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X Seminário de Pesquisa e I Mostra de Extensão da Estácio

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

Data de realização: 26 e 27 de outubro de 2018

Local: Universidade Estácio de Sá - Campus Nova América

Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro – RJ

Horário: Dia: 26/10/18 (12h às 18h)

Dia: 27/10/18 (7h30min às 17h)

O objetivo é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação

e discussão de trabalhos científicos, das diversas áreas de conhecimento.

O Edital encontra-se disponível no site www.estacio.br/seminariodepesquisa > clique

em X Seminário de Pesquisa da Estácio > Informações e Documentos.

Período das inscrições de trabalhos: 02/04 a 29/05/2018

EVENTO/NOTÍCIA

Preparando alunos e professores para o exercício da Pesquisa/Iniciação Científica

Visando a melhoria da qualidade dos trabalhos científicos elaborados por alunos e professores da Estácio

Castanhal, a Coordenação de Pesquisa e Iniciação Científica contou com a parceria do Professor Doutor

Milton Cordeiro Farias Filho [Direito, ESTÁCIO CASTANHAL/PA], autor de três livros na área de

Metodologia Científica e construção de Artigos Científicos, irá promover a qualificação de docentes e

discentes em duas etapas, a primeira foi realizada em 27/03/2018 e destinada aos professores para o

ensino de técnicas e métodos de orientação de TCCs e artigos. A segunda etapa será em 14/04/2018, terá

como público alvo os alunos da instituição e trará lições metodológicas para a construção de projetos e

artigos científicos.

Ariolino Neres Sousa Junior [Direito, ESTÁCIO CASTANHAL/PA]: obteve em 22/03 a atualização de suas

obras perante a biblioteca online do Senado Federal. O referido órgão competente atualiza as obras dos

autores de forma trimestral. As obras do prof. Ariolino podem ser consultadas no site do Senado Federal:

biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/6BMVQICYPCAT1XI4FNQVDXV8P6DMXTYS5D6CH1PX15IF2Y2VXC-

18519?func=short-jump&jump=000001

José Osório do Nascimento Neto [Direito, ESTÁCIO CURITIBA/PR]: palestra sobre “Políticas públicas

energéticas” no Seminário Direito da energia, políticas públicas e novas tendências do mercado de energia

do PPGD - Programa de Pós-Graduação em Direito - Mestrado e Doutorado da PUC Paraná, no dia 22 de

março de 2018.

Curso no 2º Simpósio de Endodontia de Brasília

José Freitas Siqueira Jr. [PG Odontologia, UNESA/RJ]: ministrou o curso intitulado "Protocolos clínicos de

desinfecção dos canais radiculares" no 2o Simpósio de Endodontia, em Brasília, em 3 de março de 2018. O

evento organizado pelo Prof. Jacy Carvalho foi um grande sucesso e contou com várias autoridades da

Endodontia brasileira e com o Prof. Jorge Vera do México.

Farmácia solidária como estratégia de educação ambiental no curso de Farmácia

O projeto “Farmácia solidária como estratégia de educação ambiental no curso de Farmácia” foi selecionado

como destaque no I Prêmio Nacional Educação Ambiental em Ação e será publicado na seção Resultados,

que integrará a 63ª edição da Revista Educação Ambiental em Ação.

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.

http://www.estacio.br/seminariodepesquisa

