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Apresentação 
 

A Diretoria de Pesquisa Aplicada, com a iniciativa de sistematizar a atividade de pesquisa 
na Estácio, identificou a existência de uma série de eventos associados às atividades de 
pesquisa com a participação dos docentes, que eram desconhecidas interna e externamente. 
Objetivando atingir o público interno, foi organizada uma sistemática de divulgação destes 
eventos através de um boletim. 

Neste sentido, em 07 de fevereiro de 2011, foi encaminhada correspondência interna aos 
professores solicitando que as notícias de cunho científico fossem encaminhadas ao e-mail 
boletimpesquisa@estacio.br, utilizando a planilha eletrônica “boletimpesquisa”. Por sua natureza, 
o boletim se destina a fazer referência a eventos atuais dentre os quais aprovação e submissão 
de projetos de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas, recebimento de prêmio ou 
homenagem, apresentação de trabalho em evento científico, celebração de convênio, 
publicação de livro ou artigo científico, participação em comitê científico e consultoria 
relevante. 

A partir desta iniciativa, em 14 de fevereiro de 2011, foi divulgada a 1ª edição do Boletim 
Pesquisa, que foi divulgada no SIA, pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada e desde então, 
quinzenalmente novas edições foram divulgadas. Em 23 de maio de 2011, a periodicidade do 
Boletim Pesquisa passou a ser semanal. 

No ano de 2014, foram publicadas 49 edições. 
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Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
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EVENTOS/NOTÍCIAS

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Instituição do Núcleo de Pesquisa 
de Ciências Jurídicas e Sociais do

Campus Cabo Frio

Wellington Trotta (Direito, Estácio
UNESA/RJ): com o apoio da Profª Maria
Clarice, coordenadora do Curso de Di-
reito, foi criado o Núcleo de Pesquisa de
Ciências Jurídicas e Sociais que em breve
publicará uma revista com textos produzi-
dos por professores e alunos do Campus
Cabo Frio.

O núcleo possui uma biblioteca de li-
vros impressos e digitalizados; filmoteca
com filmes de autor e de relevância inte-
lectual; videoteca com documentários, se-
minários, palestras, etc.; audioteca com
aulas etc.; discoteca com músicas que
podem subsidiar pesquisa sobre compor-
tamento, estilo de vida, etc.

Fábio Porto, Evaldo Bezerra da
Costa e José Victor Carneiro de Souza
(alunos) e José Brant de Campos (profes-
sor) (Engenharia Telecomunicações – Está-
cio UNESA/RJ): projeto final de curso
"Visualização de dados de arquivo herald
em histograma 3D" foi premiado no Prê-
mio Oscar Niemeyer - CREA-RJ, em 29 de
novembro de 2013. O trabalho foi desen-
volvido em parceria com o Centro Brasi-
leiro de Pesquisas Físicas – CBPF e
apresentado no II Seminário de Pesquisa
da Estácio pelos próprios alunos. Link para
a visualização do projeto premiado:

http://www.crearj.org.br/niemeyer/premia-
dos2013/engenharia/

Monica Rabello de Castro (PPG em
Educação, Estácio UNESA/RJ): editora da
revista Educação e Cultura Contemporâ-
nea, do Programa de Pós-Graduação em
Educação, participou do Workshop EDU-
BASE de Indexação Compartilhada, pro-
movido pela Unicamp, com a finalidade de
atualização da revista na base de dados
nacional de artigos de periódicos da área
de Educação.

I SEMANA DA BIOMEDICINA/UNESA

Nos dias 28 e 29/11/2013, ocorreu a I
Semana da Biomedicina da UNESA, Cam-
pus João Uchôa com apresentação de tra-
balhos orientados por docentes e palestras
ministradas por biomédicos de áreas de
destaques, tais como Perícia Criminal, He-
matologia e pesquisas cirentíficas em
doenças neurovegetativas.

Faculdade Estácio de Sá de Vitória
e III Congresso Internacional de Pos-
tura: realizado entre os dias 22 e 24 de
novembro de 2013, o evento recebeu 267
trabalhos do Brasil, dos quais 48 trabalhos
das unidades da Estácio, além de vários
países do exterior. Profª Denise Maciel Fer-
reira, professora do curso de Fisioterapia,
atuou como coordenadora da comissão
científica do evento.

Fernanda Schaefer Ri-
vabem (Direito, FATEC
Estácio CTBA/PR): co-
municação "Medical
data protection: a fun-
damental right in the
hi-tech and informa-
tion society" apresen-
tada na 9th. World
Conference Bioethics,
Medical Ethics &
Health Law, em Napo-
les- Itália, em 21 de no-
vembro de 2013.

Mara Conceição Veira
de Oliveira (Direito,
Estácio FESJF/MG):
comunicação "Dis-
curso e verdade:
fato e (ir)reparação"
apresentada no XXII
Congresso Nacional
do CONPEDI, em
São Paulo, de 13 a
16 de novembro de
2013.

Mauro Cesar Bernar-
des (CST em Gestão
da Tecnologia da In-
formação, Estácio
Santo André/SP): co-
municação "Combi-
ning ITIL and project
management as dri-
ver for IT gover-
nance" apresentada
no Educause Annual
Conference 2013,
em Anaheim, Cali-
fórnia, Estados Uni-
dos, de 14 a 18 de
outubro de 2013.

Rossano Antenuzzi
(egresso) (PPG em
Educação, Estácio
UNESA/RJ): mesa re-
donda "Augusto Ro-
drigues: legado e
memória na arte/edu-
cação", promovida
pela Escola de Belas
Artes da UFRJ, no
dia 27/11, apresen-
tando o trabalho
"Ações e propostas
de arte/educação em
espaços não for-
mais".

1º Encontro de Integração Institucional entre o 
Curso de Direito/Unidade Niterói e o PPGD da UNESA
Realizado no dia 04/11/2013, simul-

taneamente com o 1º Fórum de Iniciação
Científica do campus Niterói, o evento
foi organizado pelos alunos do
PPGD/UNESA, Vinicius Chaves, Adinan
Rodrigues e Ronald Andrade (também
professores e coordenadores naquela
unidade), com a chancela e apoio da
coordenação do PPGD e da coordenação
geral do curso de Direito.

A cerimônia de abertura contou com a
participação do Prof. Dr. Carlos Alberto
Lima de Almeida, representando a coorde-
nação geral de Direito, que destacou a im-
portância da integração entre graduação e
pós-graduação stricto sensu, assim como
a participação de outros professores da Es-
tácio, tais como Márcia Medeiros, Percy Pa-
raguassu, Fernando Alvarenga, Bianca

Peçanha, Neilza Barreto, entre outros.
Na ocasião, dois alunos da graduação

(iniciação científica e TCC), acompanha-
dos de seus respectivos professores
(Fábio Gomes e Eleonora Freire, que
também compuseram a mesa de traba-
lhos) expuseram seus temas de pesquisa,
seguidos pelas palestras dos mestrandos
Pablo César e Alexandra Corrêa, assim
como da doutoranda Luciana Carvalho.

Os alunos do PPGD compartilharam
suas experiências de pesquisa com os
discentes da graduação, abordando as-
pectos formais e materiais da produção
acadêmica, com grande contribuição
para a qualificação dos trabalhos de con-
clusão no âmbito daquela unidade, além
do inegável estímulo para a iniciação
científica de nossos graduandos.
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EVENTOS/NOTÍCIAS

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Marco Aurélio Carino
Bouzada (prof.) e Paulo
de Carvalho Mesquita
(aluno) (PPG Administra-
ção, Estácio UNESA/RJ): ar-
tigo "Satisfação versus
importância: um estudo
com o cliente industrial de
empresas fornecedoras de
componentes técnicos no
Estado do Rio de Janeiro e
Espírito Santo" agraciado
com o prêmio de melhor
artigo do Congresso de
Administração, Sociedade
e Inovação (CASI) 2013,
realizado em Penedo/RJ
nos dias 28 e 29 de no-
vembro de 2013. 

Em 27 de novembro
de 2013 foi realizada pa-
lestra por meio de web-
conferência sobre o livro
"Educação a distância:
professores autores em
tempos de cibercultura".
A webconferência tratou
da tese de doutorado de-
fendida na Universidade
Estácio de Sá, Doutorado
em Educação, linha de
pesquisa Tecnologias de
Informação e Comunica-
ção nos Processos Educa-
cionais, tendo como
orientadora a Profª Drª
Lúcia Regina Goulart Vila-
rinho.

O Programa de Pós-
Graduação em Educa-
ção participou da IX
Jornada de Iniciação Cien-
tífica de Pedagogia da Es-
tácio, realizada no dia 9
de novembro de 2013 no
Campus Nova América,
em três mesas redondas
coordenadas pelos profes-
sores Alexandre Rosado
(Linha Tecnologias de In-
formação e Comunicação
nos Processos Educacio-
nais), Laélia Moreira (Linha
Políticas, Gestão e Forma-
ção de Educadores) e Rita
Lima (Linha Representa-
ções Sociais e Práticas
Educativas).

Estrella Dalva Benaion Bohadana (profª) e Letícia Braga Santoro (aluna)
(PPG em Educação, Estácio UNESA/RJ): comunicação "Teatro e games:
uma (re)criação com jovens de ensino médio" apresentada no XXIII Con-
gresso Nacional da Federação de Arte e Educadores do Brasil - CONFAEB,
em Recife, de 03 a 06 de novembro de 2013.

Marcelino Tadeu de Assis (CST em Gestão de Recursos Humanos, Estácio
UNESA/RJ): comunicação "Estratégias de RH e indicadores de gestão:
oportunidades e desafos" será apresentada no Congresso Estadual de Re-
cursos Humanos, em Santa Catarina, em 21 de março de 2014.

