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Emerson Rodrigues Duarte (Prof.) e Anabel
Rodrigues Pereira (aluna) [Educação Física,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação
"Coordenação motora em escolares: um estudo
exploratório" será apresentada no Congresso
Brasileiro de Atividade Física e Saúde, em Santa
Catarina, de 14 a 17 de novembro de 2017.

Maria da Graça de Oliveira Carlos [Ciências
Contábeis, ESTÁCIO FIC/CE]: comunicação
"Relação entre desempenho social (CSP) e
desempenho financeiro (CFP): estudo em painel
e abordagem com moderadores" será
apresentada no XLI Encontro da ANPAD -
Enanpad 2017, em São Paulo, em 04 de outubro
de 2017.
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IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de Iniciação Científica da UNESA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

Período de pré-inscrições dos ouvintes: 08/09 a 16/10/2017 no site
www.estacio.br/seminariodepesquisa
O objetivo do evento é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e
discussão de trabalhos científicos, das diversas áreas de conhecimento.
Data do evento: 21 de outubro de 2017 (sábado)
Horário: 7h30min às 17h
Local: Campus Nova América
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro – RJ

EVENTO/NOTÍCIA

VI Seminário de Pesquisa em Comunicação
Será realizado, no dia 26 de setembro de 2017, o VI Seminário de Pesquisa em Comunicação do Centro Universitário
Estácio Juiz de Fora. O evento, organizado pelos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, é semestral e
contempla a apresentação dos resultados preliminares das pesquisas realizadas pelos alunos de TCC. Nesta edição, serão
43 trabalhos apresentados.

Semana do Curso de Economia
O Curso de Economia organizou evento que reuniu pesquisadores, estudantes, docentes e profissionais da iniciativa
privada e pública, cujo tema abordado foi “Energia Renovável e Sustentabilidade Ambiental: interpretações, desafios e
perspectivas para a geração de empregos no Brasil”. O Encontro aconteceu neste mês de setembro/2017, no Campus
Centro I da Universidade Estácio de Sá, na Av. Presidente Vargas, 642, no auditório 2 , 9° andar, das 19h:30min às
21h:30min.
Em função da sua responsabilidade social, o evento levantou debates sobre: energia e meio ambiente no Brasil, análise
matricial de manejo de recursos renováveis, mudanças climáticas e repercussões na economia do nosso país e sobre
política nacional de energias alternativas. O objetivo principal destes debates foi discutir quais implicações estes assuntos
têm para a transformação, desenvolvimento e dinamismo da economia brasileira e como tais assuntos acabam afetando
(positivamente) a geração de empregos em nosso país.
O evento também teve como propósito apresentar uma reflexão sobre caminhos que podem ser trilhados para melhorias
das condições socioambientais da sociedade brasileira.

1º Encontro de Psicólogas(os) Mineiras(os) credenciadas(os) à Polícia Federal para Avaliação Psicológica para
Porte de Arma de Fogo
O conselho regional de Psicologia - Minas Gerais, através da comissão de avaliação psicológica realizou em 02/09/17, o 1º
Encontro de Psicólogas(os) Mineiras(os) Credenciadas (os) à Polícia Federal para Avaliação Psicológica para Porte de
Arma de Fogo, onde a professora Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG] organizou o
evento e participou como coordenadora da mesa e palestrante. Este evento teve como objetivo de verificar referência na
atuação profissional.

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de Recursos Humanos, UNESA/RJ]: palestra "Reflexões sobre meritocracia: de
Michael Young aos dias de hoje" será realizada no II Congresso de Remuneração, da Associação Brasileira de Recursos
Humanos - ABRH - RJ, na FIRJAN - Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, em 06 de outubro de 2017.

VOCÊ SABIA?

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na Plataforma Lattes para que a
Estácio possa identificar as competências em seu corpo docente, oferecer oportunidades de progressão de carreira,
liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora da instituição.


