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XI SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO: 
ENVIE SEU TRABALHO!

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

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

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Edson Brito Junior [Engenharia

Elétrica, ESTÁCIO FIC/CE]: livro "Análise

de circuitos elétricos: uma abordagem

aplicada ao ensino da engenharia",

publicado pela editora Novas Edições

Acadêmicas.

Giovanna Barros Gonçalves

[Fisioterapia, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: artigo "Efeito da quiropraxia

sobre a dor e mobilidade de pacientes

com espondiloartrose cervical", publicado

no Brazilian Journal of Health Review, v.

2, p. 1773-1787, 2019.

Lilian Atalaia da Silva [Fisioterapia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: artigo

"Velocidade de marcha, quedas e sua

autoeficácia como modelos preditores de

fragilidade", publicado na Revista

Hospital Universitário Pedro Ernesto -

UERJ, v. 57, p. 65, 2019.

Marcia Medeiros Mota [Administração,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação “O crescimento do

mercado de ensino superior na

modalidade à distancia no Brasil: uma

análise” apresentada na 8ª Conferência

LatinoAmericana e Caribenha de

Ciências Sociais - CLACSO 2018, em

Buenos Aires, de 19 a 23 de novembro

de 2018.

Maria Inmaculada Chão Cabanas

[Matemática, UNESA/RJ]: capítulo “A

matemática escolar reduzida a fazer

contas: uma representação da

matemática escolar?”, no livro

Matemática: Ciência e Aplicações 1,

publicado pela editora Atena.

Internacionalização no Programa de Pós-Graduação em Odontologia

Em 2019, o PPGO conta com 12 estudantes estrangeiros regularmente matriculados e

cursando o Mestrado ou o Doutorado. Os discentes vêm de distintos países, como

México, Argentina, Colômbia, Venezuela, Equador, Guatemala e Portugal. Além disso,

uma estudante de doutorado da Universidade de Modena, Itália, está cursando o

estágio sanduíche reverso no PPGO e tem participado de vários projetos.

http://www.estacio.br/seminariodepesquisa
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