Nuno Manuel Frade de Sousa (Educação Física, Estácio FESV/ES): capítulo:
“Muscle strength development, assessment and role in disease” no livro
Exercise and Diabetes Mellitus.

Tarso Bonilha Mazzotti (PPG em Educação, Estácio UNESA/RJ): e-book "Episte-
mologia das ciências da educação", publicado pela editora Poiesis e disponível
em: http://www.amazon.com.br/EPISTEMOLOGIA-CIÊNCIAS-EDUCAÇÃOAr-
gumentação- Pedagogia-ebook/dp/B00GOKUSKM/ref=sr_1_2

Valeria Dutra Ramos (Engenharia Ambiental e Sanitária, Estácio UNESA
(RJ)): artigo "Análise técnica do uso de resíduos de poliéster na indústria
têxtil" publicado na Revista Polímeros (São Carlos. Online), p.654 - 660,
2013.

Vinicius Figueiredo Chaves (Direito, Estácio - UNESA/RJ) e Ruy Gomes
Chaves (Diretor de Integração): artigo "Instituições privadas de ensino
superior" publicado no jornal Gazeta de Alagoas, em 10 de novembro
de 2013.

Moda e Jornalismo Estácio - RJ 
marcam presença na CONFIBERCOM 2014
O grupo de pesquisa Comunicação,
Arte e Moda, coordenado pela
Profª Drª Lúcia Rebello, Campus
Akxe-RJ, aprovou quatro artigos
para apresentação e publicação nos
Anais da Conferência Internacional
CONFIBERCOM 2014 que será rea-
lizada em Braga/Portugal. O traba-
lho iniciado com uma oficina de
artigos científicos vem rendendo
frutos. O projeto é integrado pelos
professores Lúcia Rebello, Monica
Mansur, Marcia Souza, Glaucia
Diniz, Macolo e José Luiz Laranjo,

além de alunos do curso de Design
de Moda e Jornalismo. No CONFI-
BERCOM 2014 serão abordados os
temas: Os discursos sobre sustenta-
bilidade e moda nos meios de co-
municação; Anna Wintor: modelo
contemporâneo de árbitro da ele-
gância; Jornalismo Esportivo na
Rede Social Twitter: um estudo de
caso sobre agendamento de noti-
cia; Declarações de amor ao Bar-
roco Mineiro: narrativas de uma
arte na convergência de identida-
des culturais entre Brasil e Portugal.
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Ana Paula Dores Ramos (Nutri-
ção, Estácio FESSC/SC): artigo
"Adenovirus and norovirus
contaminants in commer-
cially distributed shellfish"
aceito para publicação na re-
vista Food and Environmental
Virology.

Fabio Oliveira Bitencourt
Filho (Arquitetura e Urba-
nismo, Estácio UNESA/RJ):
comunicação "Arquitectura
de salud en la diversidad cul-
tural de Brasil" apresentada
no 24º Congresso da Arqui-
tetura Hospitalar em Men-
doza, na Argentina, de 05 a
08 de novembro de 2013.

Tarso Bonilha Mazzotti (PPG
em Educação, Estácio -
UNESA/RJ): livro "Lugares
comuns: a teoria dos luga-
res comuns nos Tópicos de
Aristóteles e as principais
modificações que sofreu até
os nossos dias", tradução
de texto em francês,  publi-
cado pela Poîesis, ebook e
impresso ISBN: 978-85-
61210-34-2.

Inscrições abertas para o MIT 
Technology Review Inovadores 

com menos de 35 anos
O Instituto Tecnológico do Massachu-

setts (MIT) através da publicação MIT
Technology Review em parceria com o
Instituto Nacional e Empreendedorismo e
Inovação do Brasil, lançou a primeira edi-
ção dos prêmios no Brasil MIT Technology
Review Innovators Under 35.

Estes prêmios, que no Brasil recebem
o nome de MIT Technology Review Inova-
dores com menos de 35 anos, procuram
identificar aos melhores talentos emer-
gentes em matéria de inovação. Jovens
com um grande potencial que através de
suas pesquisas, desenvolvimentos o em-
preendedorismo, estão revolucionando os
setores onde trabalham. O Sergei Brin
(Google,), J.B. Straubel (Tesla Motors), o
Konstantin Novoselov (Prêmio Nobel de
Física), são alguns dos exemplos dos ven-
cedores da edição global desses prêmios.

Para participar da premiação, os jovens
podem indicar-se a eles próprios ou serem
indicados por outra pessoa acessando
http://www2.technologyreview.com/tr35
brazil/nominate/. Os únicos requisitos são
ter nacionalidade brasileira e ser menor de
35 anos no momento da cerimônia de
premiação. O período de indicação ficará
aberto até o próximo 27 de janeiro. Após
o encerramento deste período, uma pres-
tigiosa banca de jurados começará a ava-
liação dos projetos.

Andre Tonin Ferrari (CST em Ges-
tão Financeira, Estácio Santo André/SP):
lançada a Revista Rede: Revista Expres-
são da Estácio São Paulo.

Arlindo Elias Neto (Fisioterapia, Está-
cio FESV/ES): livro "La interacción de per-
sonas con discapacidad con el
computador: experiencias y posibilidades
en Iberoamérica" lançado nas língua espa-
nhola e inglesa no VII Congresso Iberoa-
mericano de Tecnologia de Apoio à
Incapacidade Física – IBERDISCAP, reali-
zado na República Dominicana, em no-
vembro de 2013.

Eleonora Jorge Ricardo (aluna)
(PPG em Educação, Estácio UNESA/RJ):
lançamento do livro "Educação a distân-
cia: professores autores em tempos de ci-
bercultura" durante o Congresso
Nacional de Inovação, Trabalho e Educa-
ção Corporativa - Conitec 2013. O livro
é resultado da tese de Doutorado defen-
dida em dezembro de 2012 na UNESA e
orientada pela Profª Drª Lúcia Regina
Goulart Vilarinho.

Estrella Dalva Benaion Bohadana
(PPG em Educação, Estácio UNESA/RJ):
parecerista ad hoc da CAPES em Pes-
quisa Pósdoutoral.

Helenice Maia Gonçalves (PPG em
Educação, Estácio - UNESA/RJ): partici-
pou como membro externo em banca
de qualificação de Doutorado na Univer-
sidade do Porto, Portugal, em 02/11/13,
a convite da Profª Laura Cristina Vieira
Pizzi, da Universidade Federal de Ala-
goas, orientadora e presidente da banca.
Também integraram a banca as profes-
soras Neiza Fumes, da UFAL, e Maria
Amélia da Costa Lopes, da Universidade
do Porto.

Mesa Redonda em Petrópolis debate os rumos 
profissionais do Design de Moda no Brasil

O Curso de Design de Moda da Universidade Estácio de
Sá realizou uma Mesa Redonda no Centro de Cultura Raul
de Leoni - Petrópolis/RJ sobre os rumos da profissão de De-
sign de Moda no Brasil. A Profª Drª Lúcia Rebello, participou
da mesa e destacou o novo perfil que vem sendo impresso
pela Universidade Estácio de Sá ao Curso Design de Moda,
voltado para um olhar sobre a moda com foco na comuni-
cação. "A Moda no Brasil é entendida como cultura e a
formação para este campo não pode assumir um caráter
puramente instrumental. É preciso expandir os horizontes
culturais de nossos alunos através de uma formação eman-
cipadora. É importante que eles sejam convidados a refletir
sobre seu fazer e a pensar a moda como possibilidade de

leitura e intervenção social", afirmou a professora frente
aos questionamentos referentes ao parque industrial de ou-
tras instituições. Na visão da pesquisadora da UNESA, o
novo perfil de formação do Design de Moda da Estácio
busca atender a um mercado mais abrangente e a um mo-
delo empreendedor voltado para um mercado cada vez
mais exigente formado por profissionais com múltiplas
competências que derivam de uma formação baseada no
conhecimento cientifico, técnico e na experiência de tra-
balho e social. "A formação do aluno não está restrita à
sazonalidade das tendências, vai além, para pensar a moda
como uma área de conhecimento em construção da qual
não podemos ficar à margem".

PROJETO APROVADO

7



Boletim Pesquisa 
27 de janeiro  de 2014. Ano 4. Nº 139

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:   https://docs.google.com/spreads-
heet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0 

EVENTOS/NOTÍCIAS
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Carmem Adilia Simões da Fonseca (profª), Ga-
briela Negrely Fernandes, Livia Gomes Fer-
reira de Almeida e Rubem David Deziderio
Reis (Medicina, Estácio UNESA (RJ)): artigo
"Análise do índice de exames espirométricos
realizados na cidade do Rio de Janeiro" publi-
cado na Revista Eletrônica Estácio Saúde (ISSN
1983-1617) on-line, vol 2, n 2, pag. 38-46,
2013.

Estrella Dalva Benaion Bohadana (profª), Vera
Melo (aluna) e Michelle Brust Hackmayer
(aluna) (PPG em Educação, Estácio UNESA/RJ): co-
municação "Medição docente em ambientes vir-
tuais" apresentada na IX Jornada de Iniciação
Científica do Curso de Pedagogia da UNESA, em
09 de novembro de 2013.

Maria das Graças da Silva Valenzuela (profª), Ra-
quel Francisco (aluna) e Antonio Santana

Araújo (aluno) (Engenharia de Petróleo, Estácio
UNIRADIAL/SP): comunicação "Avaliação e sele-
ção de argilas para uso em fluidos de perfuração
de petróleo" apresentada no 21º Seminário de
Iniciação Científica da Universidade de São Paulo
(SIICUSP), em São Paulo, de 22 a 24 de outubro
de 2013.

