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O Seminário de Pesquisa de Alcântara, realizado em 02 de junho de 2018, das 9:30 às 13:30

contou com o palestrante José Gil Vicente, pós-doutor e pesquisador de Moçambique para

proferir a palestra de abertura sobre África e Africanidades. O evento se encontra na terceira

edição e é realizado mediante uma parceria do Programa de Pós-Graduação em Direito da

Universidade Estácio de Sá (PPGD-UNESA/RJ), cuja participação se deu por intermédio do

grupo de pesquisa Núcleo de Estudos em Direito, Cidadania, Processo e Discurso

(NEDCPD) e do grupo de pesquisa Observatório de Políticas Públicas, Direito e Proteção

Social (OPPDP) e o Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade

Federal Fluminense (PPGSD-UFF), que participou com o grupo de pesquisa: Democracia,

Cidadania e Estado e Jurgen Harbemas–concepções, confluência e interlocuções. Nesta

edição o evento contou com vinte e um trabalhos inscritos totalizando trinta e seis alunos

participantes de várias universidades.

EVENTO/NOTÍCIA

Artigo do Programa de Pós-Graduação em Odontologia foi destaque na capa de uma

das principais revistas de Endodontia no Mundo

Recentemente, o artigo “What happens to unprepared root canal walls: a correlative

analysis using micro-computed tomography and histology/scanning electron microscopy”

de autoria dos professores e alunos do PPGO foi destaque na capa do International

Endodontic Journal (2018 May;51(5):501-508), uma das principais revistas de Endodontia

no Mundo.

Marília de Sant'Anna Faria [Administração, UNESA/RJ]: palestra “Financiamiento y

promoción del emprendimiento en las políticas estrategias: iniciativas para el desarrollo de

la bioeconomía” apresentada na Organização das Nações Unidas (ONU), na Sede da

Comissão Econômica para assuntos da América Latina, no Chile, em 27 de junho de 2018.

Zahara Puga Araujo [Secretariado Executivo Trilíngue, UNESA/RJ]: coordenou sessão de

apresentação de trabalhos científicos no X Encontro Nacional dos Estudantes de

Secretariado - ENESEC, de 13 a 16 de junho de 2018, na Universidade Federal de

Pernambuco, em Recife.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Antonio Augusto Masson [Medicina,

UNESA/RJ]: artigo "Reflexões sobre o direito

universal à anmnese clínica", publicado no

Brazilian Journal of Academic Studies.

Disponível:

http://revistadissertar.adesa.com.br/index.ph

p/revistadissertar/issue/view/1

Lílian Soares da Costa [Medicina,

UNESA/RJ]: comunicação “Body mass index

variation in patients on warfarin - educational

outpatient intervention in patients with

rheumatic valvular disease” apresentada no

25th European Congress on Obesity, na

Austria, em 21 de maio de 2018.

Zilpa Helena Lovisi de Abreu [Pedagogia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação “Disciplinas híbridas no

currículo do curso de Pedagogia: uma

proposta possível?” será apresentada no V

Congresso Nacional de Práticas

Pedagógicas em Educação Superior, em

Portugal, de 12 a 13 de julho de 2018.

http://revistadissertar.adesa.com.br/index.php/revistadissertar/issue/view/1

