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REFORMULAÇÃO DO SITE DA
DIRETORIA DE  PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO

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

A Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (DPGPE) vinculada à Vice-Presidência de Ensino tem
como seus principais objetivos elaborar e desenvolver os cursos de Pós-Graduação, a institucionalização e a
promoção da pesquisa e da extensão na Estácio, por meio de ações que estimulem e deem visibilidade aos
projetos de pesquisa e de extensão desenvolvidos por seus alunos e professores.

Neste sentido, o site da DPGPE foi reformulado e disponibiliza informações das atividades de Pós-
Graduação, Pesquisa e Extensão desenvolvidas nas Instituições de todo o Brasil. Acesse
www.estacio.br/pesquisaeextensao para conhecê-las.

EVENTO/NOTÍCIA

Congresso Latinoamericano de Infectologia Pediátrica
Alunos dos cursos de Biomedicina e Enfermagem da Faculdade Estácio de São Luís, sob orientação das docentes
Dinaura Maramaldo Cruz, Francyelle Costa Moreas, Sandra Cristina Maia e Stelma Regina Sodré Pontes, tiveram
05 resumos científicos aprovados no Congresso Latinoamericano de Infectologia Pediátrica que será realizado
de 21 a 24 de agosto de 2019 em Cartagena/Colômbia.

Debate "Atavismo punitivista e desencarceramento em massa"
O curso de Direito da ESTÁCIO EUROPAN e a 250ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Vargem
Grande Paulista convidam a todos para o debate "Atavismo punitivista e desencarceramento em massa" que
ocorrerá dia 27/08/2019, às 19h30, no auditório da Instituição. Inscrições on line em
https://www.sympla.com.br/atavismo-punitivista-e-desencarceramento-em-massa__568111. Ingresso: leite em
pó (mínimo 400g) a ser entregue na entrada do evento.

Fórum Regional de ATHIS e Extensão Universitária
O docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da ESTÁCIO CARAPICUÍBA Pedro Renan Debiazi participou do
Fórum Regional de ATHIS e Extensão Universitária: Atuação Integrada no Espaço Urbano realizado entre os dias
16 e 19 de maio de 2019 em São Paulo/SP.

Palestra “Pesquisa Científica na Odontologia”
A docente do curso de Odontologia da ESTÁCIO JUIZ DE FORA Paula Liparini Caetano realizou a palestra
“Pesquisa Científica na Odontologia”, com participação dos acadêmicos Matheus Duarte e Ludmila dos Santos,
em 29/05/2019, no Auditório Guimarães Rosa, com o objetivo de oferecer aos acadêmicos a oportunidade de
conhecer mais sobre a ciência na graduação e as linhas de pesquisa desenvolvidas pela instituição.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Cláudio Pellini Vargas [Pedagogia, ESTÁCIO JUIZ DE
FORA]: comunicação "Os conteúdos básicos comuns
da educação física escolar mineira: uma análise dos
seus contextos de influência" será apresentada no XXI
Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte
(CONBRACE), a ser realizado de 16 a 20 de setembro
de 2019 em Natal/RN.
Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia, ESTÁCIO
JUIZ DE FORA]: comunicação "Perspectiva e reflexões
da avaliação psicológica em Minas Gerais"
apresentada no 9º Congresso Brasileiro de Avaliação
Psicológica, realizado de 25 a 28 de junho de 2019 em
Salvador/BA.
José Osório do Nascimento Neto [Direito, ESTÁCIO
CURITIBA/PR]: comunicação "Responsabilização

pessoal na nova Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro" apresentada no Seminário
“Impactos da Lei n. 13.655/18 (LINDB) no Direito
Administrativo”, promovido pelo IBDA - Instituto
Brasileiro de Direito Administrativo no dia 14 de junho
de 2019 em Tiradentes/MG.
Laélia Portela Moreira [PPG Educação, UNESA]: artigo
"O Programa Universidade Para Todos em teses da
área de Educação: temáticas, fundamentos e níveis de
abstração" publicado na Revista Práxis Educativa, v.
14, n. 3, set./dez. 2019. O artigo é resultante de
pesquisa recém-concluída de pós-doutorado,
realizada sob a supervisão do Prof. Dr. Jefferson
Mainardes, da Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG).
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