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Estácio Bahia realiza Seminário de Pesquisa
Nos dia 21 e 22 de novembro o Centro Universitário da
Bahia promoveu o Seminário de Pesquisa: diversidade
e inclusão social. O evento tem por objetivo fomentar
a pesquisa nas diversas áreas do conhecimento,
propiciando o diálogo acadêmico frente à realidade
econômica, política e social. “A apresentação de
resultados de projetos de pesquisas, artigos e
dissertações de mestrado, contribuem com a
interdisciplinaridade acadêmica e desperta o interesse
à iniciação científica”, diz a Profa. Márcia D’Souza,
coordenadora do Núcleo de Pesquisa da Estácio Bahia.

O evento aconteceu em parceria com o 5º Congresso de Graduação
(CONGRAD), nos campi Gilberto Gil, Costa Azul e Fratelli Vita,
tradicional evento idealizado pela Profa. Carmem Bahia, Pró-reitora
acadêmica e apoiado pelo Prof. Juarez Ramos, Reitor. A abertura
ocorreu no dia 21, no casarão do Campus Fratelli Vita, com a presença
da estilista Valéria Kaveski, da cantora Amanda Santiago e da banda
Batucada Brasilady Bitgaboott, convidados pela Profa. Alana Lopes
Silva, coordenadora do curso de RH do campus Fratelli Vita. Os artistas
promoveram um show de cultura, arte e música, com a participação
de convidados da comunidade local, alunos, funcionários e
professores, coordenadores e da Reitoria da Estácio Bahia.

Seminário de Pesquisa destaca a produção científica institucional
No segundo dia do evento, ocorreram no turno matutino e noturno, a apresentação de
treze trabalhos que destacaram a área das Ciências sociais aplicadas: A educação
inclusiva, gênero e diversidade cultural; a área de Ciências da saúde: A situação atual da
epidemia de Aids, Aspectos nutricionais no tratamento da Hepatite C e A associação
entre o jejum prolongado e a desnutrição hospitalar; a área de Tecnologia e de
Engenharias: Abordagem de desenvolvimento de softwares, Aplicação de quimiometria
em solos contaminados por petróleo, Planta piloto automatizada para coleta seletiva de
metais; a área de Gestão: História de vida de estudantes de gastronomia, e a área de
Humanas: Educação intercultural, A escola como espaço formativo, e Pretérito mais que
perfeito: de verbo pleno à interjeição. Os Professores Pesquisadores Ana Patrícia Fontes
Magalhães Mascarenhas, Carlos Alberto Lima Da Silva, Cecilia Maria De Alencar Menezes,
Eliane Costa dos Santos, Joalêde Gonçalves Bandeira, Joseni França Oliveira Lima,
Landson Soares Marques, Lucas Andrade Silva Santos, Naira Cristina Barreto Tourinho,
Ramona Souza da Silva Banqueiro Boulhosa e Renata Oliveira Santos Menezes, doutores
e mestres, foram os atores que contribuíram e abrilhantaram o Seminário de Pesquisa
com disseminação dos seus saberes.

Lançamento de Livro e Mesa redonda marca a segunda noite
Uma das atividades do Seminário de Pesquisa foi o lançamento do
livro “População adulta em situação de rua e o acesso à saúde”, de
autoria da Profa. Sandra Moreira Costa de Carvalho, Mestre em
Política social e Cidadania e Bacharel em Serviço Social. A noite de
autógrafos aconteceu no auditório do campus Fratelli Vita. Uma
mesa redonda precedeu ao lançamento do livro e discutiu a
“Situação de rua e transversalidades - raça e etnia, Violência e
Políticas públicas”. Contou com a participação dos professores:
Sandra Moreira Costa de Carvalho, Júlio Cezar Teixeira e Paulo
Cezar Martins Pinto.
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