Nelma Alves Marques Pintor (Pedagogia, Estácio
UNESA/RJ): livro "Espaço Integrado de Desenvol-
vimento (EIDE): inclusão  escolar na rede municipal
de educação de Niterói", publicado pela editora
Intertexto.

Roger de Moraes (Educação Física, Estácio
UNESA/RJ): artigo "Interval and continuous exer-
cise training produce similar increases in skeletal
muscle and left ventricle microvascular density in
rats" publicado no periódico BioMed Research In-
ternational.

IV Congresso de Medicina da 
Universidade Estácio de Sá

O Curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá,
através da professora Luciana Andrade, recebeu mais
uma vez auxílio na categoria APQ2 da FAPERJ para rea-
lização do IV Congresso de Medicina a ser realizado de
6 a 9 de maio de 2014.

Alda Judith Alves-Mazzotti (PPG em Educação,
Estácio UNESA/RJ): a Diretoria do CNPq, com base na
recomendação do Comitê de Educação, aprovou a con-
cessão de bolsa de Produtividade em Pesquisa na mo-
dalidade PQ-1B, com vigência para o período de
01/03/2014 a 28/02/2018.

Giselle Martins dos Santos Ferreira (PPG em
Educação, Estácio UNESA/RJ): passou a integrar o
painel de revisores da revista "European Journal of
Open, Distance and e-Learning" (http://www.eu-
rodl.org/?p=about&sp=eboard).

Maria do Céu Pereira Gonçalves Abrantes (Fi-
sioterapia, Estácio UNESA/RJ): homenageada como
orientadora pelo trabalho de conclusão de curso: "In-
fluência da cardiopatia congênita na aquisição do de-
senvolvimento motor em lactentes" em evento
promovido pelo Conselho Regional de Fisioterapia e
de Terapia Ocupacional da 2ª Região - CREFITO- 2, em
07 de dezembro de 2013.

Inauguração das novas instalações do Programa 
de Pós-Graduação em Odontologia da Estácio

No dia 20 de fevereiro de 2014, às 10h, haverá a
inauguração das novas instalações do Programa de
Pós-Graduação em Odontologia, no campus Recreio,
com a presença da Diretoria da Estácio e do presi-
dente da FAPERJ.

Nos últimos 2 anos, o Programa foi contemplado
com recursos de diversos editais da FAPERJ, entre os

quais Grupos Emergentes, Pensa Rio, Apoio a Projetos
Temáticos e Equipamentos de Grande Porte, totalizando
cerca de 2 milhões de reais em equipamentos de última
geração para pesquisas em Odontologia. Com os recur-
sos, foram adquiridos aparelhos para microtomografia
computadorizada, microscopia por fluorescência, labo-
ratórios de histoquímica e microbiologia celular.
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Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:   https://docs.google.com/spreads-
heet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0 

EVENTOS/NOTÍCIAS

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Claudia Olsieski da Cruz (Nutrição, Estácio
UNESA/RJ): dissertação de mestrado “Alimenta-
ção, publicidade e identidade no universo do con-
sumo” publicada como capítulo do livro
"Alimentação, Consumo e Cultura" da Editora
CRV.

Liana Furtado Ximenes Braga (Psicologia, Estácio
UNESA/RJ) et al: artigo "Violência comunitária e
transtorno de estresse pós-traumático em crianças
e adolescentes" publicado na Revista Psicologia:
Reflexão e Crítica, disponível em
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issue-
toc&pid=0102-797220130003&lng=pt&nrm=isso.

Paulo Roberto da Costa Vieira (Prof.), Jorge Au-
gusto de Sá Brito e Freitas (Prof.) e Antônio
Carlos Magalhães da Silva (Prof.) e Nilo Barros
(aluno) (PPG em Administração, Estácio -
UNESA/RJ): artigo "A medição da imagem institu-
cional: construção de escala para a Associação Flu-
minense de Reabilitação", aceito para publicação
na revista Vianna Sapiens (Qualis B3).

Rodrigo Diaz de Vivar y Soler (Psicologia, Estácio
FESSC/SC): artigo "O que é o estatuto de um in-
telectual? A pirotecnia e a parrhesía como intro-
dução à vida não-fascista" publicado na Revista
Psicologia e Sociedade, v. 25, n. 3, 2013.

Ateliê de Pesquisa
Lançado, na virada do ano, o site de Recursos Educa-

cionais Abertos (REA) "Ateliê de Pesquisa" (http://atelie-
depesquisa.wordpress.com/), das Profas. Giselle Ferreira,
Laélia Moreira e Estrella Bohadana, do PPG Educação. Ins-
pirado na noção de "artesanato intelectual" do sociólogo
Charles Wright-Mills, o "Ateliê" se propõe não somente
como sítio para a disseminação de REA relativos à forma-
ção de pesquisadores em Educação, mas, também, como
espaço de discussão e compartilhamento de experiências
entre orientadores e orientandos.

A Estácio é a única IES brasileira representada em duas
revistas europeias na área da Educação: o European Journal
of Open, Distance and e-Learning (EURODL - http://www.eu-
rodl.org/) e o novo International Journal for Innovation and
Quality in Learning (INNOQUAL - http://innoqual.efquel.org/).

Ambas as revistas contam com especialistas internacional-
mente renomados e a UNESA é representada pela Profª Drª
Giselle Martins dos Santos Ferreira, do PPG em Educação.

Ercole da Cruz Rubini (Educação Física, Estácio
UNESA/RJ): primeiro lugar no ranking brasileiro entre os
Top Experts em "muscle stretching exercises" pelo ranking
da Expertscape.

Humberto Dalla Bernardina de Pinho (PPG Direito,
Estácio - UNESA/RJ): examinador titular da banca de Pro-
cesso Civil do Exame Nacional de Ordem, promovido pela
OAB e FGV.

Ricardo Finotti Leite (Engenharia Ambiental e Sanitária,
Estácio UNESA/RJ): designado como membro do Comitê Exe-
cutivo da Sociedade Brasileira de Ecologia Urbana. 

Avaliação da Produtividade de Pesquisa 2013.2
Desde 2010.1, a Diretoria Acadêmica faz uso de indi-

cadores gerados na Plataforma Lattes e realiza a avaliação
da produção científica dos docentes atuantes nos seus cur-
sos de graduação. Em 2013.2, foram avaliados os docentes
de graduação de 34 Instituições de Ensino Superior ope-
rando em 80 campi. Este relatório acompanha a atividade
de pesquisa de 8.478 docentes em 93 cursos superiores.

Os dados da produtividade dos docentes foram
consolidados para obtenção do IPPGR3 (Índice de Pro-
dutividade em Pesquisa no Período de três anos) e do
NEP (Nível de Envolvimento em Pesquisa).

As informações foram analisadas matricialmente
com os seguintes cruzamentos:

• No conjunto de IES da rede Estácio e em cada IES;
• Nos Centros de Conhecimento da Rede Estácio e

em cada IES;
• Nos Cursos de cada IES individualmente;
• Nos Cursos de cada IES individualmente por Mu-

nicípios;

• Nos Cursos de cada IES individualmente por Cam-
pus, nos Municípios com mais de um Campus;

• Em cada curso individualmente transversalmente
nas IESs e Municípios.

As informações foram consolidadas em 605 con-
juntos de IES-Município-Curso e 828 IES-Curso-Muni-
cípio-Campus cujos resultados se encontram
disponíveis no seguinte endereço: Intranet (http://es-
tacio.intranet.br/index.php/ensino/pesquisa-aplicada)
e na Comunidade Pesquisa Aplicada do Conecta
(https://conecta.byyou.com/?space=pesquisaaplicad).

Esta versão (Nota Técnica 26) introduziu duas
novas variáveis visando orientar os Coordenadores de
Curso no direcionamento das atividades de pesquisa
que são os seguintes: 

1.Viés do Curso que se constitui em um identifica-
dor de perspectiva futura;

2.Meta, indicativo de IPPGR3 a ser atingido por
cada IES, centro de conhecimento, curso e docente.
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Aline Silva Correa Maia Lima (Jornalismo, Estácio
FESJF/MG): artigo "Ensino de jornalismo e cidadania:
reflexões sobre uma disciplina prática" publicado na
Revista Comum, edição julho-dezembro de 2013.

Denise Jorge Trindade (Cinema e Audiovisual, Estácio
UNESA/RJ): artigo "A imagem-corpo em Godard: pa-
limpsestos e ruínas" publicado na revista Documenta,
vol. 5. Disponível no link: http://facsites.s3.amazo-
naws.com/wpcontent/uploads/2013/12/DOCU-
MENTA5-COMPLETA.pdf

Isnard Thomas Martins (Administração, Estácio
UNESA/RJ): comunicação "O impacto da retórica em
relatórios e descritivo de eventos críticos" será apre-
sentada no SHO 2014 - International Symposium on
Occupational Safety and Hygiene, em Portugal, de
12 a 14 de fevereiro de 2014.

Rodrigo Diaz de Vivar y Soler (Psicologia, Estácio
FESSC/SC): artigo "Economia solidária como estra-

tégia de fortalecimento psicossocial: relato de uma
intervenção no CAPS II de Criciúma/SC" publicado
no livro "Economia solidária no Sul Catarinense:
ações e perspectivas", 1ed. Criciúma: Editora da
UNESC, 2013.

Roney Rodrigues Guimaraes (Enfermagem, Estácio
UNESA/RJ): artigo "Trichodactylus fluviatilis (Latreille,
1828) (Crustacea: Decapoda:, Trichodactylidae) como
bioindicador da qualidade da água do Rio Dona Eugê-
nia, Parque Municipal de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro,
Brasil" aceito para publicação na Revista Científica do
Centro Universitário de Barra Mansa, v. 15, n. 30.

