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V Seminário Acadêmico e Científico da Estácio Juiz de Fora

Em 16 de maio de 2018, o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora foi

palco, pela quinta vez, do maior evento acadêmico e científico da

Instituição: SEMINÁRIO ESTÁCIO JF.

Resultados: mais de 3.000 participantes, 20 salas de manhã (cerca de 80

apresentações), 40 salas à noite (cerca de 160 apresentações) e 60

apresentações de pôsteres.

Doações no credenciamento:

- 1 tonelada de alimentos (entregues às seguintes instituições: Fundação

Maria Mãe, Casa de Passagem Bethânia, Paróquia de Santa Rita,

Centro Espírita da Dona Geny e Lar de Laura).

- 100 brinquedos (entregues às 24 crianças do Lar de Laura).

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

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Christina Silva Costa Klippel (Profa.),

Carlos Filipe Pimenta, Davi da Silva

Motta, Marília Alves, Iuri Amorim de

Moraes (alunos Medicina) e Ohana

Natureza (aluna Teatro) [Medicina,

UNESA/RJ]: comunicação “Análise de

atitude de graduandos de Medicina na

abordagem ao paciente padronizado”

apresentada no 54º COBEM, em Brasília,

em 12 de outubro de 2016.

Elza Maria Gonçalves Lobosque

[Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação “Avaliação psicológica em

diversos contextos: apresentação de casos

clínicos - orientação profissional”

apresentada no XIII EMAP - Encontro

Mineiro de Avaliação Psicológica, em Belo

Horizonte, de 02 a 05 de maio de 2018.

Francila Weidt Neiva [Análise e

Desenvolvimento de Sistemas, ESTÁCIO

JUIZ DE FORA/MG]: comunicação “What is

the basis for your guesses? Tell us! Sharing

expertise-based intuition” apresentada na

16th European Conference on Computer-

Supported Cooperative Work, na França, de

04 a 08 de junho de 2018.

Lílian Soares da Costa [Medicina,

UNESA/RJ]: capítulo “Pressão arterial e

risco cardiovascular: diagnóstico e

classificação da hipertensão arterial”, no

manual "Hipertensão arterial da sociedade

de cardiologia do Estado do Rio de Janeiro

/ SOCERJ". Link para baixar o manual:

https://socerj.org.br/wpcontent/uploads//201

8/04/Manual_Hipertensa%CC%83o_Arterial

_Completo_Final.pdf

Milena Cristina Aragão Ribeiro de Souza

(Profa.), Ana Luiza Viana e Franciel

Matheus (alunos) [Psicologia, ESTÁCIO

FASE/SE]: comunicação “O fenômeno

bullying e a importância em discuti-lo na

graduação em Psicologia” apresentada no

Congresso Internacional de Formação de

Professores, em Aracaju, de 14 a 18 de

maio de 2018.

Sara Severina Mauricio [Turismo,

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

sempre", publicado pela editora SENAC.

https://goo.gl/7VE40d
https://socerj.org.br/wpcontent/uploads//2018/04/Manual_Hipertensa%CC%83o_Arterial_Completo_Final.pdf
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EVENTO/NOTÍCIA

Publicação de palestras em vídeo

Foram publicadas em vídeo as palestras oferecidas no evento de lançamento do livro

"Educação e Tecnologia: abordagens críticas", organizado por professores do grupo

de pesquisas TICPE do Programa de Pós Graduação em Educação. Incluem-se

apresentações dos organizadores do volume, Profs. Giselle Ferreira (PPGE), Jaciara

Carvalho (PPGE) e Alexandre Rosado (INES/DESU, integrante externo do grupo),

seguidas de palestras dos professores convidados, autores no volume, Raquel

Goulart Barreto (UERJ) e Ralph Ings Bannell (PUC-Rio). O vídeo foi publicado no

Canal do YouTube do grupo, https://ticpe.wordpress.com/2018/05/25/publicacao-de-

palestras-em-video-comemorando-um-ano-de-publicacao-do-e-book-ticpe-2017/ , e a

postagem de publicação no blog do grupo, "Diálogos sobre TIC e Educação", está

disponível em https://ticpe.wordpress.com/2018/05/25/publicacao-de-palestras-em-

video-comemorando-um-ano-de-publicacao-do-e-book-ticpe-2017/. O volume pode

ser baixado no endereço https://ticpe.files.wordpress.com/2017/04/ebook-ticpe-

2017.pdf.

Eleições Associação Brasileira de Pesquisa em Secretariado

Em 28 de julho de 2017, durante a realização do V Encontro Nacional Acadêmico de

Secretariado Executivo aconteceu a Assembleia Geral Ordinária da Associação

Brasileira de Pesquisa em Secretariado, na Universidade São Judas Tadeu, em São

Paulo. A pauta foi a eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Associação

para a gestão 2017-2019. A professora Zahara Puga Araujo [Secretariado Executivo

Trilíngue, UNESA/RJ] foi eleita suplente do Conselho Fiscal. É a primeira vez que a

UNESA é representada na entidade.

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.

VOCÊ SABIA?

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

Científica da UNESA e V Fórum de Extensão será nos dias 26 e 27 de outubro de 2018.
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