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XI Seminário de Pesquisa da Estácio

As inscrições de trabalhos para o XI Seminário de Pesquisa da Estácio

estão abertas. O objetivo do evento é proporcionar à comunidade

acadêmica um espaço para a apresentação e discussão de trabalhos

científicos, das diversas áreas de conhecimento. Consulte o edital no site

www.estacio.br/seminariodepesquisa.

Período de inscrições: 11/04 a 29/05/2019

Data do evento: 26 de outubro de 2019

Horário: 7h30min às 17h

Local: Campus Nova América – Rio de Janeiro

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

EVENTO/NOTÍCIA

Convite para Comitê Científico

Cláudio Pellini Vargas [Educação Física, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

convidado para emissão de pareceres de trabalhos enviados ao Congresso

Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE, 2019). Trata-se de evento

vinculado ao Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), entidade

acadêmica de elevado prestígio no cenário da Educação Física Brasileira.

Doutorado sanduíche reverso de aluna da Comunidade Europeia no

Programa de Pós Graduação em Odontologia

De março a maio de 2019, o PPGO está recebendo a aluna Aida Meto,

albanesa, estudante de doutorado do Dipartimento Chirurgico, Medico,

Odontoiatrico e di Science Morfologiche con Interesse Trapiantologico,

Oncologico e di Medicina Rigenerativa, Universidade de Modena e Reggio

Emilia, Itália, orientanda da Profa. Elisabetta Blasi, para o estágio de

Doutorado Sanduíche Reverso. Aida tem participado de várias atividades de

pesquisa no PPGO desde sua chegada.

Este é mais um indicador da forte reputação e internacionalização do PPGO,

que já recebeu nos últimos anos 3 alunos de sanduíche reverso oriundos de

Universidades Europeias: Noruega, Portugal e Itália.

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.

http://www.estacio.br/seminariodepesquisa
https://goo.gl/7VE40d
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Adriano Rodrigues Remor [Direito,

ESTÁCIO CASTANHAL/PA]: artigo

"Interculturalidade e paz perpétua

diálogos entre Kant e a perspectiva

dos direitos humanos no cenário

multicultural", publicado na Revista

de Direito da Faculdade de

Guanambi, v. 5, n° 02. Disponível:

http://177.38.182.246/revistas/index.

php/Revistadedireito/article/view/241

Andre Guimarães Machado

[Odontologia, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: comunicação “Filling

material removal by self-adjusting

file, TRUShape and XP-Endo

Shaper systems in mandibular

molars associated of not with the

XP-Endo Finisher R instrument”

apresentada no AAE19 - American

Association of Endodontists Annual

Meeting, em Montreal, em 11 de

abril de 2019.

Marcio Olimpio Souza

[Pesquisador da Diretoria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão]:

comunicação “Functional palpatory

anatomy” apresentada no

Experimental Biology 2019 - World

Congress of Anatomy, em Orlando,

de 06 a 09 de abril de 2019.

Marcus Brauer Gomes [PG -

Administração, UNESA/RJ]: capítulo

“O ensino da contabilidade gerencial

no estado do Rio de Janeiro e sua

relação com o mercado: percepções

e sugestões de coordenadores e

professores”, publicado no livro

"Tópicos em gestão econômica" da

Editora Belo Horizonte, v. 28, p. 6-

22, 2019.

Rafael Reis da Luz [Psicologia,

UNESA/RJ]: artigo "Psicologia

comunitária e suas possibilidades no

campo da saúde mental", publicado

na Revista Estação Científica, n°.

20, 2018. Disponível:

http://portal.estacio.br/media/373231

7/psicologia-comunit%C3%A1ria-e-

suas-possibilidades-no-campo-da-

sa%C3%BAde-mental.pdf.

https://goo.gl/7VE40d
http://177.38.182.246/revistas/index.php/Revistadedireito/article/view/241
http://portal.estacio.br/media/3732317/psicologia-comunit%C3%A1ria-e-suas-possibilidades-no-campo-da-sa%C3%BAde-mental.pdf

