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Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: minicurso "A

importância dos testes psicológicos no processo de

avaliação psicológica: como escolher a bateria correta

e em que contextos utilizar?" apresentado no X

Congresso de Psicologia da Zona da Mata e Vertentes

e XIV Encontro Juizforano de Psicologia, em Minas

Gerais, em 28 de agosto de 2017.

Maria da Graça de Oliveira Carlos [Ciências

Contábeis, ESTÁCIO FIC/CE]: comunicação

"Disclosure socioambiental e desempenho financeiro:

estudo longitudinal em companhias listadas na BM&F

BOVESPA de 2008 a 2015" apresentada no XIX

Encontro Internacional de Gestão Empresarial e Meio

Ambiente - Engema 2017, em São Paulo, de 04 a 05

de dezembro de 2017.

Nelson Lage da Costa [Engenharia de Produção,

UNESA/RJ]: comunicação "A Divulgação da

matemática e suas aplicações na sociedade como

projeto participante em mostra cultural" apresentada

no VIII CIBEM - Concreso Iberoamericano de

Educación Matemática, em Madrid, de 10 a 14 de julho

de 2017.

Nilton César Flores e Vinicius Figueiredo Chaves

[PG - Direito, UNESA/RJ]: comunicação "Análise

econômica do direito: necessidade de imposição de

limites no aproveitamento dos critérios econômicos

pelo direito" apresentada no Congreso Iberoamericano

sobre Nuevos Desafíos Jurídicos (CIBENJUR), na

Espanha, de 11 a 12 de dezembro de 2017.

Valéria Dutra Ramos e Helson Moreira da Costa

[Engenharia, UNESA/RJ]: artigo "Thermal analysis of

the sulfur vulcanization" publicado no Journal of

Thermal Analysis and Calorimetry, v. 129, p. 755-766,

2017.

22 de janeiro de 2018. Ano 8. Nº 329

Edital de bolsas auxílio à extensão (BAE) 2018

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

Informamos a abertura de inscrições referentes o processo seletivo para a concessão de bolsas a docentes

(cursos presencias e/ou EAD) na modalidade de Extensão Social, Inovadora e Continuada, referente ao período

de fevereiro 2018 a janeiro 2019.

A inscrição das propostas de Extensão Social, Inovadora e Continuada deverá ser realizada por meio de

preenchimento do formulário online exclusivo para esta modalidade, disponível no link https://goo.gl/Une7zm.

Período de submissão das propostas: 19/01/2018 a 29/01/2018.

Todos os docentes que exercem atividades de extensão deverão participar do edital para que façam jus a

remuneração, modalidade bolsa, a partir de fevereiro de 2018.

Os critérios de elegibilidade e outras informações podem ser consultados no Edital disponível em cada IES com o

responsável pelo acompanhamento dos projetos e/ou atividades de extensão.

VOCÊ SABIA?

EVENTO/NOTÍCIA

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de Recursos Humanos, UNESA/RJ]: palestra "Os desafios da meritocracia no ambiente

empresarial" apresentada no Fórum de Remuneração, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos: Seccional

Paraíba.

Lattes

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.

Professores do Programa de Pós-graduação em Saúde da Família (Mestrado), sob a organização da Prof. Katia Maria Braga

Edmundo, publicaram livro "Ciclo Saúde: construção compartilhada de conhecimentos e ações pelo fortalecimento da Atenção

Básica em municípios brasileiros" relatando as experiências de um projeto de pesquisa intervenção que envolve mais de 20

municípios brasileiros.

O X Seminário de Pesquisa da Estácio, VI Jornada de Iniciação Científica da UNESA e I Mostra de Extensão da

Estácio será no dia 20 de outubro de 2018.

https://goo.gl/Une7zm

