam uma visão crítica e possam conciliar a teoria com a prática, além
de despertar o interesse pela pesquisa e pela vida acadêmica”, destaca
o coordenador do curso de Direito, Jorge Melo.

EVENTOS/NOTÍCIAS

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Emerson Rodrigues
Duarte (Educação Fí-
sica, FESJF): comuni-
cação "Avaliação do
estado nutricional de
pessoas com trans-
torno mental incluí-
dos no programa de
extensão espaço de
esporte e lazer da
UFJF", será apresen-
tada no 34° Simpó-
sio Internacional de
Ciências do Esporte,
em São Paulo, de 6 a
8 de outubro de
2011.

Raquel Juliana de Oli-
veira Soares (En-
fermagem, UNESA):
comunicação "Cuidar
de Si e as implicações
para a saúde e prática
profissional dos pro-
fessores de Enferma-
gem", apresentada no
18º Pesquisando em
Enfermagem, 14ª Jor-
nada Nacional de His-
tória da Enfermagem
e 11º Encontro Nacio-
nal de Fundamentos
do Cuidado de Enfer-
magem, entre os dias
17 e 19 de maio de
2011.

Rosa Guedes Lopes
(Psicologia, UNESA):
artigo "A psicanálise
é o que reintroduz o
Nome-do-Pai na con-
sideração científica.
O que isto significa
no 1° e 2° ensinos de
Lacan" publicado na
Psicologia em Revista
(online), v.15, 2009.

Rosa Guedes Lopes
(Psicologia, UNESA):
artigo "O estatuto do
sujeito e da realidade
em psicanálise" pu-
blicado na Revista Es-
tudos Lacanianos,
v.III, 2010.

ALUNOS DE DIREITO EXPÕEM TRABALHOS ACADÊMICOS 
NO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA BAHIA
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Apublicação de
notícias no bo-

letim está vinculada
ao preenchimento e
envio da planilha,
disponível no SIA na
pasta Diretoria de
Pesquisa Aplicada pa-
ra o e-mail: boletim-
pesquisa@estacio.br.

EDITAIS

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

FAPERJ: Edital Apoio à
Produção e Divulgação
das Artes no Estado do
Rio de Janeiro - desti-
nado a estimular a produ-
ção e a divulgação das
artes no Estado do Rio de
Janeiro. Visa contemplar
propostas nas seguintes
áreas e subáreas do co-
nhecimento: Fundamen-
tos e Críticas das Artes;
Artes Plásticas; Música;
Dança; Teatro; Ópera; Fo-
tografia; Cinema; Artes do
Vídeo; e Educação Artís-
tica. Prazo para submis-
são: 20 de outubro de
2011. Informações no link:
http://www.faperj.br/in-
terna.phtml?obj_id=7492

FAPERJ: Edital Cientista
de Nosso Estado –
apoio a projetos coorde-
nados por pesquisadores
doutores com produção
científica compatível com
o nível de pesquisador 1
do CNPq. Prazo de submis-
são: 13 de outubro de
2011. Informações no link:
http://www.faperj.br/in-
terna.phtml?obj_id=7423

FAPERJ: Edital Jovem
Cientista do Nosso Estado
2011- apoio a projetos de
pesquisa coordenados por
pesquisadores doutores com
boa produção científica e
histórico de formação de re-
cursos humanos. Prazo de
submissão: 06 de outubro
de 2011. Informações no
link: http://www.faperj.br/in-
terna.phtml?obj_id=7422

Claudinei Chamorro Pelegrina Jú-
nior e Denise Maciel Ferreira
(Fisioterapia, FESV): comunicação
"Tempo de ativação muscular do
joelho durante a marcha em indi-
víduos portadores de disfunção
patelo-femoral", apresentada no
III CIRNE - Congresso Internacional
de Reabilitação Neuromusculoes-
quelética e Esportiva, em Vitória -
ES, de 18 a 21 de maio de 2011.

Helano Marcio Vieira Rangel e Ca-
milla Araujo Colares de Freitas
(Direito, FIC): comunicação "Tribu-
tação ambiental em foco: o IPVA e
sua importância para a sustentabi-
lidade ecológica", apresentada no
XX Encontro Nacional do CON-
PEDI, em Belo Horizonte - MG, em
junho de 2011.

Helano Marcio Vieira Rangel (Di-
reito, FIC): comunicação "A pro-
priedade que aprisiona e a
propriedade que liberta: principais
aspectos do trabalho escravo con-
temporâneo e sua relação com a
(in) efetividade da função social da
propriedade", apresentada no III
Encontro de Propriedade e Meio
Ambiente, em Fortaleza, de 21 a
24 de abril de 2010.

Paulo Ricardo Saquete Martins
Filho (Enfermagem, FASE): artigo
"Aggressive pregnancy tumor
(Pyogenic Granuloma) with exten-
sive alveolar bone loss mimicking
a malignant tumor: case report
and review of literature" publi-
cado na Revista International Jour-
nal of Morphology, v.29, 2011.

O III Seminário de Pesquisa da Estácio foi cadastrado como atividade da Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia 2011, promovida pelo Ministério de Ciência, Tec-
nologia e Inovação. O evento terá uma projeção nacional. Segue o link da página:
http://semanact.mct.gov.br/index.php/content/view/4552.html

Cursos indicados: Arquitetura, Ciências Biológicas, Desenho Industrial,
Enfermagem, Engenharia, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Medicina Ve-
terinária, Odontologia
Requisitos para os candidatos:
– Ser brasileiro nato;
– Integralização entre 40% e 80% do currículo;
– Proficiência em inglês: TOEFL IBT – mínimo 79; TOEFL Paper Based mí-
nimo 550; IELTS – mínimo 6.0.
– Ter Coeficiente de Rendimento (CR) igual ou superior a 7,5.

Inscrições somente através da UNESA até 11 de outubro de 2011

Informações: Professora Dra. Regina Braga de Moura
E-mail: regina.moura@estacio.br

Os interessados deverão fazer sua inscrição para o processo de seleção pela
UNESA, de acordo com o edital disponível em http://portal.estacio.br/uni-
dades/universidade-estacio-de-as/noticias/2011/9/programa-ciencia-sem-
fronteiraspara-alunos-de-graduacao.aspx

SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DA UNESA 
PARA ATENDIMENTO À CHAMADA PÚBLICA CAPES N° 01/2011 

PARA GRADUAÇÃO SANDUÍCHE NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
COM BOLSA INTEGRAL EM 2012
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EVENTOS/NOTÍCIAS

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Christiano Bittencourt
Machado (Fisioterapia,
UNESA) representará a
instituição em banca de
doutorado do Instituto
de Química da Universi-
dade Federal Fluminense
(UFF), em Niterói, no dia
10 de outubro de 2011.
O tema será "O desen-
volvimento de sistemas
de análise de combustí-
veis utilizando parâme-
tros ultrassônicos".

Denise Jorge Trindade
(Cinema, UNESA) lança-
mento do livro "Imaginá-
rios de cinema" realizado
no dia 22 de setembro de
2011, no XV Encontro In-
ternacional da Sociedade
Brasileira de Estudos de
Cinema.