Simone Markenson (Profª), Regiane Burger (Diretora
do Centro de Exatas e Engenharias) e Danielle Vilar
dos Santos (Gerente de Suporte ao Ensino) (Estácio
UNESA/RJ): comunicação "Física teórica online: um
desafio para o ensino superior" apresentada no III
Congresso Luso-Brasileiro de Educação a Distância,
em Lisboa, em 06 de dezembro de 2013.

Ernani Jose Antunes (Engenharia Ambiental e Sani-
tária, Estácio FABEC/RJ): trabalho "Uma análise sobre o
nível de serviço das empresas no transporte de cargas"
premiado no Campus Niterói como melhor elaboração e
contribuição para a pesquisa logística.

Tarso Bonilha Mazzotti (PPG em Educação, Estácio
UNESA/RJ): palestra "Publique ou pereça" realizada no II En-
contro Luso-Brasileiro sobre o Trabalho Docente e Forma-
ção, em Porto/Portugal, em 03 de novembro de 2013.

A Linha TICPE do PPG Educação publicou no
final de 2013 sua nova obra "Educação e tecnologia:

parcerias 2.0" disponível no link: (https://docs.goo-
gle.com/file/d/0B9jBFArwTPgDMTFHWktENG5WeUU/
edit). O volume reúne 12 capítulos escritos em cola-
borações que ilustram a riqueza das pesquisas con-
duzidas em instituições públicas e privadas do país.

Com uma apresentação escrita pela Profª Drª Appare-
cida Mamede, Coordenadora do Diretório Jovens em
Rede, da PUCRio, bem como pareceres de um Conselho
Científico internacional, a obra traz, também, uma novi-
dade que complementa o belo trabalho de editoração e
projeto gráfico feito pelo Prof. Alexandre Rosado, novo
professor da TICPE: uma exposição de obras do artista
multimídia João Lin, "À sombra leve dos anjos".

Programa Institucional de Iniciação Científica da UNESA
Pesquise na Estácio, desenvolva pensamento científico, criatividade e busca por novas
respostas e soluções.

Inscrições: 17 de fevereiro a 24 de março de 2014.

Veja o edital no site abaixo a partir do dia 17 e fale com seu professor.

www.estacio.br/pesquisas > Iniciação Científica

E-mail para contato: iniciacaocientifica@estacio.br
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Ana Shirley de França Moraes (Adminis-
tração, Estácio UNESA/RJ): livro "Co-
municação empresarial", publicado
pela editora Atlas.

Isnard Thomas Martins (Administração,
Estácio UNESA/RJ): comunicação "Dis-
tance education environments: an er-
gonomic vision" será apresentada no
SHO 2014 - International Symposium
on Occupational Safety and Hygiene,
em Portugal, de 12 a 14 de fevereiro
de 2014.

Josicleide de Amorim Pereira Moreira
(CST em Gestão Financeira, Estácio
UNIUOL/PB): comunicação "Teoria das
restrições como instrumento de maxi-
mização dos resultados: um estudo de

caso em uma fábrica de pré-moldados
na cidade de Monteiro-PB" apresen-
tada no XX Congresso Brasileiro de
Custos, em Minas Gerais, em 01 de no-
vembro de 2013.

Marcia Cristina Esteves Agostinho (En-
genharia de Produção, Estácio
UNESA/RJ): livro "Vínculos: sexo e amor
na evolução do casamento", publicado
pela editora Odisseia.

Roger de Moraes et al (Educação Física,
Estácio UNESA/RJ): artigo "Alterations
of the kidney cortex proteome in res-
ponse to exercise training in normogly-
cemic and hyperglycemic conditions"
publicado no Curr Top Med Chem,
2014;14(3):450-61

VI Simpósio Nacional
de Estudos Filosóficos e
Linguísticos: a Universidade
Estácio de Sá, Campus Nova
América, sediará o evento
entre os dias 2, 3 e 4 de abril
de 2014.

Edital 2014 do PIQ Mé-
rito Subsídio

O Edital Subsídio deste
ano já foi publicado pela área
de Relacionamento com Do-
centes. As solicitações pode-
rão ser realizadas de fevereiro
a dezembro de 2014. Confira
o Edital 2014, Regulamento e
Ficha de Solicitação no Portal
Docente, na comunidade PIQ
na Conecta ou no Portal
Gente Ensinando Gente.

O Programa de Subsídio
faz parte do PIQ Mérito e in-
veste na parceria com os pro-
fessores da Estácio para a
disseminação da produção
científica junto à comunidade
acadêmica brasileira e inter-
nacional por meio de patrocí-
nio integral ou parcial nas
inscrições, hospedagens e
passagens aéreas. Em caso de
dúvidas, entre em contato
com a área de Relaciona-
mento com Docentes pelo e-
mail piq@estacio.br.

I Encontro Nacional de
Coordenadores do Curso
de Enfermagem

Estiveram presentes e re-
presentados os estados/IES
que enviaram os Coordena-
dores e foram discutidos as-
suntos de relevância e
importância para o aperfei-
çoamento do curso.

Programação do evento:
- abertura: Prof. Marcos

Lemos, Diretor do Centro de
Ensino;

- apresentação sobre a
Pesquisa do Curso de Enfer-
magem: Prof. Dr. Luciano
Medeiros, Diretor de Pesquisa
Aplicada e Vice-Reitor de Pós-
Graduação e Pesquisa;

- apresentação do pro-
grama e metodologia do
evento e subsídios para dis-
cussão em grupos: Prof. Dra.
Miriam Garcia Leoni, Coorde-
nadora Pedagógica Nacional
do Curso de Enfermagem;

- apresentação sobre ha-
bilidades e competências.

Workshops do Programa de 
Pós-Graduação em Odontologia da Estácio

Semestralmente, os professores do Pro-
grama realizam cirurgias em pacientes e os
alunos de doutorado apresentam práticas
sobre diferentes técnicas de tratamento dos
canais radiculares para alunos da graduação,
especialização e mestrado. Estes workshops
acontecem em um consultório odontológico
dividido por uma parede de vidro, que per-
mite a visualização em tempo real das ações
da equipe. Através de um sistema de cap-

tura de imagens acoplado a um microscópio
cirúrgico, as imagens são transmitidas aos
televisores instalados na sala de aula junta-
mente com a narração dos procedimentos
por um professor do Programa. Esta prática
permite o acompanhamento integral dos
procedimentos realizados, assim como da di-
nâmica de trabalho da equipe. Sem dúvida
alguma, este recurso é um importante faci-
litador do processo ensino e aprendizagem.
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NOVA DATA DO VI SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO 

E II JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESA

DIA: 18 DE OUTUBRO DE 2014

Email para contato: seminario.pesquisa@estacio.br

No ranking dos Top Authors in Dentistry
da Microsoft Academic Research, os Profs. José
Siqueira e Isabela Rôças aparecem em 3º e 13º
lugar, respectivamente, entre os pesquisadores in-
ternacionais com produção de maior qualidade e
quantidade nos últimos 5 anos em Odontologia no
mundo. Importante frisar que é Odontologia e não
somente a especialidade de Endodontia. Quando
o ranking se limita a pesquisadores em Odontologia
sediados no Brasil, o Prof. Siqueira o 1º e a Profa.
Isabela a 3ª. Dos quase 50.000 autores listados no
ranking, o prof. Flávio Alves aparece como 13º
mundial e 22º no Brasil, o que é um grande feito
para um jovem pesquisador com menos de 10 anos
de Doutorado, colocando-o à frente de muitos
nomes consagrados na Odontologia e Endodontia
mundiais. Este ranking é baseado principalmente
no número de citações e fator H dos pesquisadores
e coloca o PPGO-Estácio no topo mundial da pes-
quisa em Odontologia. Confira mais detalhes no
site da Microsoft Academic Research.

Estácio inaugura novas instalações do seu
Programa de Pós-Graduação em Odontologia

No campus Recreio, a Estácio consolida uma
ilha de excelência em pesquisa e geração de conhe-
cimento na área de saúde, mais especificamente
em Odontologia. Criado em 2002, o Programa de
Pós-Graduação em Odontologia da Estácio tem
nota 4 atribuída pela Capes, tanto no Mestrado
Acadêmico, iniciado em 2012, quanto no Douto-
rado, de 2010.

Durante estes 12 anos, o Programa já formou
60 mestres e 4 doutores na área de Endodontia,
uma especialização em Odontologia. Atualmente
há 24 mestrandos e 20 doutorandos, que circulam
pelo campus, onde também estudam cerca de 400
alunos de graduação em Odontologia.

Pela primeira vez desde o seu surgimento, o
programa recebeu aporte da Faperj, Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Ja-
neiro, um reconhecimento à excelência do pro-
jeto. O investimento de R$ 2 milhões foi
revertido na compra de equipamentos de última
geração, entre eles um sequenciador de DNA e
um microscópio para estudo de anatomia den-
taria interna.

Coordenador do Programa de Pós-Gradua-
ção em Odontologia da Estácio, o professor
José Freitas Siqueira Junior é uma das princi-
pais referências do curso e também da área,
seja no Brasil ou no exterior. Em um ranking da
Microsoft – Top Authors in Dentistry da Micro-
soft Academic Research –, Siqueira ocupa o
terceiro lugar entre 50 mil pesquisadores em
todo o mundo. Dos 95 cursos de pós-gradua-
ção de Odontologia do país, a Estácio está
entre os 10 de maior produtividade em pes-
quisa e o primeiro em Endodontia. Pesquisas
desenvolvidas já foram publicadas nas princi-
pais revistas internacionais da área, como na
americana Journal of Endodontics e a britânica
International Endodontic Journal.

