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Centro Universitário Estácio da Bahia
Estácio FIB lança Edital PIBIC 2017-2018
No dia 10 março será lançado mais um edital do PIBIC - Programa de Iniciação Científica do
Centro Universitário Estácio da Bahia. Alunos e professores poderão inscrever seus projetos de
pesquisa, que serão subsidiados por bolsas da instituição. A iniciativa visa despertar o interesse
pela pesquisa científica nos alunos de graduação, bem como estimular e desenvolver seu
pensamento crítico e formar futuros pesquisadores. Nesta chamada as bolsas terão vigência
para o período de agosto de 2017 a julho de 2018.
NOVIDADE: Poderão participar professores com regime de trabalho TP/TI, além dos
professores Horistas.
Consulte o edital para conhecer maiores detalhes.

Chamada para publicação: Ciência (In) Cena
A revista Ciência (In) Cena da Estácio Bahia está recebendo trabalhos para sua primeira
edição de 2017. A publicação é semestral e tem uma proposta multidisciplinar, com o
objetivo de contemplar e difundir saberes de diferentes áreas do conhecimento.
Acesse, conheça a publicação e envie seu trabalho!
periodicos.estacio.br/index.php/cienciaincenabahia
Atenção aos alunos nota 10 em TCC! Sua pesquisa pode ser publicada
na Ciência (In) Cena. Converse com seu orientador, adeque seu
trabalho e envie para submissão. Este pode ser o início do prazer pela
pesquisa.

Vem aí o I Café Científico do NUPE
No dia 05 de abril o Núcleo de Pesquisa promoverá seu I Café Científico, uma oportunidade para troca de experiências e
discussão sobre os caminhos da pesquisa na instituição. O encontro é direcionado para docentes e começará às 16h30, no
auditório do G1 e terá como palestrante a professora Karen Sasaki, doutora em Desenvolvimento Regional e Urbano, mestre em
Análise Regional e graduada em Ciências Sociais, pela Universidade Salvador, que vai falar sobre A pesquisa em IES privadas. Em
seguida, a profa Mestre Sandra carvalho fará um relato de experiência sobre o PIBIC Estácio/Bahia.
O evento é destinado para docentes.

Conheça seu Índice de Produtividade Científica na graduação (IPPGR3)
A Avaliação da Produtividade da Pesquisa é medido pelo (IPPGR3) por meio do sistemático levantamento da produção científica
dos docentes, fazendo uso dos indicadores produção bibliográfica e orientações concluídas, extraídos a partir das informações
disponíveis no Currículo Lattes do CNPq. Esse índice é um dos itens avaliativos do PIC Mérito para a concessão de subsídios para
participação a eventos científicos. O relatório semestral de 2016.2, foi disponibilizado pela Diretoria de Pesquisa Aplicada
nacional e retransmitido pela Profa. Márcia D’ Souza, aos coordenadores de curso, para ampla divulgação com os docentes.

Editais Abertos
Conheça a Educare!
A Universidade Corporativa Estácio
busca o desenvolvimento continuo das
competências organizacionais e uma
atuação mais eficiente e eficaz dos
seus colaboradores. Acesse e conheça!

PIC Mérito Estácio: subsídios para participação a Eventos Científicos
1) Programa Ecomudança (Fundação Itaú Unibanco)
2) Patrocíncio a Eventos ( Fundação Banco do Brasil)
3) Programa Petrobrás Distribuidora de Cultura
4) Prêmio Roberto Santos (Fapesb)