Paula Ribeiro (História,
UNESA) palestra "Saara:
uma paisagem singular
na cidade do Rio de Ja-
neiro" a ser realizada no
seminário “Saara: Patri-
mônio Cultural do Rio
de Janeiro”, em 05 de
outubro de 2011, das
9h às 17h, no auditório
da Superintendência do
Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Na-
cional (IPHAN). O semi-
nário faz parte da
finalização do Inventário
Nacional de Referências
Culturais - INRC do
SAARA, visando o regis-
tro do lugar como Patri-
mônio Cultural Nacional.

Alda Judith Alves-Mazzotti (PPG Educação, UNESA) artigo "Formação para
o magistério: o discurso dos formadores”, publicado no periódico Diálogo
Educacional (PUCPR. Impresso), n.33, p.287-307, maio/ago. 2011. 

Alda Judith Alves-Mazzotti (PPG Educação, UNESA) capítulo “Being a
school teacher in Brazil” publicado no livro “Education, professionaliza-
tion, and teacher education: on the transformation of social knowledge”
organizado por CHAIB, M.; DANERMARK, B.; SELANDER, S. London:
Routledge, 2011. p. 134-146.

Marcia Gentile (egressa); Rita Lima (profª); Tarso Mazzotti (prof.) (PPG Edu-
cação, UNESA) artigo “Saberes da prática na formação: representações so-
ciais de alunas de Pedagogia”, publicado no periódico Diálogo Educacional
(PUCPR. Impresso), n. 33, p. 331-351, maio/ago. 2011.

Tarso Mazzotti; Alda Judith Alves-Mazzotti (PPG Educação, UNESA) ca-
pítulo “El análisis retórico en la investigación sobre las representaciones
sociales” publicado no livro “Hacia una psicología social de la educa-
ción”, organizado por SEIDMANN, S.; SOUSA, C. P. Buenos Aires: Teseo,
2011. p. 67-92.

P
edro Humberto Faria Campos (PPG Educação,
UNESA) recebeu homenagem do Conselho Re-
gional de Psicologia, Seção 09 Goiás-Tocantins

pela relevante contribuição para o desenvolvimento
da Psicologia, como ciência e profissão, no Estado de
Goiás. A homenagem foi atribuída pela plenária do
CRP-09 e ocorreu em Sessão Solene da Câmara de Ve-
readores do Município de Goiânia, em 31 de agosto
deste ano. O Professor homenageado atuou na ela-
boração e implantação de vários programas de assis-
tência à infância e juventude, especialmente com
meninos de rua. Foi coordenador da Clínica-Escola da
PUC Goiás e do Centro de Saúde Mental e da rede de
assistência em Psicologia e Psiquiatria do Instituto de
Previdência e Saúde do Estado de Goiás; trabalhou na
criação e implantação do mestrado e foi responsável
pelo projeto e implantação do doutorado em Psicolo-
gia no Estado, sendo coordenador destes, dentre ou-
tras atividades. Atualmente é Secretário Geral da
Sociedade Brasileira de Psicologia.

Apublicação de
notícias no bo-

letim está vinculada
ao preenchimento e
envio da planilha,
disponível no SIA na
pasta Diretoria de
Pesquisa Aplicada pa-
ra o e-mail: boletim-
pesquisa@estacio.br.
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EVENTOS/NOTÍCIASPRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Alda Judith Alves-Maz-
zotti (PPG Educação,
UNESA): indicada pela
Cátedra UNESCO refe-
rente à Profissionalização
Docente, sediada na Fun-
dação Carlos Chagas, de
São Paulo, para participar
junto à UNESCO do co-
mitê responsável pelas
políticas docentes.

Luís Antônio Mon-
teiro Campos (Psicolo-
gia, UNESA): integrou a
equipe de pareceristas
do 16° Encontro Nacio-
nal de Psicologia Social
da ABRAPSO, em Recife,
de 12 a 15 de novembro
de 2011.

Anderson Oliveira Teixeira, Claudia
Oliveira de Andrade, Júlio César
Santos da Silva, Mara Lúcia
Amantéa e Selma de Almeida
Graciano (Enfermagem, UNESA):
comunicação "O cuidado de enfer-
magem ao cliente em uso de venti-
lação mecânica NAVA na unidade de
terapia intensiva", apresentada na XI
Conferência Ibero Americana, III En-
contro Latinoamérica Europa, IV Sim-
pósio de Investigação de Educação
em Enfermagem, de 18 a 24 de se-
tembro de 2011.

Anderson Oliveira Teixeira, Júlio
César Santos da Silva e Ronald
Teixeira Peçanha Fernandes (En-
fermagem, UNESA): comunicação
"O impacto da mortalidade por afo-
gamento no Brasil", apresentada na
XI Conferência Ibero Americana, III
Encontro Latinoamérica Europa, IV
Simpósio de Investigação de Educa-
ção em Enfermagem, de 18 a 24 de
setembro de 2011.

Anderson Oliveira Teixeira, Ronald
Teixeira Peçanha Fernandes e

Selma de Almeida Graciano (En-
fermagem, UNESA): comunicação
"Os desafios no cuidar e nos cuida-
dos de enfermagem ao cliente com
priapismo na emergência", apresen-
tada na XI Conferência Ibero Ameri-
cana, III Encontro Latinoamérica
Europa, IV Simpósio de Investigação
de Educação em Enfermagem, de 18
a 24 de setembro de 2011.

Carlos Eduardo Divino Petermann
(Fisioterapia, FESBH): artigo "IGF-1
Minimiza os efeitos deletérios do de-
suso no músculo sóleo de ratos" pu-
blicado na revista Acta Ortopédia, p.
137-140, 2011.

Roberto Fonseca Vieira (prof.), Ma-
riana Guimarães Pinheiro
(aluna), Natália Gomes Albertini
(aluna) (Comunicação, UNESA):
artigo "Do impresso ao digital sem
fronteiras caminhos de uma mídia
alternativa: o jornal século XXI de
Nova Friburgo/RJ" publicado nos
Anais do XXXIV Congresso Brasi-
leiro de Ciências da Comunicação,
p. 363, 2011.

III SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO
Um evento com grande importância científica que acontecerá dia 22 de outubro,
na unidade Menezes Côrtes.
Confira as palestras de abertura que acontecerão no auditório:
De 8h15 às 8h40: Programa Ciência sem Fronteiras
Palestrantes: Professora Regina Braga de Moura (UNESA) e Andreza Martins (Co-
missão Fulbright)
De 8h40 às 9h20: A contribuição do programa de iniciação científica para a forma-
ção de recursos humanos qualificados no Brasil
Palestrante: Professora Glauce Socorro de Barros Viana – Pesquisadora 1 A do CNPq
- Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte
A programação continuará ao longo do dia com apresentação de 330 trabalhos, ex-
posição de pôster e sala de exibição de vídeo com a utilização de tecnologia 3D.
Inscrição no site da Estácio. Link: http://portal.estacio.br/cursos/extensao.aspx
Informações: Vanessa Falcão
Telefone: 21 3311 9855
E-mail: seminariopesquisa@estacio.br

Apublicação de notí-
cias no boletim está

vinculada ao preenchi-
mento e envio da planilha,
disponível no SIA na pasta
Diretoria de Pesquisa Apli-
cada pa-ra o e-mail: bole-
timpesquisa@estacio.br.
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EVENTOS/NOTÍCIASPRODUÇÃO CIENTÍFICA

No dia 21 de outubro de 2011, às 15h, acontecerá
no auditório do campus Arcos da Lapa palestra com a
professora Dra. Glauce Socorro de Barros Viana - Pes-
quisadora 1A do CNPq - Faculdade de Medicina Estácio
de Juazeiro do Norte sobre "A pesquisa com plantas
medicinais no Brasil: contribuição da academia e utili-
zação pela indústria farmacêutica"

Silvia Ramos Gomes da Costa (Cinema,
UNESA): comunicação "Curadoria e a constru-
ção da memória cinematográfica", apresen-
tada no XV Encontro Internacional da
Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema -
SOCINE , no dia 21 de setembro de 2011.

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no SIA na pasta
Diretoria de Pesquisa Aplicada pa-ra o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.

Realizaremos o III Seminário de
Pesquisa da Estácio, no campus
Menezes Cortes, no dia 22 de ou-

tubro de 2011. Neste evento ocorrerá
a apresentação de 330 trabalhos de
alunos e professores.

Temos como objetivo expor trabalhos das
diversas áreas de conhecimento e opor-
tunizar que alunos de diferentes profes-
sores apresentem suas contribuições.

A inscrição poderá ser realizada no site da
Estácio. Link: http://portal.estacio.br/cur-
sos/extensao.aspx. A prévia inscrição é
necessária para garantir a vaga na respec-
tiva sala. Inscrição até o dia 18 de outubro
de 2011.

Segue abaixo a programação do evento:

Palestras de abertura:

Local: Auditório do Campus Menezes
Cortes
Horário: 08:15 – 08:20
Abertura

Horário: 08:20 – 08:40
Assunto: Programa Ciência sem Fronteiras
Palestrantes: Professora Regina Braga

de Moura (UNESA) e Andreza Martins
(Comissão Fulbright)

Horário: 08:40 – 09:20
Assunto: A contribuição do programa
de iniciação científica para a formação de
recursos humanos qualificados no Brasil
Palestrante: Professora Glauce Socorro
de Barros Viana – Pesquisadora 1 A do
CNPq - Faculdade de Medicina Estácio
de Juazeiro do Norte

Apresentações dos trabalhos:

09:30 – 09:50 – Apresentação 1
09:50 – 10:10 – Apresentação 2
10:10 – 10:30 – Apresentação 3
10:30 – 10:50 – Apresentação 4
10:50 – 11:10 – Apresentação 5
11:10 – 11:30 – Perguntas

11:30 – 12:00 – Intervalo

12:00 – 12:20 – Apresentação 1
12:20 – 12:40 – Apresentação 2
12:40 – 13:00 – Apresentação 3
13:00 – 13:20 – Apresentação 4
13:20 – 13:40 – Apresentação 5
13:40 – 14:00 – Apresentação 6
14:00 – Perguntas
14:20 – Encerramento no auditório
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Mara Lucia Amantea, Selma de Almeida Graciano e Ander-
son Oliveira Teixeira (Enfermagem, UNESA): comunicação
“O impacto dos acidentes ofídicos na saúde do homem”
apresentada na XI Conferência Ibero Americana, III Encontro
Latinoamérica Europa, IV Simpósio de Investigação de Edu-
cação em Enfermagem, de 18 a 24 de setembro de 2011.

Marcia da Cal Linhares de Almeida (profª), Bianca Carvalho
de Abreu (aluna) e Cristiani Costa Barbosa Affonso
(aluna) (Enfermagem, UNESA): comunicação “Desafio para
implantação de campo de estágio em escola localizada em
uma comunidade carente da Zona Oeste na cidade do Rio de
Janeiro: um relato de experiência” apresentada no 9° Con-

gresso Brasileiro Nursing, em São Paulo, de 1 a 2 de setem-
bro de 2011.

René Sena Garcia (Engenharia Civil, UNESA): comunicação
“Análise dos riscos e da vulnerabilidade ambiental em ecos-
sistemas costeiros” apresentada no XIV World Water Con-
gress, em Pernambuco, entre 26 e 30 de setembro de 2011.

Silvia Maria de Paula (Engenharia de Petróleo e Gás, UNIRA-
DIAL): comunicação “A utilização de Applets no ensino da
física ministrada em cursos de Engenharia” apresentada no
2° Encontro sobre Divulgação e Ensino de Ciências, em São
Paulo, no dia 08 de setembro de 2011.

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no SIA na pasta
Diretoria de Pesquisa Aplicada pa-ra o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO:

Rutinéia Rossi: “Inventário dos direitos
dos animais e ecologia profunda”, sob a
orientação do Prof. Dr. Fábio Corrêa Souza
de Oliveira, em 06/07/2011.
Tânia Maria Vione Dalmolin: “O princí-
pio da Responsabilidade Intergeracional:
fundamentos ético-jurídico do estado so-
cioambiental de Direito”, sob a orientação
da Profª Drª Renata Braga Klevenhusen, em
28/07/2011.
Karina Blanco Fernandes: “Os parâme-
tros de justiça e a eficiência para a efeti-
vação dos direitos fundamentais sociais”,
sob a orientação do Prof. Dr. Rogério José
Bento Soares do Nascimento, em 29 de
julho.
Gisele Tursen de Oliveira Vivan: “A uti-
lização de embriões em pesquisas científi-
cas sob a perspectiva dos direitos
fundamentais”, sob a orientação da Profª
Drª Renata Braga Klevenhusen, em
29/07/2011.
Charles Fabiano Acordi: “Garantia de
proteção contra a auto-incriminação com-
pulsória no ordenamento jurídico brasi-
leiro”, sob a orientação do Prof. Dr. Luis
Gustavo Grandinetti Castanho de Carva-
lho, em 29 de julho.
Marcos Bigolin: “Igualdade legitimada:
uma análise da lei Maria da Penha en-
quanto proposta de ação afirmativa”, sob
a orientação do Prof. Dr. Luis Gustavo
Grandinetti Castanho de Carvalho, em 29
de julho.
Fernando Vieira Luiz: “Teoria da Decisão
Judicial: dos paradigmas de Ricardo Loren-
zetti à resposta adequada à Constituição de
Lenio Streck”, sob a orientação do Prof. Dr.
Lenio Luiz Streck, em 4 de agosto.
Fábio Alberto de Lorensi: “Neoconstitu-
cionalismo – Neoprocessualismo: um novo
pensar da justiça, seu acesso e reformas

