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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

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.

Premiação no III Congresso Norte Nordeste de Nutrição Clínica e Esportiva Funcional

O trabalho “Elaboração e análise físico química do pão com mesocarpo de coco babaçu” orientado pela

profa. Herika Polyana Silva Martins Rabelo [Nutrição, ESTÁCIO SÃO LUIS/MA], resultante de Trabalho de

Conclusão de Curso das discentes Flávia Barbosa Vieira, Larissa Maria Batista Vieira e Márcia Cristina

Santos Andrade foi premiado com o 2º lugar no III Congresso Norte Nordeste de Nutrição Clínica e Esportiva

Funcional sendo apresentado pela discente e monitora Thais Helal. A Docente Herika junto à equipe de

monitoria e orientandos vem desenvolvendo pesquisas cuja temática sempre busca inovar e reaproveitar os

alimentos afim de minimizar a geração de resíduos e promovendo novas fontes de alimentação saudável.

José Osório do Nascimento Neto [Direito, ESTÁCIO CURITIBA/PR]: lançará, como organizador, obra

jurídica coletiva intitulada "Justiça e democracia", às 18h do dia 5 de junho de 2018, durante o Congresso

Franco-brasileiro de direitos fundamentais e igualdade, uma realização da PUC Paraná com a Université

Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Zahara Puga Araujo [Secretariado Executivo Trilíngue, UNESA/RJ]: participou da comissão de avaliação de

trabalhos científicos submetidos ao V Enasec – Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo,

realizado nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2017, na Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo/SP.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Douglas Machado Silva [Análise e

Desenvolvimento de Sistemas, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: comunicação "How can a supermodel

influence social, environmental and animal causes

through social media? A case study with the

Brazilian supermodel Gisele Bündchen", será

apresentada no CMCS 7th International Conference

- Bridging Gaps: Where is Ethical Glamour in

Celebrity Culture?, em Portugal, de 01 a 03 de julho

de 2018.

Geovana Alves Coiceiro [Educação Física,

UNESA/RJ]: livro "Atletismo em debate", publicado

pela editora Autografia.

Marcia Medeiros Mota [Administração, ESTÁCIO

JUIZ DE FORA/MG]: comunicação "The digital

world and the innovations coming from the Internet

in the student teacher relationship: the cost benefit

of distance learning in Brazil from the year 2000",

será apresentada no 8th RSEP International

Multidisciplinary Conference, em Barcelona, de 04 a

06 de setembro de 2018.
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