Programa Institucional de Iniciação Cientí-
fica da UNESA

Pesquise na Estácio, desenvolva pensamento
científico, criatividade e busque novas respostas e
soluções.

Inscrições: 17 de fevereiro a 24 de março de
2014

Veja o edital no site abaixo e fale com seu pro-
fessor.

www.estacio.br/pesquisas > Iniciação Científica
Email para contato: iniciacaocientifica@esta-

cio.br

Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva
(PPG em Direito, Estácio UNESA/RJ): aprovação
pela FAPERJ do projeto “O processo civil brasi-
leiro, transformações, modelos e vertentes: uma
análise a partir do pensamento jurídico publi-
cista nacional (1920-1960)”, referente ao Edital
E_41/2013-Apoio a Grupos Emergentes de Pes-
quisa no Estado do Rio de Janeiro/2013.

Flavio Rodrigues Ferreira Alves (PPG em
Odontologia, Estácio UNESA/RJ): aprovação pela
FAPERJ do projeto “Exoproteoma da infecção en-
dodôntica primária crônica antes e após o trata-
mento utilizando único instrumento no tratamento
endodôntico”, referente ao Edital E_41/2013-
Apoio a Grupos Emergentes de Pesquisa no Estado
do Rio de Janeiro/2013.

Denise Candal Reis Fer-
nandes (Matemática,
Estácio UNESA/RJ): ar-
tigo "Brazilian techni-
cal report on higher
education and natio-
nal education plans:
reflection tools in buil-
ding an inclusive so-
ciety" publicado no
Journal Procedia 8
Social and Behavio-
ral Sciences, 2013,
p.5578569.

Isnard Thomas Mar-
tins (Administração,
Estácio UNESA/RJ):
comunicação "Mo-
dern machines: how
to set up the health
of the pilot?" será
apresentada no SHO
2014 - International
Symposium on Oc-
cupational Safety
and Hygiene, em
Portugal, de 12 a 14
de fevereiro de 2014.

Vinicius Figueiredo
Chaves (Direito,
Estácio-UNESA/RJ):
artigo "Higher edu-
cation and develop-
ment: the role of
private higher edu-
cation institutions
to accomplish fun-
damental purposes
of the Republic"
publicado no perió-
dico internacional
Procedia Social and
Behavioral Sciences
em 21 de janeiro
de 2014
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Alfredo Canellas Guilherme da Silva (Direito, Estácio UNESA/RJ):
lançamento da 4ª edição do livro "Constituição  interpretada
pelo STF, tribunais superiores e textos legais", publicado pela
editora Freitas Bastos no Rio de Janeiro.

Isnard Thomas Martins (Administração, Estácio UNESA/RJ):
comunicação "Cognição distribuída e a assincronia de  máqui-
nas e de humanos conduzindo a acidentes" apresentada no
SHO 2014 - International Symposium on  Occupational Safety
and Hygiene, em Portugal, de 12 a 14 de fevereiro de 2014.

Ivo Renato Giroto (prof.) e Fábio Marqueoli (aluno) (Arquite-
tura e Urbanismo, Estácio UNESA/RJ): projeto  arquitetônico
"Reestruturação do Mercado Popular da Uruguaiana" pre-
miado no concurso Desenhe o Futuro no  evento Internacio-
nal Autodesk University 2013, em Las Vegas, em 05 de
dezembro de 2013.

Marcia Cristina Esteves Agostinho (Engenharia de Produção,
Estácio UNESA/RJ): artigo "Reprodução e produção  reflexiva:
números de um Brasil menos fecundo" publicado na revista
Aquila. Disponível no link:  http://ojs.uva.br/index.php?jour-
nal=revistaaquila&page=article&op=view&path%5B%5D=176

Renata Prado Alves Silva (Jornalismo, Estácio FESJF/MG):
comunicação "What are you reading?: unraveling social  net-
working sites on books" será apresentada na conferência
internacional "Social Media and the Transformation of  Public
Space", em Amsterdã, de 18 a 20 de junho de 2014.

Rita de Cassia Pereira Lima (profª), Suely Lemos (aluna) e
Solange Costa (aluna) (PPG em Educação, Estácio  UNESA/RJ):
artigo "Representações sociais: aplicabilidade nos estudos sobre
a educação de jovens e adultos" publicado no dossier temático
“Configurações da investigação educacional no Brasil” da
revista Educação, Sociedade & Culturas, nº 39, da Universidade
do Porto, Portugal.

Interclínicas 2014
No dia 16 de agosto de 2014, sábado, das 9 às 18

horas, acontecerá o Interclínicas 2014, no campus
Niterói, evento científico organizado pelo curso de
Fisioterapia. Estagiários e preceptores de estágio do
curso se reúnem para apresentar trabalhos desenvol-
vidos durante o período de estágio supervisionado

perante uma banca examinadora composta por
docentes mestres ou doutores externos à Instituição.
O melhor trabalho recebe o Troféu Interclínicas. O
prof. Christiano Machado, da Diretoria de Pesquisa
Aplicada, será o organizador científico do evento (e-
mail: christiano.machado@estacio.br)

Aline Vilhena Lisboa (Psicologia,
Estácio UNESA/RJ): convidada a parti-
cipar da banca de qualificação de
Mestrado do Programa de Pós-Gra-
duação em Psicologia da Universi-
dade Federal de Juiz de Fora. A
temática do exame se  refere à "emo-
ção de medo e estresse em diabetes
melittus tipo 1 cronicamente mal
controlado".

Giselle Martins dos Santos
Ferreira (PPG em Educação, Estácio
UNESA/RJ): participou de um está-
gio de duas  semanas de pesquisa
pós-doutoral na Open University do
Reino Unido. O estágio foi inteira-
mente custeado pela  Fundação
William e Flora Hewlett que financia
o projeto "Open Educational
Resources Research Hub", condu-
zido  no Institute of Educational
Technologies da Open University, à
qual a professora está associada
como Research  Fellow. O projeto
está coletando, mapeando e anali-
sando evidência relativa ao impacto
de Recursos e Práticas  Educacionais
Abertas (REA/PEA).

Marcelino Tadeu de Assis (CST
em Gestão de Recursos Humanos,
Estácio UNESA/RJ): participa da
organização do Congresso Nacional
de Remuneração, Benefícios e
Ambiente de Trabalho (CONAREM),
a ser realizado no dia 08 de   maio de
2014 no Centro de Convenções da
FIRJAN, no Rio de Janeiro.
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Claudio Pitassi e Antonio Augusto Gon-
çalves (PPG em Administração, Estácio
UNESA/RJ): artigo “Fatores que influen-
ciam a adoção de ferramentas TICs nos
experimentos de bioinformática de orga-
nizações biofarmacêuticas: um estudo de
caso no Instituto Nacional do Câncer”
aceito para publicação na Revista Ciência
& Saúde Coletiva (Qualis A2).

Giselle Martins dos Santos Ferreira
(Profª) e Elisa Loreto (Mestre egressa
do PPG em Educação) (PPG em Educa-
ção, Estácio UNESA/RJ): artigo “Desa-
fios e possibilidades para a inclusão
digital da terceira idade” aceito para
publicação na Revista Eletrônica de
Educação, REVEDUC (Qualis B1).

Luiz Antonio Lopes Mesquita (CST em

Redes de Telecomunicações, Estácio
FESBH/MG): comunicação “Caracteriza-
ção de teses de oito áreas de conheci-
mento: uma análise para o desempenho
de indexação automática  através de sin-
tagmas nominais” apresentada no XIV
Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência
da Informação, em Florianópolis, de 29 de
outubro a 01 de novembro de 2013.

Miriam Azevedo Hernandez Perez
(aluna) (PPG em Direito, Estácio
UNESA/RJ): capítulo de livro intitulado
“Políticas  públicas em tecnologia, ino-
vação e fontes primárias: a democratiza-
ção do conhecimento e a insurgência”,
na obra  coletiva “El valor de las fuentes
primarias de información”, publicada
em Caceres, Espanha, pela Editora da
Fundación Ciencia de la Información.

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

Linha de pesquisa Organizações

- Carla Pires Mendes: “Construção das competên-
cias gerenciais em grandes redes hoteleiras”
(16/09/2013). Orientador: Prof. Dr. Jorge Augusto de
Sá Brito e Freitas.

- José Antônio Menezes Varanda: “A adoção do
microsseguro em população de baixa renda no Brasil”
(15/8/2013). Orientadora: Profª Drª Cecilia Lima de
Queirós Mattoso.

- Marcelino Tadeu de Assis: “A meritocracia na
visão de executivos de recursos humanos”
(28/11/2013). Orientador: Prof. Dr. Jorge Augusto de
Sá Brito e Freitas.

- Maria Claudete Silva: “Sobreviver ao trabalho:
narrativas míticas na realidade organizacional”
(7/8/2013). Orientadora: Profª Drª Isabel de Sá Affonso
da Costa.

- Patrícia Faria Marlêtta Gomes: “Conhecimento
organizacional na Empresa de Pesquisa Energética -
EPE” (16/12/2013). Orientador: Prof. Dr. Jorge Augusto
de Sá Brito e Freitas.

- Sandro da Cruz Aguiar: “A avaliação do impacto
da imagem do país de origem no processo de aquisição
de válvulas industriais chinesas” (24/10/2013). Orien-
tadora: Profª Drª Cecilia Lima de Queirós Mattoso.

- Vandrea Moraes Ferreira: “Comunicação interna
organizacional: um mapeamento dos pontos positi-
vos e negativos pela ótica de Stakeholders internos
em uma unidade de pesquisa da empresa”
(03/12/2013). Orientador: Prof. Dr.  Jorge Augusto de
Sá Brito e Freitas.