processuais na busca da efetividade”, sob
a orientação do Prof. Dr. Humberto Dalla
Bernardina de Pinho, em 5 de agosto.
Clayton Cesar Wandscheer: “Processo
eletrônico: as tecnologias da informação e
da comunicação a serviço do Poder Judiciá-
rio na nova era social”, sob a orientação do
Prof. Dr. Rogério José Bento Soares do Nas-
cimento, em 5 de agosto.
Rochele Vanzin: “Recurso extraordinário
e repercussão geral: da inexistência à ne-
cessidade de um enfrentamento herme-
nêutico”, sob a orientação do Prof. Dr.
Humberto Dalla Bernardina de Pinho, em 5
de agosto.
Ilan Bortoluzzi Nazário: “A garantia e
efetividade do direito fundamental à saúde
mediante a utilização da nova interpretação
constitucional e o instituto da antecipação
de tutela”, sob a orientação do Prof. Dr.
Humberto Dalla Bernardina de Pinho, em 5
de agosto.
Wilson Jair Gerhard: “A conciliação/me-
diação no estado democrático de direito:
uma necessidade e não mera possibili-
dade”, sob a orientação do Prof. Dr. Aluisio
Gonçalves de Castro Mendes, em 8 de
agosto.
Antônio Pedro Melchior Marques
Pinto: “Gestão da prova e o lugar do dis-
curso de julgador: uma escuta transdiscipli-
nar para o processo penal”, sob a
orientação do Prof. Dr. Luis Gustavo Gran-
dinetti Castanho de Carvalho, em 11 de
agosto.
Gilberto Batistello: “A efetividade dos
direitos humanos na perspectiva da dig-
nidade da pessoa humana: o caso do
dano moral nas cobranças financeiras no
local de trabalho”, sob a orientação do
Prof. Dr. Vicente de Paulo Barretto, em 23
de agosto.
Aline Ceccato Canova: “Reconhecimento
das relações homoafetivas nas uniões está-

veis: uma leitura pelo enfoque do Supremo
Tribunal Federal”, sob a orientação do Prof.
Dr. Vicente de Paulo Barretto, em 23 de
agosto.
Jeferson Luciano Canova: “Em nome
dos pais: a multiparentalidade nas famílias
recompostas como efeito da parentalidade
socioafetiva”, sob a orientação da Profª Drª
Edna Raquel Rodrigues dos Santos Hoge-
mann, em 23 de agosto.
Jussara Schittler dos Santos Wands-
cheer: “O princípio da igualdade face ao
sistema de cotas nas universidades públi-
cas”, sob a orientação do Prof. Dr. Rogério
Gesta Leal, em 23 de agosto.
Nadia Rejane Chagas Marques: “O di-
reito à saúde no Brasil: entre o normativo e
o fático”, sob a orientação do Prof. Dr. Ro-
gério Gesta Leal, em 24 de agosto.
Jerri Adrian Barbieri: “A função social
da propriedade e os instrumentos de sua
efetivação no espaço urbano: o estatuto
da cidade”, sob a orientação do Prof. Dr.
Rogério Gesta Leal, em 24 de agosto.
André Luiz Bianchi: “Direito social à
saúde e fornecimento: a construção de cri-
térios parametrizantes à luz da teoria dos
direitos fundamentais e da teoria dos prin-
cípios”, sob a orientação do Prof. Dr. Rogé-
rio Gesta Leal, em 24 de agosto.

TESES DE DOUTORADO:

Rubens Roberto Rebello Casara: “Mito-
logia processual penal: do imaginário auto-
ritário brasileiro à atuação dos autores
jurídicos”, sob a orientação do Prof. Dr. Luis
Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho
em 12 de agosto.
Narciso Leandro Xavier Baez: A morfo-
logia dos direitos humanos fundamentais e
a sua transnacionalidade, sob a orientação
do Prof. Dr. Vicente de Paulo Barretto, em
23 de agosto.

Defesas de teses e dissertações
No Programa de Pós-Graduação em Direito, durante os meses de julho e agosto 
de 2011, foram defendidas 20 dissertações de Mestrado e 2 teses de Doutorado.
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Ronald Castro Paschoal (Relações Internacionais, UNESA):
“O nível dos trabalhos estava muito bom e em clima de Uni-
versidade.”
Luis Antonio Monteiro Campos (Psicologia, UNESA): “O Se-
minário demonstrou toda pujança da Estácio na produção inte-
lectual, contribuindo decisivamente com qualidade para o
crescimento científico das diversas áreas de conhecimento e con-
seguindo agregar teoria e prática. A participação expressiva de
discentes, docentes de diversos estados, FAPERJ e envolvimento
da diretoria da Estácio demonstra que estamos no caminho para
alcançar o nosso objetivo Ensino, Pesquisa e Extensão.”
Walfrido Nunes de Menezes (Psicologia, FIR): “Oportunidade
de troca de experiência, fonte de enriquecimento, conheci-
mento de novas pesquisas e ações desenvolvidas.”
Juliana Ribeiro Fonseca (Fisioterapia, FESBH): “Adorei o semi-
nário, grande incentivo para os alunos e pretendo levar mais
trabalhos no próximo ano.”
Francisco Jadson Miranda Viana (Engenharia de Produção,
UNESA): “Sugiro ampla divulgação do evento, inscrição e su-
porte de colaboradores no dia do seminário. Participei como
moderador de uma sala na qual ocorreram excelentes apre-
sentações.”
Silvia Maria de Paula (Engenharia Ambiental, UNIRADIAL):
“Evento interessante devido à troca de informações entre alu-
nos. Os meus alunos adoraram fazer as apresentações dos tra-
balhos no seminário e se sentiram orgulhosos. O III Seminário
de Pesquisa da Estácio agregou bastante conhecimento para
os alunos.”
Maria Julia Rangel de Bonis (Pedagogia, UNIRADIAL):
“Evento importante. As minhas alunas participaram de uma ex-
periência para a vida acadêmica. As mesmas gostaram muito.”

Isabelle Maria Campos Vasconcelos Chehab (Direito, FIC):
“Engrandecedor para os palestrantes e ouvintes conhecerem
a pesquisa na Estácio.”
Célio Henrique Ribeiro (Fisioterapia, FESJF): “A qualidade foi
excelente. Os discentes conheceram o que é a Iniciação Cien-
tífica, aprenderam como fazer e apresentar. A expectativa era
que o seminário atingisse os nossos objetivos e atingiu em de-
corrência da estrutura do evento. Os meus discentes estão vi-
brando e iniciarão a construção dos trabalhos para apresentar
em 2012. Foi fundamental a forma como fomos recebidos por
todos os colaboradores.”
Simone Alvarez Lima (aluna) (PPG Direito, UNESA): “Achei
maravilhoso, adorei apresentar o meu trabalho, experiência
válida para os discentes e participarei do IV Seminário de Pes-
quisa da Estácio.”
Regina Braga de Moura (Farmácia, UNESA): “Achei fantás-
tico, gostei de ver a participação dos alunos, bons trabalhos e
boas propostas. A palestra de abertura da professora Glauce
foi muito importante para a comunidade acadêmica, gestão
da instituição e a palestra do Comitê de Ética boa para escla-
recer.”
Sergio Augusto Cabral (Diretor da área de Saúde, Centro de
Ensino): “O encontro foi excelente. Além de um momento de
celebração da nossa produção científica, contribuiu muito para
a consolidação da Estácio como um grupo de educação supe-
rior de grande qualidade. Os trabalhos apresentados foram de
alto nível e a participação da comunidade acadêmica é prova
da nossa maturidade como instituição de educação.”

