
Boletim Pesquisa
29 de maio de 2018. Ano 8. Nº 344

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

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.

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

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Ana Paula Correa de Sales [Direito,

UNESA/RJ]: capítulo “Mulheres e os meios de

comunicação: a difusão de estereótipos”, no

livro "Pasado y presente de dos derechos

humanos: mirando al futuro", 2016, v.1, pg.

341 a 353.

Elizabeth Silaid Muxfeldt [Medicina,

UNESA/RJ]: comunicações "Perfil de risco

cardiovascular em uma unidade da estratégia

de Saúde da Família no Rio de Janeiro: projeto

piloto" e "Questionário stop-bang e escala de

epworth como ferramenta de rastreio de apnea

obstrutiva do sono em uma unidade da

estratégia de Saúde da Família no Rio de

Janeiro: projeto piloto", apresentadas no XXV

Congresso da Sociedade Brasileira de

Hipertensão, no Rio Grande do Sul, em 10 de

agosto de 2017.

Francilene Cardoso Alves Fortes (Profa.) e

Simone Vieira Vaz (aluna) [Engenharia Civil,

ESTÁCIO AMAZÔNIA/RR]: comunicação

"Saneamento: implicações e execuções nas

obras de saneamento básico no bairro cinturão

verde no município de Boa Vista/RR",

apresentada na Semana Nacional de Ciência e

Tecnologia, em Roraima, de 23 a 29 de

outubro de 2017.

Francisco Carlos Malta [Cinema, UNESA/RJ]:

comunicação "A ótica transdisciplinar estudo

de caso: um jardim singular", apresentada no

Intercom Júnior, no Rio de Janeiro, em 28 de

maio de 2017.

Sara Severina Mauricio [Turismo,

UNESA/RJ]: livro "Bem-vindo, volte sempre",

publicado pela editora SENAC.

Zilpa Helena Lovisi de Abreu [Pedagogia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação

"A educação híbrida no ensino superior: uma

abordagem ao modelo de ensino Estácio -

Brasil", apresentada no III Congresso

Internacional sobre Culturas - Interfaces da

Lusofonia, em Portugal, de 23 a 25 de

novembro de 2017.
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EVENTO/NOTÍCIA

Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: na

comemoração dos 5 anos do grupo de trabalho em avaliação psicológica no

CRP/Subsede Sudeste-JF, a profa. coordenadora do grupo, coordenou a

realização da roda de conversa: "Ética: contribuições e desafios éticos na

contemporaneidade", onde com os psicólogos Delcio Fernandes, Claudia Dias,

Junia Lara e Elizabeth Lacerda palestram para 101 psicólogos e estudantes de

psicologia.

Maria da Graça de Oliveira Carlos [Ciências Contábeis, ESTÁCIO FIC/CE]:

participação em obra coletiva "Estudos observacionais em linguagem fílmica,

ética e poder" organizado por Fátima Regina Ney Matos, Rafael Fernandes de

Mesquita & Diego de Queiroz Machado (organizadores) da editora Prismas,

Curitiba, 2017. Um método didático-pedagógico valioso para a formação e o

desenvolvimento de profissionais, em especial sobre temas pouco abordados em

literatura técnica, as discussões sobre ética e poder ao longo dos capítulos deste

livro ampliam os horizontes das possibilidades de refletir sobre a ficção e a

realidade dentro e fora da sala de aula. Destaca-se o relevante impacto da

linguagem fílmica, enquanto instrumento de reflexão e amadurecimento de

ideias. Uma arte capaz de aguçar o espírito de percepção dos alunos, de modo

dinâmico e interativo. Fortalece o senso crítico e alarga sua visão de mundo.

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

A aluna Ligia de Carvalho Garcia Rocha, do curso de Medicina, foi premiada em

segundo lugar com a apresentação do tema livre oral de Iniciação Científica no

Congresso de Cardiologia da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de

Janeiro / SOCERJ ocorrido entre 11 e 13 de abril de 2018. Co autora: aluna Anna

Clara Francz. Professora orientadora PIBIC UNESA: Lílian Soares da Costa.

https://goo.gl/7VE40d