Linha de pesquisa Tecnologias Gerenciais

- Ana Luiza Pimenta de Souza: “O papel das TICs
para a integração da cadeia de suprimentos dos labora-
tórios farmacêuticos oficiais brasileiros” (28/11/2013).
Orientador: Prof. Dr. Claudio Pitassi.

- Evanise Medina: “A contribuição da auditoria de
sistemas de informações para governança de TI: estudo
de caso em uma seguradora no Rio de Janeiro”
(19/11/2013). Orientador: Prof. Dr. Claudio Pitassi.

- Luciano Alves Nascimento: “Fatores que impac-
tam a adoção e implementação do SPED na avaliação
dos gestores de empresas brasileiras” (03/12/2013).
Orientador: Prof. Dr. Antonio Augusto Gonçalves.

- Wellington Souza Aguiar: “A governança em tec-
nologia da informação em empresas de planos de
saúde suplementar: estudo de casos no Estado do
Ceará” (08/10/2013). Orientador: Prof. Dr. Antonio
Augusto Gonçalves.

Christiano Bitten-
court Machado (Fisiote-
rapia, Estácio UNESA/RJ):
visita à Universidade de
Reims, França, entre os
dias 08 e 11 de abril, com
o objetivo de celebrar o
convênio de cooperação
científica entre a UNESA e
a  Universidade de Reims,
além de discutir linhas de
pesquisa em Biomecânica
com o Prof. Redha Taiar.

De agosto a dezembro de 2013, foram defendidas 11 dissertações de mestrado.
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Bruno di Lello (Prof.), José Brant de Campos (Prof.), Marilza
Sampaio Aguilar (Profª) e Adilson Quizunda (Aluno) (Enge-
nharia de Petróleo, Estácio UNESA/RJ): comunicação "Uso de
carbonato de cálcio de origem biológica na síntese da hidroxia-
patita" será apresentada no 58° Congresso Brasileiro de Cerâ-
mica, no Rio Grande do Sul, de 18 e 21 de maio de 2014. 

Juliana Oliveira Gomes (Psicologia, Estácio FESJF/MG): artigo
"Funcionamento diferencial dos itens para o inventário de
percepção de suporte familiar" publicado na revista PSICO,
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(PUCRS) (Qualis A2). Disponível no link: http://revistasele-
tronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/revistapsico/article/view/1
1022/10841 

Luiz Antonio Lopes Mesquita (CST em Redes de Computadores,
Estácio FESBH/MG): comunicação "Noun phrases in automatic
indexing: a structural analysis of the distribution of relevant
terms in doctoral theses" será apresentada na XIII Conferência
da Sociedade Internacional para a Organização do Conheci-
mento, na Polônia, de 19 a 22 de maio de 2014. 

Miriam Azevedo Hernandez Perez (aluna) (PPG em Direito,
Estácio UNESA/RJ): comunicação "A fundamentação linguística
da sociologia e a construção do Direito" será apresentada no
VI Simpósio Nacional de Estudos Filológicos e Linguísticos, no
Rio de Janeiro, de 02 a 04 de abril de 2014.

Paula Ribeiro (Letras, Estácio UNESA/RJ): livro "Drama & humor:
teatro ídiche no Brasil" disponível no link: http://www.yiddis-
htheaterinbrazil. 

Renata Prado Alves Silva (Jornalismo, Estácio FESJF/MG): con-
templada com o PIQ Mérito para apresentação da comunica-
ção "What are you reading?: unraveling social networking sites
on books" na Conferência Social Media and the Transforma-
tion of Public Space, na Universidade de Amsterdã, de 18 a 20
de junho de 2014. 

Palestra e lançamento do livro do 
Professor Christiano Bittencourt Machado 
A Diretoria de Pesquisa Aplicada convida para a palestra

e o lançamento do livro do professor Christiano Bittencourt
Machado "Ultrasound in Bone Fractures: from Assessment
to Therapy" (Nova Science Publishers, NY, USA). O bri-
lhante trabalho do docente poderá ser comprovado
durante o evento. 

Data: 28 de março de 2014 (sexta- feira) 
Horário: 11h 
Local: Campus João Uchôa (Rua do Bispo, nº 83 –

Bloco B – Sala 101) 
O livro é a mais nova obra do Prof. Christiano B.

Machado, docente da UNESA desde 2005, hoje atuando
na Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Prof. Chris-
tiano é egresso da UNESA Friburgo, curso de Fisioterapia,
2002. Doutor em Ciências Acústicas pela Universidade de

Paris Sorbonne 6 e em Engenharia Biomédica pela
COPPE/UFRJ, o professor desenvolve suas pesquisas na
área de ultrassom biomédico, sobretudo no que diz res-
peito à avaliação e ao tratamento de fraturas ósseas, tema
central do livro. O LabusBio (Laboratório de Ultrassom Bio-
médico), coordenado pelo Prof. Christiano, é fruto de auxí-
lios provenientes da FAPERJ. 

A obra objetiva trazer de forma sucinta vários tópicos:
após um rápido estudo da Histobiologia e Biomecânica do
tecido ósseo, passa pelo processo de regeneração da fra-
tura óssea. Em seguida, apresenta temas relacionados à
propagação da onda de ultrassom, com um enfoque mate-
mático para a área de Exatas. Nas duas últimas seções, o
autor discorre sobre as duas abordagens do ultrassom em
Medicina: para a avaliação e para o tratamento. 

Faculdade Estácio FIR faz Projeto de Extensão 
em Escolas Públicas no estado de Pernambuco 

O projeto de pesquisa intitulado “Investigação da saúde postural
e orgânica de crianças e adolescentes da rede pública de ensino do
estado de Pernambuco” é um projeto desenvolvido pela Faculdade
Estácio do Recife na atenção à saúde coletiva da população estudantil
de Pernambuco. O projeto visa investigar alguns índices importantes
relacionados à saúde de estudantes - crianças e adolescentes - da rede
pública de ensino. Nesse sentido são analisados: Índice de Massa Cor-
poral, circunferência abdominal, pressão arterial, queixas sobre dores
e incômodos, índices nutricionais da merenda escolar, aceitabilidade
desta merenda e condições de fabricação e armazenamento da
merenda. Além disso, investiga-se ainda as condições de desvio pos-
tural global dos alunos correlacionando esse fator ao peso das mochi-
las e a má postura ao caminhar e sentar nas carteiras escolares. Esta
investigação da saúde geral visa integrar a Faculdade à comunidade,
aspecto esse de grande apoio interno da FIR caracterizando, com isso,
a importância das ações de pesquisa e extensão tão preconizadas
pelo MEC. Esta pesquisa possui ainda caráter multidisciplinar e
abrange os cursos de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia da Estácio.
Conta ainda com um efetivo de 12 alunos de graduação envolvidos
no projeto como alunos de Iniciação Científica. Além da coordena-
dora, há outros 6 docentes da FIR, envolvidos com as investigações: 

Cristiane Moutinho Lagos de Melo (Bióloga) - coordenadora 
Juliana Kelle Lemoine de Andrade Neves (Bióloga) - colaboradora 
Karla Patrícia Barbosa (Bióloga) - colaboradora 
Danielly Cantarelli (Biomédica) - colaboradora 
Jadiel Nascimento (Fisioterapeuta) - colaborador 
Gabriela Teixeira (Nutricionista) - colaboradora 
Jeanne Cantalice (Bióloga) - colaboradora 

OAB/JF e Estácio FESJF: em novembro de 2013, os professores
Luiz Eduardo Barra e Bruno Stigert organizaram o maior evento de
Direito Constitucional já feito na cidade de Juiz de Fora, durante o
qual foram apresentadas 18 palestras para uma platéia de 300
ouvintes. As participações do Min. do Supremo Tribunal Federal Eros
Grau e dos renomados Daniel Sarmento, Gustavo Binenbojm, Clau-
dio Pereira de Souza Neto, Felipe Asensi, Nelson Rosenvald, Ber-
nardo Gonçalves, Willis Santiago Guerra Filho e do ex-deputado
federal Paulo Delgado constituiram os principais destaques. 

Pedro Humberto Faria Campos (PPG Educação, Estácio
UNESA/RJ): escolhido pelos formandos da 1ª turma do curso de
Pedagogia do Campus Centro I - Presidente Vargas, para ser o para-
ninfo da turma em sua colação de grau. Esta homenagem repre-
senta um importante vínculo entre a Pós-Graduação e a Graduação,
reforçando a qualidade da formação oferecida pela Estácio. 
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Programa de Pós-Graduação em Direito 

Mestrado: 
Linha de pesquisa Acesso à 

Justiça e Efetividade do Processo

-Abel Rafael Soares: “Mediação judi-
cial e concretização do acesso à justiça
sob um olhar prospectivo” (2/12/2013).
Orientador: Prof. Dr. Humberto Dalla Ber-
nardina de Pinho. 

-América Cardoso Barreto Lima
Nejaim: “A democratização da adminis-
tração da justiça: a mediação preventiva e
extrajudicial como instrumento ao direito
fundamental do acesso à justiça”
(1/8/2013). Orientador: Prof. Dr. Rafael
Mario Iorio Filho. 

-Ana Paula Branco Machado Couto:
“Uma comparação por diferença: as cul-
turas jurídicas norte-americana e brasi-
leira e a lógica da transação penal nos
juizados especiais criminais e da plea bar-
gaining nas small claim courtes”
(1/8/2013). Orientador: Prof. Dr. Rafael
Mario Iorio Filho. 