O IV Seminário de Pesquisa da Estácio será realizado
no dia 20 de outubro de 2012.

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no SIA na pasta
Diretoria de Pesquisa Aplicada pa-ra o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.

III Seminário de Pesquisa da Estácio - repercussões

Sorteio de 4 tablets durante o III Seminário de 
Pesquisa da Estácio. Os alunos sorteados foram:

Depoimentos da comunidade acadêmica referentes ao III Seminário de Pesquisa da Estácio

Aluno: Wagner Dreger Vasconcelos Silva
Titulo do trabalho: Alterações Eletromiográficas nos
Músculos Estabilizadores do Tornozelo na Plataforma
Vibratória em Indivíduos sem Calçado
IES: FESV

Aluno: Alexandre Paulo Moreira
Título do trabalho: Avaliação do Estado Nutricional de
Escolares da Comunidade do Turano com Posterior Pro-
moção da Educação Nutricional e Aplicação de Medi-
das de Intervenção Nutricional
IES: UNESA

Aluna: Beatriz Fonseca de Mendonça
Título do trabalho: Políticas Curriculares para Forma-
ção de Professores e a(s) Identidade(s) dos Professores
no Ensino Fundamental
IES: UNESA

Aluno: Fernando Tadeu Linhares Coelho
Título do trabalho: Análise Sobre os Saberes de Mu-
lheres em Idade Fértil Acerca dos Malefícios da In-
gesta de Bebidas Alcoólicas Durante a Gravidez
IES: UNESA

EVENTOS/NOTÍCIAS
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Beatriz Schmidt de Araujo (Comunicação, UNESA): “Ini-
ciativa excelente e surpreendentes os trabalhos apresen-
tados pelos alunos”.
Carlos Roberto Fernandes de Araujo (Diretor da área
de Gestão, Centro de Ensino): “Demonstração inequívoca
de qualidade para os que não acreditam que se possa
fazer um bom trabalho em Instituição de grande porte”.
Harvey José Santos Ribeiro Cosenza (Diretor da área
de Tecnologia, Centro de Ensino): “O encontro foi mara-
vilhoso, sensacional e ajudará nas visitas do MEC no sen-
tido de demonstrar a produção acadêmica dos discentes
e docentes”.
Karla Silva de Oliveira (aluna) e Alexandre Xavier
Alves (aluno)(Fisioterapia, FESJF): “A experiência de par-
ticipar do lll Seminário de Pesquisa da Estácio foi o ponta
pé inicial para nós estudantes do 2° período de Fisiotera-
pia, pois tal evento nos fez atinar para realidade da pes-
quisa tão importante e desvalorizada no nosso país. Não

nos resta dúvida que este seja o único caminho para que
vários problemas de ordem social entre outros sejam re-
solvidos a partir dessa iniciativa. Esperamos que esse
nosso espírito seja também o de todos que participaram
desse evento, e que em breve tenhamos cientistas de re-
nome em nosso meio”.
Modesto Guedes Ferreira Junior (Engenharia de Petró-
leo e Gás, UNESA): “Muito bom e excelente. Acho que
um dia é pouco”.
Paula Aballo Nunes Machado (Nutrição, UNESA):
“Evento excelente, bem organizado e representado pela
Graduação e Pós-graduação. Comparado aos anos ante-
riores verifiquei uma evolução na qualidade dos trabalhos
apresentados”.
Regiane Burger (CST em Automação Industrial, UNESA):
“Espantada pelo tamanho do evento, pela quantidade de
banners que retratavam o volume da pesquisa que está
sendo realizada na Estácio”.

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no SIA na pasta
Diretoria de Pesquisa Aplicada pa-ra o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.

OIII Seminário de Pesquisa
da Estácio, realizado na
unidade Menezes Cortes

na última semana, teve recorde
de público e alcançou o principal
objetivo: disseminar a atividade
de pesquisa na instituição. Cerca
de 1.000 pessoas participaram
do evento, que contou com a
apresentação de 331 trabalhos
em 32 salas.

“O resultado atingiu plena-
mente nossas expectativas. Tivemos ampla participação de alunos e professores da graduação e da pós-graduação, de todo
o Brasil. Foi uma oportunidade de troca de experiências e enriquecimento para a comunidade acadêmica. O IV Seminário de
Pesquisa da Estácio acontecerá no dia 20 de outubro de 2012 e certamente superará o de 2011”, comentou o Pró-Reitor de
Pós-graduação e Pesquisa, Luciano Medeiros.

Participaram da palestra de abertura a Diretora Executiva de Ensino e Reitora da UNESA, Paula Caleffi, a professora Glauce
Socorro de Barros Viana, da Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte, Caio Meira, representante da FAPERJ (Fun-
dação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro) e a professora Regina Braga de Moura, do
Curso de Farmácia e Coordenadora do Programa Ciência sem Fronteiras.

Na edição de 2010 aconteceram 145 apresentações em 10 salas durante dois dias de evento. A 3ª edição demonstrou o
crescimento da pesquisa e da produção científica na Estácio, com participação e interação de alunos e professores de diversos
estados do país, consolidando a atividade na Instituição. Foram sorteados quatro tablets para alunos no final do evento.
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André Luis Soares
Smarra (CST em Gestão
Ambiental, UNESA): agra-
ciado com a Comenda da
"Ordem do Mérito deEdu-
cação e Integração" - Grau
Comendador - pela Socie-
dade Brasileira de Educa-
ção e Integração. A
cerimônia de entrega ocor-
rerá no dia 09 de dezem-
bro de 2011 em São Paulo
- SP. Algumas das persona-
lidades que já foram agra-
ciadas com esta comenda
são: Orlando Vilas Boas
(sertanista), Luis Felipe Sco-
lari (técnico campeão da
Copa do Mundo de 2002),
Imperador Hiroito do
Japão, Presidente João Ba-
tista Figueiredo, Senador
Dr. Romeu Tuma, Dr. Mario
Covas, Mauricio de Souza
(Desenhista criador da
Turma da Mônica), dentre
outros.

Paula Ribeiro (História,
UNESA): entrevistada pela
TV Saara - Rede NGT. A
matéria "Saara: uma pai-
sagem singular na cidade
do Rio de Janeiro (1920-
1960)” será exibida no dia
19 de novembro de 2011,
às 12h, pela Rede NGT
(canais 17 Net e 26 UHF).Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível

no SIA na pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada pa-ra o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.

