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As inscrições de trabalhos para o X Seminário de Pesquisa e I Mostra de Extensão da Estácio 
estão abertas

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

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

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

Seminário de Pesquisa da Estácio > Informações e Documentos.

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

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.

EVENTO/NOTÍCIA

Ariolino Neres Sousa Junior [Direito, ESTÁCIO CASTANHAL/PA]: lançamento do livro "Direitos humanos

na contemporaneidade: relevância no cenário sociojuridico nacional" a ser realizado no dia 15 de junho de

2018, na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia - UFBA.

Maynara Costa de Oliveira Silva [Direito, ESTÁCIO SÃO LUIS/MA]: foi publicado o nº 200 da Revista

Espaço Acadêmico (qualis B1). Convido a acessarem nosso endereço:

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/36547 e desfrutarem da leitura deste

novo número. Neste número Profa. Maynara assina o artigo intitulado: “Ditos e interditos: violência sexual,

aborto e estigma em uma instituição de saúde pública”. Essa pesquisa foi financiada pelo Programa Mulher

e Ciências da Secretária do Governo da Presidência da República.

A Reforma Trabalhista: um debate imprescindível

O Curso de Direito, da Estácio Castanhal, ofereceu aos seus alunos o evento denominado: “A reforma

trabalhista: um debate imprescindível”, a programação fez parte das ações do “Projeto reta final: você,

concluinte, é o nosso alvo principal”. Que tem por objetivo fornecer um suporte estável, contínuo e eficaz

aos alunos, concluintes (8º, 9º E 10º), propiciando-lhes uma preparação adequada aos enfretamentos desta

fase final, bem como, afinar os resultados obtidos pelos alunos em exames como ENADE, OAB, TCC,

Concursos Públicos, etc.

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.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Aline Silva Correa Maia Lima [Jornalismo,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação

"Passinho dance: communication, sociability and

re-signification on youth practices in brazilians

shantytowns", apresentada no 52nd SCOLAS

(Southwest Council of Latin American Studies)

Conference, em San Antonio - Texas (EUA), de

01 a 03 de março de 2018.

Elaine Andrade de Jesus [Fisioterapia,

ESTÁCIO FASE/SE]: artigo "Intervenção

fisioterapêutica no tratamento de paciente com

paralisia facial periférica: estudo de caso",

publicado na Revista Saúde e Pesquisa, n° 01,

v.11, 2018.

Rosangela de Almeida Castro Amorim

(Profa.), Christina Silva Costa Klippel (Profa.),

Thais Carneiro, Patrícia Arias, Letícia Perrut e

Thaise Lobo (alunas) [Medicina, UNESA/RJ]:

comunicação "Adequação do carro de

emergência a diretriz nacional da Sociedade

Brasileira de Cardiologia", apresentada no 54

COBEM, em Brasília, em 13 de outubro de 2016.
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