-Artur Diego Amorim Vieira: “Revisi-
tando o instituto da coisa julgada: a ques-
tão em torno de sua desconsideração”
(14/10/2013). Orientador: Prof. Dr. Aluisio
Gonçalves de Castro Mendes. 

-Berky Pimentel da Silva: “Amicus
curiae: é fonte de legitimidade democrá-
tica das decisões do Supremo Tribunal
Federal?” (1/8/2013). Orientador: Prof. Dr.
Rafael Mario Iorio Filho. 

-Eliane Vasconcellos Valle: “A coopera-
ção jurídica internacional e o direito de famí-
lia: a aplicabilidade de tutelas emergenciais
nas homologações de sentenças estrangei-
ras” (2/12/2013). Orientador: Prof. Dr. Hum-

berto Dalla   - Bernardina de Pinho. 
-Flavine Meghy Metne Mendes: “Pro-

cesso normativo das agências reguladoras:
atributos específicos no rumo à gover-
nança regulatória” (1/8/2013). Orienta-
dora: Profª Drª Vanice Lírio do Valle. 

-Gisela Vasconcelos Esposel: “A ativi-
dade probatória do juiz no processo
penal” (6/8/2013). Orientador: Prof. Dr.
Rogério José Bento Soares do Nasci-
mento. 

-Márcio Gil Tostes dos Santos: “Res-
posta adequada ao constitucionalismo
contemporâneo: crítica hermenêutica do
direito” (20/9/2013). Orientador: Prof. Dr.
Lenio Luiz Streck. 

-Sergio Henrique Santos Azevedo: “A
autonomia das crianças acolhidas em abri-
gos: uma experiência vivenciada em serra
e Vitória/ES” (30/8/2013). Orientador:
Prof. Dr. Vinicius da Silva Scarpi. 

Linha de pesquisa Direitos 
Fundamentais e Novos Direitos 

-Alexsandro Loureiro da Silva: “O
lugar da dignidade humana na intertex-
tualidade entre o moderno e a pósmoder-
nidade” (28/8/2013). Orientador: Prof. Dr.
Rafael Mario Iorio Filho. 

-Alexandre Leopoldo Marins Ribeiro
Moraes: “Racionalismo penal e direito
penal mínimo: limites ao poder de crimi-
nalizar na perspectiva da carta magna do
Brasil” (5/8/2013). Orientador: Prof. Dr.
Carlos Eduardo Japiassú. 

-Evandro Pereira Guimarães Ferreira
Gomes: “Decisões políticas e a suprema-
cia da constituição: a análise do discurso

político do Supremo Tribunal Federal nas
ações declaratórias de inconstitucionali-
dade objeto de modulação temporal de
efeitos” (1/10/2013). Orientador: Prof. Dr.
Rafael Mario Iorio Filho. 

-Hércules Saraiva do Amaral: “A dis-
cricionariedade no exame da repercussão
geral como óbice à efetiva defesa do con-
sumidor pelo Supremo Tribunal Federal”
(16/8/2013). Orientador: Prof. Dr. Nilton
César Flores. 

-Liane Isoldi Linhares: “O procedi-
mento dos recursos repetitivos”
(26/8/2013). Orientador: Prof. Dr. Aluisio
Gonçalves de Castro Mendes. 

-Luciana Almeida Menezes: “Justiça
de transição e a experiência brasileira na
reconstrução da memória: Comissão
Nacional da Verdade” (1/8/2013). Orien-
tadora: Profª Drª Fernanda Duarte Lopes
Lucas da Silva. 

-Vinicius Figueiredo Chaves: “Ordem
econômica e financeira e desenvolvi-
mento: o papel do Estado na regulação do
mercado de capitais e a ética nos merca-
dos para novos paradigmas de responsabi-
lidade social empresarial” (11/10/2013).
Orientador: Prof. Dr. Nilton César Flores. 

Doutorado: 
Linha de pesquisa Direitos

Fundamentais e Novos Direitos 
-Claudio Carneiro Bezerra Pinto Coe-

lho: “Crítica hermenêutica das decisões
judiciais em matéria tributária: a vulnera-
bilidade da teoria argumentativa de
Robert Alexy e a autofagia do sistema tri-
butário nacional” (9/12/2013). Orienta-
dor: Prof. Dr. Lenio Luiz Streck.

VI Seminário de Pesquisa da Estácio e II Jornada 
de Iniciação Científica da UNESA 

O FUTURO PODE SURGIR 
DE UMA PESQUISA 

Submeta seu trabalho para o VI Seminário de Pesquisa da
Estácio e II Jornada de Iniciação Científica da UNESA, que
acontecerá em 18 de outubro de 2014, no Rio de Janeiro, no
Campus Menezes Cortes. 

Inscrições de 31/03 a 30/05 de 2014. Você poderá apre-
sentar sua pesquisa, oportunizando momentos de discussão
e reflexão, incentivando a sociabilidade e a interação entre
alunos e professores. 

Mais Informações: www.estacio.br/seminariodepesquisa 
E-mail: seminario.pesquisa@estacio.br 

Mudança na Coordenação Institucional do Programa
Ciência sem Fronteiras -UNESA

A Profª Regina Braga de Moura solicitou seu desligamento
da Coordenação Institucional do Programa Ciência sem Fron-

De agosto a dezembro de 2013, foram defendidas 
17 dissertações de mestrado e uma tese de doutorado. 

teiras (PCsF). Esta decisão decorre da necessidade da Profª
Regina se dedicar de forma mais intensa às suas pesquisas. A
dedicação da Profª Regina contribuiu fortemente para que a
UNESA se tornasse uma das IES mais participativas no Pro-
grama. 

Desde 2011, quando o Programa foi criado, somente na
UNESA foram inscritos 678 alunos, dos quais 403 foram
homologados pela Profª Regina. Atualmente, temos 36 alu-
nos em mobilidade acadêmica e 26 que participaram do Pro-
grama e já retornaram do exterior. 

A Coordenação Institucional do PCsF/UNESA caberá ao
Prof. Rafael da Silva Deslandes. O contato com o Prof. Rafael
poderá ser realizado pelos e-mails: rafael.deslandes@estacio.br
e cienciasemfronteiras.rj@estacio.br ou através dos telefones
(21) 2503-7374 e (21) 98487-0018. 

Informações sobre o PCsF/UNESA estão disponíveis em
www.estacio.br/cienciasemfronteiras.  
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Programa de Pós-Graduação em Odontologia 

MESTRADO EM ODONTOLOGIA
De agosto a dezembro de 2013, foram defendidas 2 dissertações de mestrado. 

Linha de pesquisa Princípios Biológicos Aplicados à Endodontia 

-Helena Domingos Baruffaldi: “Atividade antimicrobiana de um selante coronário temporário utilizado no
tratamento endodôntico: teste in vitro” (2/10/2013). Orientador: Prof. Dr. Milton de Uzeda. 
-Sabrina Castro Brasil: “Avaliação radiográfica da influência da osteoporose na evolução de lesões perirra-
diculares em ratas” (16/12/2013). Orientadora: Profª Drª Luciana Armada Dias. 

Laélia Carmelita Portela Moreira (PPG em Educa-
ção, Estácio UNESA/RJ): homenageada pelos formandos
do curso de Pedagogia do Campus João Uchoa. 

Aprovação de projetos pela FAPERJ no edital
Programa Auxílio Básico à Pesquisa (APQ1), edição
2013.2: 

Antonio Carlos Magalhães da Silva, Estácio
UNESA/RJ: Modelos Quantitativos Aplicados na Área de
Gestão. 

Marilza Sampaio Aguilar, Estácio UNESA/RJ: Síntese

de Hidroxiapatita Nanométrica pelo Método Sol-gel a
partir de Materiais Biológicos. 

Valéria Dutra Ramos, Estácio UNESA/RJ: Avaliação do
Potencial de Resíduos Plásticos (HDPE e PP) Provenientes
do Lixo Urbano de Nova Friburgo. 

Simpósio Multidisciplinar da Estácio São Paulo -
SIMESP, promovido anualmente pelo Centro Universi-
tário Estácio Radial de São Paulo: a VI Edição será
realizada em novembro de 2014 e conta com a partici-
pação da comunidade acadêmica. 

André Luis Soares Smarra e Cesar Augusto Lotufo
(CST em Gestão Ambiental, Estácio UNESA/RJ): comu-
nicação "A inclusão social no Brasil através do olhar
das histórias em quadrinhos" apresentada no VI Sim-
pósio Nacional de Estudos Filológicos e Linguísticos, no
Rio de Janeiro, de 02 a 04 de abril de 2014. 

Eliana Lucia Santos Monteiro Coelho e Elis Croki-
dakis Castro (Cinema e Audiovisual, Estácio
UNESA/RJ): o filme ficcional e documental "Dois
cinemas sobre uma mesma história: a ditadura no
Brasil" será apresentado na Conferência de
Cinema-arte, tecnologia e comunicação , em Por-
tugal, em 01 de julho de 2014. 

Miriam Azevedo Hernandez Perez (ex-aluna) (PPG
Direito, UNESA): artigo "Technology and commu-
nicative action theory  paths to na effective demo-
cracy" publicado na Atiner Conference Paper
Series, v. 1, p. 5-16, 2013. 

Oselys Rodriguez Justo (Engenharia Química, Está-
cio UNESA/RJ): capítulo “Trends in biodiesel produc-
tion: present status and future directions", no livro
Biofuels in Brazil: fundamental aspects, recent deve-
lopments, and future perspectives, publicado pela
editora Springer. 

Silvio Pinto Ferreira Junior (Direito, Estácio UNIRA-
DIAL/SP): livro "Festa de rua: um olhar para a cul-
tura Italiana em SP", publicado pela editora
Annablume.