OCurso de Farmácia no campus Campos dos Goytacazes, sob a coordenação
do prof. Fabrício Ferreira de Albuquerque Fernandes, realizou a Semana de
Farmácia nos dias 24 a 28 de outubro de 2011. O evento foi realizado com a

apresentação de palestras e mesa redonda com a participação dos coordenadores
Carlos Peregrino (Coordenador Pedagógico Nacional do Curso de Farmácia), Lis He-
lena P. Teixeira (Coordenadora Geral do Curso de Farmácia) e Fabrício Fernandes
(Coordenador Local do curso de Farmácia), além de professores da UNESA, pesqui-
sadores de outras IES e profissionais renomados na área de saúde. A conferência de
abertura - "A Farmácia do Século XXI: a farmácia assistencial" - foi ministrada pelo
presidente do Conselho Regional de Farmácia, Dr. Paulo Oracy da Rocha Azevedo. O
objetivo do evento foi proporcionar momentos de discussão aos nossos discentes e
um maior contato com a área profissional.

EVENTOS/NOTÍCIASPRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Bartira Cruxen Gonçalves Volschan
(Odontologia, UNESA): artigo
"Avaliação in vitro da rizólise de
molares decíduos e sua influência
na técnica de odontometria" publi-
cado na Revista Brazilian Oral Re-
search, v.25, p.69, 2011.

Bartira Cruxen Gonçalves Vols-
chan (Odontologia, UNESA): co-
municação “Avaliação in vitro da
rizólise de molares decíduos e
sua influência na técnica de
odontometria” apresentada na
28ª Reunião Anual da Sociedade
Brasileira de Pesquisa Odontoló-
gica, em São Paulo, de 03 a 06
de setembro de 2011.

Kênia Cássia Pinto Gazola e Arthur
Leite de Araújo (Enfermagem,
FESBH): comunicação “Estresse
ocupacional de enfermeiros em
unidade oncológica pediátrica”
apresentada no VIII Simpósio Mi-
neiro de Enfermagem e Farmácia
em Oncologia, em Belo Horizonte,
de 14 a 16 de setembro de 2011.

Robson Roney Bernardo (prof.), Patrí-
cia da Silva Freitas (aluna) (Farmácia,

UNESA): comunicação “Development
and validation of dissolution method
for enrofloxacin” apresentada no 8th
International Congress of Pharmaceu-
tical Sciences, em Ribeirão Preto, de
21 a 24 de agosto de 2011.

Robson Roney Bernardo (prof.),
Graça Guerra (aluna) e Daniel
Bueno (ex aluno) (Farmácia,
UNESA): comunicação  “Compa-
tive study of chromatographic
techniques hplc (high perfor-
mance liquid chromatography)
and UHPLC (ultra high pressure
liquid chromatography) in clona-
zepam tablets” apresentada no
8th International Congress of
Pharmaceutical Sciences, em Ri-
beirão Preto, de 21 a 24 de
agosto de 2011.

Virna Ligia Fernandes Braga (De-
sign de Moda, FESJF): comunicação
“Assistência aos pobres em Minas
Gerais (1888-1923)” apresentada
na VI Semana de História Política e
III Seminário Nacional de História:
Política, Cultura e Sociedade, no
Rio de Janeiro , de 17 a 21 de ou-
tubro de 2011.
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Denise Jorge Trindade
(Cinema, UNESA): Mostra
"A imagem e o incô-
modo: o cinema de Mi-
chael Haneke" realizada
na Caixa Cultural, Av. Al-
mirante Barroso, nº 25 -
Centro da Cidade, no Rio
de Janeiro, em 18 de no-
vembro de 2011 – partici-
pação no ciclo de debates
sobre "Frieza, intolerância
e exclusão: o silêncio dos
vizinhos".

Apublicação de
notícias no bo-

letim está vinculada
ao preenchimento e
envio da planilha,
disponível no SIA
na pasta Diretoria
de Pesquisa Apli-
cada para o e-mail:
boletimpesquisa@e
stacio.br.

24 de novembro de 2011, quinta-feira, das 9h às 13h, Cinema do Centro Cultural
Justiça Federal

Coordenação
Fernanda Duarte SJRJ, LAFEP-UFF - INCT-InEAC e Rafael Mario Iorio Filho - UNESA,
INCT-InEAC

Debatedores
Aluísio Gonçalves de Castro Mendes SJRJ – UNESA; Cleber Alves – UCP; Fábio Oliveira
– UNESA e Kátia Sento Sé Mello - UFRJ, NUFEP-UFF, INCT-InEAC

Entrada franca e inscrições no local

Local:
Centro Cultural Justiça Federal
Av. Rio Branco, 241 – Centro
Rio de Janeiro

EVENTO/NOTÍCIAPRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Carlos Gonçalves Serra (prof.) e Felipe
Morais Addum (aluno) (PPG Saúde
da Família, UNESA): artigo "Planeja-
mento local, saúde ambiental e es-
tratégia Saúde da Família: uma
análise do uso de ferramentas de
gestão para a redução do risco de
contaminação por enteroparasitoses
no município de Venda Nova do Imi-
grante" publicado na Physis Revista
de Saúde Coletiva, p.955-977, 2011.

Mara Conceição Vieira de Oliveira
(Comunicação, FESJF): comunicação
“O texto literário como ferramenta
na elaboração de estratégias argu-
mentativas” apresentada no XX
Congresso Nacional do CONPEDI, na
Universidade Federal do Espírito
Santo, em Vitória, de 16 a 19 de no-
vembro de 2011.

Paulo Ricardo Saquete Martins Filho
(Enfermagem, FASE): artigo "Tumo-
res de nervios perifericos de la cavi-
dad bucal: estudio epidemiologico"
publicado na Acta Odontologica Ve-
nezola, v.49, p.1-8, 2011.

Paulo Ricardo Saquete Martins
Filho (Enfermagem, FASE): artigo
"Central osteoma of the maxilla
with involvement of paranasal
sinus" publicado no Journal of Cra-
niofacial Surgery , v.22, p.589-591,
2011.

Rosa Guedes Lopes (Psicologia,
UNESA): artigo "Discurso do ana-
lista: formalização do desejo do
analista" publicado na revista aSEP-
Hallus (Online), v.V, p.104-133,
2010.

Rosa Guedes Lopes (Psicologia,
UNESA): artigo "A psicanálise é o
que reintroduz o Nome-do-Pai na
consideração científica" publicado
na revista Ágora ( PPGTP/UFRJ),
v.XIV, p.95-111, 2011.

Walfrido Nunes de Menezes (Psico-
logia, FIR): livro "Era uma vez...mu-
lheres (in)visíveis: um estudo da
representação social acerca da cida-
dania feminina", publicado pela
editora Iglu.

