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Ana Cristina Augusto Pinheiro [Direito,

UNESA/RJ]: artigo "Ação de adoção c/c

guarda provisória e destituição de poder

familiar" aprovado para publicação na

Revista Eletrônica OABRJ (ISSN 2526-

1223).

Cláudia Maria Campinha dos Santos

[Ciências Biológicas, UNESA/RJ]:

comunicação "Pré-tratamento para

deslignificação da biomassa residual de

dendê" apresentada no II Congresso

Internacional de Biomassa - CIBIO, no

Paraná, de 20 a 22 de junho de 2017.

Cristiane Corsini Medeiros Otenio

[Odontologia, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: comunicação "Condição clínica

dos primeiros molares permanentes: de

crianças entre 5 e 6 anos de idade" será

apresentada no X Congresso Brasileiro de

Epidemiologia, em Florianópolis, de 07 a 11

de outubro de 2017.

Danilo Alves Bitarello [Enfermagem,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação "A importância na investigação

quanto ao papel da gestão na formação

acadêmica de Enfermagem" apresentada no

Congresso Internacional de Investigação,

Inovação e Desenvolvimento em

Enfermagem, em Portugal, de 06 a 07 de

julho de 2017.

Lilian Atalaia da Silva [Fisioterapia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação "Cognition and functionality in

the elderly: the role of fear of falling"

apresentada no World Congress on Brain,

Behavior and Emotions, em Porto Alegre, de

14 a 17 de junho de 2017.

Marco Aurelio G N dos Santos [Educação

Física, FAESO/SP]: capítulo "Educação

física, esporte e lazer: a utilização de

métodos científicos para enfrentar desafios

da atuação profissional", publicado no livro

Gestão em Educação Física e Esporte.
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Divulgação dos trabalhos selecionados para publicação nos anais

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

A listagem dos 725 trabalhos selecionados para publicação nos anais do Evento está

disponível nos seguintes ambientes virtuais:

‐ Link (https://goo.gl/D7CnCM); 

‐ Intranet (http://estacio.intranet.br/);    

‐ Comunidade Pesquisa Aplicada da Conecta 

(https://conecta.byyou.com/?space=pesquisaaplicad); 

‐ Site do seminário (www.estacio.br/seminariodepesquisa). 

EVENTO/NOTÍCIA

Direito em debate

No dia 08 de Junho, no Centro Universitário Estácio Belo Horizonte - Campus Venda Nova ,

foi lançado o 2º Volume da Série "Direito em Debate", obra composta por 45 artigos,

redigidos em co-autoria por 90 alunos do Curso de Direito. A obra conta com artigos

diversificados, supervisionados pelo Professor da Disciplina de História do Direito, Nuno

Rebelo, e conta com o apoio da Coordenadora do Curso, Professora Luciana Maria Reis

Moreira.

VOCÊ SABIA?

A importância de manter o Lattes atualizado.
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