I COLÓQUIO ACESSO À JUSTIÇA E DIREITOS FUNDAMENTAIS
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Semana do Direito na Unidade Nova Friburgo

Realizado entre os dias 22 e 26 de agosto de 2011, o
evento contou com palestras proferidas por profissionais
de diversas áreas em perspectiva interdisciplinar e apre-
sentação de trabalhos de conclusão de curso dos alunos
Heber Fernandes da Cruz sobre a incidência do imposto
de renda em indenizações por danos morais, publicado
na Littera Discenti em Revista, e da aluna Giselly Nasci-
mento sobre adoção. A aluna Sabina Lustman apresen-
tou a pesquisa que vem desenvolvendo sobre a relação
do poder público com o abrigamento de crianças e ado-
lescentes em Nova Friburgo, orientada pela professora
Kíssila Muzy Mello. A professora Izimar Dalboni Cunha
apresentou e debateu com os presentes o resultado de
sua pesquisa sobre uniões homoafetivas, realizada na

pós-graduação em Direito Constitucional da UNESA.
Novas propostas de pesquisas foram divulgadas aos alu-
nos, iniciando com a professora Munira Queiroz que
apresentou o projeto Ágora Agora; seguida pelo pro-
fessor Jefferson Gonçalves e sua pesquisa sobre violên-
cia familiar; finalizando com o professor Carlos Alberto
Veronese Serrão com o projeto sobre as relações entre
o Brasil e a União Europeia, derivado dos estudos reali-
zados para o doutoramento em Direito Internacional
junto à Universidade de Burgos, Espanha.

Kissila Muzy de Souza Mello (Direito, UNESA): pales-
tra "O desafio da escolha e da delimitação do tema em
pesquisa científica" para os alunos de pós-graduação
em "Educação e Contemporaneidade" realizada no
CEFET/RJ/Nova Friburgo, em 07 de outubro de 2011.

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no
SIA na pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada para o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.

ATerceira Jornada Científica em Comunicação do Campus Niterói foi realizada no dia
07 de novembro, às 19hs. Foram apresentados quatro trabalhos monográficos rea-
lizados no período 2011.1 para a disciplina Projetos Experimentais III. Os trabalhos

foram selecionados com base nos critérios: pertinência do tema, estruturação dos capítulos,
desenvolvimento do estudo de caso e desempenho do aluno durante a apresentação em
banca. 
Pretende-se que os trabalhos sejam encaminhados para o Seminário de Pesquisa da Univer-
sidade em 2012. O Curso de Comunicação já teve seis trabalhos aprovados e apresentados
por ex-alunos nos dois últimos Seminários. As apresentações na Jornada contemplaram as
áreas de Jornalismo e Publicidade com os seguintes temas:
“O papel da revista Nova na formação da identidade feminina” - Izabel Martins Raposo
“Erotismo como mercadoria” - Natália Fontoura
“Jornalismo Colaborativo no Twitter - uma análise dos tweets no VC no GI” - Priscila Sodré
“Novo Luxo: a dimensão simbólica do consumo e a ascensão da pirataria das marcas e dos
estilos” - Giselli Brasil

EVENTOS/NOTÍCIAS

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann (PPG
Direito, UNESA): comunicação “Perspectivas bio-
éticas da medicalização: a técnica da reprograma-
ção celular ou o futuro personalizado da
medicina” apresentada no XX Congresso Nacio-
nal do CONPEDI, em Vitória, de 16 a 19 de no-
vembro de 2011.

Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann (PPG
Direito, UNESA): comunicação “Abrigamento: ne-
cessidade ou descaso? A cidadania reconhecida

desde a infância é pilar básico para a justiça social”
será apresentada no IX Congresso Internacional de
Investigação e Desenvolvimento Sócio-cultural, em
Portugal, de 15 a 17 de dezembro de 2011.

Maria Clara Rebel Araujo (Psicologia, UNESA): co-
municação “Desafios em psicossociologia das reli-
giões: ética e implicação do pesquisador em seu
campo de pesquisa” apresentada no XVI Encontro
Nacional da Associação Brasileira de Psicologia So-
cial, em Recife, entre 12 e 15 de novembro de 2011.
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O curso de Letras realizou a Semana
de Letras na Universidade Estácio de Sá,
no campus Recreio, de 07 a 11 de no-
vembro de 2011.

Paula Ribeiro (Letras, UNESA): palestra
"Literatura e história" realizada na Uni-
versidade Estácio de Sá, no campus Re-
creio, em 10 de novembro de 2011.

Soraya Venegas Ferreira, Ana Lúcia
Vaz, Fabio Iório, Nemezio Filho e Mil-
ton Faccin (Comunicação, UNESA): parti-
cipam do livro “Horizontes do Jornalismo
– formação superior, perspectivas teóricas
e novas práticas profissionais”, organizado

por Marcelo Kischinhevsky, Fabio Mario
Iorio e João Pedro Dias Vieira, editora E-
Papers. O livro reúne alguns dos principais
trabalhos apresentados durante o 5º En-
contro Rio-Espírito Santo de Professores de
Jornalismo realizado pelo Departamento
de Jornalismo e pelo curso de especializa-
ção em Jornalismo Cultural da Faculdade
de Comunicação Social da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (FCS/UERJ),
em parceria com o Fórum Nacional de Pro-
fessores de Jornalismo (FNPJ). A coletânea
será lançada no dia 7 de dezembro, às
19h, na Livraria Blooks (Praia de Botafogo
316, junto ao Unibanco Arteplex – Rio de
Janeiro – RJ).

Apublicação de
notícias no bo-

letim está vinculada
ao preenchimento e
envio da planilha,
disponível no SIA na
pasta Diretoria de
Pesquisa Aplicada
para o e-mail: bole-
timpesquisa@esta-
cio.br.

Izaura Regina Azevedo Rocha (Comunicação, UNESA) integrou um grupo de 8 professoresbrasileiros selecionados pelo Itaú Cultural para participar da edição 2011-2012 do pro-
grama Rumos do Jornalismo Cultural que ao longo do próximo ano vai discutir as relações

entre a academia e o mercado de Jornalismo. Professora Izaura foi selecionada com o artigo
"Jornalismo em tempos hipermidiáticos: repensar a formação do jornalista no diálogo aca-
demia-mercado". 
O processo seletivo aconteceu no primeiro semestre de 2011 e o resultado foi divulgado
em outubro de 2011. No período de março a outubro de 2012, os professores selecionados
participarão de um fórum virtual. Os encontros presenciais serão em São Paulo, em dezem-
bro de 2011 e dezembro de 2012. Os professores do grupo pesquisarão os programas de
trainee de jornalismo em veículos como Veja, Globo, Folha de S. Paulo, etc.
A premiação foi constituída de recurso financeiro, além de direitos autorais pelo artigo e
pela pesquisa científica que resultará na publicação de livro ao fim do processo. 

EVENTOS/NOTÍCIAS PROJETOS APROVADOS

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Ana Larissa Costa de Oliveira (Fisio-
terapia, FAL): comunicação “A for-
mação do docente de graduação
em Fisioterapia: uma revisão literá-
ria” apresentada no I Encontro
Luso-Brasileiro sobre Trabalho Do-
cente e VI Encontro Brasileiro da
Rede Estrado, em Maceió, em 04
de novembro de 2011.

Hugo de Carvalho Pimentel (Enferma-
gem, FASE): artigo "Ocimum basili-
cum leaf essential oil and (-)-linalool
reduce orofacial nociception in ro-
dents: a behavioral and electrophy-
siological approach" publicado na
Revista Brasileira de Farmacognosia,
v.21, p.1043-1051, 2011.

Hugo de Carvalho Pimentel (Enfer-
magem, FASE): artigo "Structural
organization of the cerebral cortex
of the neotropical lizard Tropidurus
hispidus" publicado na Cell Tisse
Research, v.343, p.319-330, 2011.

Sergio Manuel Serra da Cruz
(Sistemas de Informação,
UNESA): comunicação “Previsão
de estudantes com risco de eva-
são utilizando técnicas de mine-
ração de dados” apresentada no
22° Simpósio Brasileiro de Infor-
mática na Educação e 17°
Workshop de Informática na Es-
cola, em Aracaju, de 21 a 25 de
novembro de 2011.

Flavio Rodrigues Fer-
reira Alves (PPG Odonto-
logia, UNESA): obtenção
de apoio no Programa
Jovem Cientista do nosso
Estado pela FAPERJ do pro-
jeto “Acurácia ex vivo de
três localizadores apicais e
da influência da idade na
detecção da junção ce-
mentodentinária”.

Jesus Domech More
(Coordenador de Enge-
nharia de Produção,
UNESA): obtenção de
apoio no Programa Jovem
Cientista do nosso Estado
pela FAPERJ do projeto
“Utilização de métodos
matemáticos fuzzy para a
otimização ergonômica do
arranjo de equipes de alto
desempenho”.
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Alda Judith Alves-Mazzotti (PPGEducação, UNESA): conferência
“Contribuições da Psicologia para a compreensão da identidade
docente” proferida na 41ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira
de Psicologia, em Belém, de 26 a 29 de outubro de 2011.

Alda Judith Alves-Mazzotti (PPGEducação, UNESA): palestra “For-
mação de professores e profissionalização docente”apresentada no
X Congresso Nacional de Educação – EDUCERE, na PUC-PR, Curitiba,
de 7 a 10 de novembro de 2011.

Silvio Pessanha Neto (Medicina, UNESA): participou como pro-
fessor convidado da Reunión Nacional de Neurologia em 15 de ou-
tubro de 2011, na Bolívia.

Silvio Pessanha Neto (Medicina, UNESA): defesa da dissertação
de Mestrado em Neurologia, aprovada com louvor, intitulada "Ava-
liação do padrão de anormalidade do potencial evocado visual por
padrão reverso em pacientes com neuromielite óptica", no dia 03
de outubro de 2011 na UFRJ.

Depoimentos da comunidade acadêmica 
referente o III Seminário de Pesquisa da Estácio

Bianca Mantovani (aluna) (Enfermagem, UNESA): “No dia 22 de
outubro de 2011 vivi um dos momentos maisimportantes da minha
vida acadêmica. Sei que por conta de minhas escolhas e metas de-
finidas, ainda virão alguns seminários pela frente, mas com certeza
o primeiro será sempre inesquecível. A começar pelo nome no cra-
chá (foi demais!!). A organização, a atenção que nos foi dispen-
sada, foi imprescindível para uma apresentação segura, uma
certeza que vale a pena ter escolhido a pesquisa como desenvolvi-
mento do conhecimento. Ser reconhecido, se sentir importante

como futuro profissional não tem preço. Foi maravilhoso encontrar
antigos colegas e excelentes eternos mestres, participar como pa-
lestrante e poder dizer que foi a Estácio que permitiu tudo isso! Es-
tudo em uma instituição que tem excelentes professores e
profissionais, que acreditam no nosso potencial. Parabéns Estácio,
parabéns professores. Nesses dez anos vocês foram cruciais nas mi-
nhas escolhas, na realização de meus sonhos e na certeza que vale
a pena persistir.”

Carla de Fátima Rocha Guedes (aluna) (Educação Física, FAL): “O
III Seminário foi um evento de crescimento acadêmicoe social,
sendo de grande valia para o desenvolvimento intelectual de cada
indivíduo, sendo realizado de formadinâmica e organizada.”

Teresa Cristina Ciavaglia Vilardi Oliveira (Enfermagem, UNESA):
“A realização do III Seminário de Pesquisa da Estácio, a nível nacio-
nal, foi um marco positivo para o crescimento e desenvolvimento
das atividades de pesquisa na nossa instituição. A data de realização
do evento, dia 22 de Outubro de 2011, representou um momento
de reflexão sobre a importância do incentivo à pesquisa em nosso
país, pois estávamos em plena Semana Nacional de Ciência e Tec-
nologia. A apresentação de 330 trabalhos no evento demonstrou
claramente a adesão e contribuição de alunos e professores da Es-
tácio na construção do conhecimento através da produção de tra-
balhos científicos. Agradeço ao Professor Luciano Medeiros pela
confiança e incentivo à pesquisa na Estácio! Agradeço também a
Vanessa Falcão e a toda equipe envolvida pela ótima organização
do evento e pela divulgação de todas as atividades realizadas! Tam-
bém gostaria de agradecer a oportunidade de fazer parte da equipe
de professores orientadores do Programa de Iniciação Científica
(PIC) da Estácio! Espero que estejamos todos reunidos em 2012
participando do IV Seminário de Pesquisa da Estácio!”

Apublicação de
notícias no bo-

letim está vinculada
ao preenchimento e
envio da planilha,
disponível no SIA na
pasta Diretoria de
Pesquisa Aplicada
para o e-mail: bole-
timpesquisa@esta-
cio.br.

Rafael Marmello Mo-
reira (aluno) (Relações
I n t e r n a c i o n a i s ,

UNESA): no dia 25 de no-
vembro de 2011, no autó-
dromo de Interlagos em São
Paulo, o aluno Rafael rece-
beu a premiação do Pro-
grama Fórmula Santander
para realização de intercâm-
bio durante 6 meses na Uni-
versidade de Coimbra,
Portugal. Os 100 bolsistas
contemplados do país inteiro participaram da cerimônia presidida por Dom Emí-
lio Botin (presidente mundial do Banco Santander), Felipe Massa (piloto da Fer-
rari) e reitores das universidades participantes.
“Foi uma cerimônia inesquecível, algo realmente marcante não só para mim
como para todos os que lá estavam.
Estamos todos muito entusiasmados e ansiosos pelos intercâmbios. Nos jun-
tamos em um grupo no Facebook para ficarmos em contato, pois muitos
vão para as mesmas universidades pelo mundo” comentou o aluno Rafael
Marmello Moreira

EVENTOS/NOTÍCIAS

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Carlos Gonçalves Serra (PPG Saúde da Famí-
lia, UNESA): artigo "Perfil dos farmacêuticos
atuantes nas unidades de atenção básica tradi-
cionais e secundárias de saúde na cidade do Rio
de Janeiro" publicado na Revista Brasileira de
Farmacognosia, p.149-154, 2011.

Flavia Costa Nunes (Enfermagem, FESJF):
comunicação “As ações do enfermeiro com
impacto de sustentabilidade” apresentada
no 63º Congresso Brasileiro de Enferma-
gem, em Maceió, de 03 a 06 de outubro de
2011.
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