Wellington Sousa Aguiar (CST em Análise e Desen-
volvimento de Sistemas, Estácio FIC/CE): comuni-
cação "Gestão do desenvolvimento ágil de
sistemas alinhado com as boas práticas da gover-
nança de TI" será apresentada no 11TH CONTECSI
-International Conference on Information Systems
and Technology Management, em São Paulo, em
28 de maio de 2014. 
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VI Seminário de Pesquisa da Estácio e II Jornada de Iniciação Científica da UNESA 

O FUTURO PODE SURGIR DE UMA PESQUISA 
As inscrições para submissão de trabalhos para o VI Semi-

nário de Pesquisa da Estácio e II Jornada de Iniciação Científica
da UNESA estão abertas. Você poderá apresentar sua pesquisa,
oportunizando momentos de discussão e reflexão, incenti-
vando a sociabilidade e a interação entre alunos e professores. 

Realização: 18 de outubro de 2014, no Campus Cen-

tro III -Menezes Côrtes/UNESA, Rio de Janeiro. 
Inscrições: 31 de março a 30 de maio de 2014. 
Edital e formulário de inscrição disponíveis em

www.estacio.br/seminariodepesquisa > VI Seminário de
Pesquisa 

Contato: seminario.pesquisa@estacio.br 

Docente do PPGE/UNESA participa 
de projeto aprovado pela FAPERJ. 

O projeto “Gestão Escolar para a Escola Inclusiva: meto-
dologias de ensino e objetos pedagógicos como facilitadores
do processo ensino-aprendizagem da pessoa com deficiên-
cia” submetido ao Edital FAPERJ Nº 41/2013 -Programa
“Apoio a Grupos Emergentes de Pesquisa no Estado do Rio
de Janeiro – 2013, foi aprovado. A Prof. Helenice Maia do
PPGE da UNESA integra a equipe que conta ainda com pes-
quisadores da UFF, UFRJ, UNIRIO e INT/MCTI. 

Estácio Santo André integrou o comitê 
organizador da 12ª Conferência de Produção 

mais Limpa e Mudanças Climáticas. 
A 12ª Conferência de Produção mais Limpa e Mudanças

Climáticas foi realizada em 10 de outubro de 2013 no Memo-
rial da América Latina (auditório Simon Bolívar). Trata-se do
principal evento científico na área de engenharia ambiental
da cidade de São Paulo. A participação da Estácio Santo

André permitiu aos alunos conhecerem os programas e ações
que a cidade vem desenvolvendo rumo à sustentabilidade da
metrópole, tendo em vista que muitos dos desafios ambien-
tais são comuns e requerem soluções conjuntas e com plane-
jamento urbano. 

O diferencial desta edição foi a realização, como atividade
paralela, de gincanas ecológicas com estudantes para coleta
de lixo eletrônico, promovendo o trabalho em equipe, em prol
de causas ambientais e do exercício da cidadania. 

Missão no Haiti 
A docente de Fisioterapia da Estácio FIR, Helen Pereira dos

Santos Soares, participou da Missão de apoio ao Programa de
Controle e Eliminação da Filariose Linfática do Haiti, minis-
trando o Curso “Manejo fisioterapêutico da morbidade fila-
ria”, de 07 a 09 de outubro de 2013. Profª Helen é
colaboradora do Serviço de Referência Nacional em Filarioses
(SRNF), do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães/CPqAM/Fio-
cruz-PE. 

Bruno Stigert de Sousa (Fisioterapia, Estácio FESJF/MG) et
al: capítulo “Existe um constitucionalismo solidário bra-
sileiro?” do livro Tratado de direito constitucional : cons-
tituição no século XXI”, 1ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier,
2014, v. 2, p. 338-358. 

Eliane Cunha Gonçalves (Educação Física, Estácio FESV/ES)
et al: comunicação “Somnolencia en el aula: actividad
física como alternativa para mejorar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje” apresentada no 2° Encuentro Inter-
nacional em Ciencias de la Actividad Física, Salud y
Deportes, no Chile, de 18 de julho de 2013. 

Elis Crokidakis Castro (Cinema, Estácio UNESA/RJ): simpó-
sio “As manifestações sociais de junho de 2013, sob o
aspecto interdisciplinar de análise” será realizado no IV
Congresso Internacional do Núcleo de Estudos das Amé-
ricas, na UERJ, de 25 a 29 de agosto de 2014. 

Ercole da Cruz Rubini (Educação Física, Estácio UNESA/RJ):
artigo “Aplicação clínica do alongamento muscular:
breve revisão”, publicado na revista Hospital Universitário
Pedro Ernesto (HUPE), v. 12, n. 4, 2013. Atualmente o
Prof. Rubini encontra-se em primeiro lugar no ranking

brasileiro entre os Top Experts em “muscle stretching
exercises” pelo ranking da Expertscape. 

Jakson Hansen Marques (Pedagogia, Estácio ATUAL/RR):
artigo “Muçulmanos em Curitiba: uma análise das dinâ-
micas identitárias a partir do jornal Assiráj” publicado no
livro “Muçulmanos no Brasil: comunidades, instituições”,
Rosário: UNR Editora, 2013. 

Luiz Antonio da Silva Teixeira (Medicina, Estácio
UNESA/RJ) et al: artigos “Controlling female cancer
in South America. Policies: professional groups, and
health strategies in the twentieth and twentieth-first
century” e “Tecnologia e campos disciplinares: os
citotécnicos e a implementação do teste de papani-
colaou no Brasil”, publicados na revista Dynamis
(Granada), v. 34, 2014. 

Renata Silva de Carvalho Chinelato (Psicologia, Estácio
FESJF/MG): comunicação “Evidências de validade da
Escala de Autenticidade Individual no Trabalho em amos-
tras brasileiras” será apresentada no VI Congresso Brasi-
leiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho, em
Mato Grosso do Sul, de 08 a 11 de abril de 2014. 
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Estácio firma convênio com CEDAPS/Fundação Vale 
A Estácio e o Centro de Promoção da Saúde – CEDAPS fir-

maram acordo com o objetivo fundamental de estabelecer
uma cooperação técnica, tecnológica, científica e acadêmica
entre as duas Instituições, visando: realização de pesquisas em
campos específicos da saúde coletiva; promoção, execução e
divulgação de estudos, projetos; estabelecimento de parcerias
com outros setores da sociedade e outras instituições; partici-
pação em candidaturas a programas de caráter nacional e

internacional com vista à intensificação das relações de coo-
peração, nomeadamente, ao nível da mobilidade de docen-
tes, pesquisadores e estudantes; organização e realização de
seminários, encontros, reuniões, painéis e outros eventos. 

O CEDAPS atuará inicialmente na intermediação entre
a Fundação Vale, com a qual é conveniada, e a Universi-
dade  Estácio de Sá para a execução do presente acordo de
cooperação. 

Diretor da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lusíada participa de Aula Magna 

Foi realizada no dia 10 de março de 2014 a Aula Magna
do curso de Direto no campus Niterói da Universidade
Estácio de Sá (UNESA/RJ). O evento contou com a partici-

pação do Prof. Dr. Manuel Porto, atual diretor da facul-
dade de Direito da Universidade de Lusíada, antigo mem-
bro do Parlamento Europeu e referência internacional nos
âmbitos jurídico e político, que proferiu palestra sobre o
tema globalização. Alunos, ex-alunos e docentes partici-
param do evento. 

Alexandre Fernandes Dantas (Direito, Estácio
UNESA/RJ): artigo “Responsabilidade do dono ou do
detentor por fatos de ‘pitbull’ no Rio de Janeiro” publi-
cado na revista Âmbito Jurídico, n. 119, ano XVI,
dezembro/2013, disponível em http://www.ambito-juri-
dico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo
_id=13526. 

Bruno Stigert de Sousa (Fisioterapia, Estácio FESJF/MG) et
al: capítulo “Sobre o conceito e a natureza do direito” do
livro Tratado de direito constitucional, 2ª edição. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2014, v. 1. O referido artigo é tradução
do texto de autoria de um dos mais importantes pensa-
dores vivos do Direito, Robert Alexy (Alemanha).

Fernanda Carolinne Silva Pires e Gleyce Carolina de
Souza Bicalho (graduadas) e Alessandro Ostelino
Marques (Turismo, Estácio FESBH/MG): artigo “A promo-
ção turística de Belo Horizonte feita pelo Programa “BH
Espera por Você!”: o desafio da implantação e do moni-
toramento de uma comunicação integrada”, publicado
na Revista Caderno Virtual de Turismo, v.13, n.1, 2013. 

Juliana Oliveira Gomes (Psicologia, Estácio FESJF/MG)
et al: artigo “Exploratory Study of the Diagnostic Abi-
lities of the Baptista Depression Scale Adult Version
(EBADEP-A)”, publicado na revista Paidéia (USP),
2013, vol.23, n.56, p. 301-311, disponível em
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abs-
tract&pid=S0103863X2013000300301&lng=em&nr
m=isso&tlng=pt. 

Mara Conceição Veira de Oliveira (Direito, Estácio
FESJF/MG): artigo “Discurso e verdade; fato e (ir)repara-
ção”, publicado no livro do grupo de trabalho Direito,
Arte e Literatura do XXII Congresso Nacional do Conselho
Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito (CON-

PEDI), realizado em São Paulo, de 13 a 16 de novembro
de 2013. 

Nelma Alves Marques Pintor (Pedagogia, Estácio
UNESA/RJ): comunicação “Autismo e inclusão: políticas
públicas e gestão”, apresentada no seminário Autismo:
Etiologia, Inclusão e Recursos Tecnológicos, evento
apoiado pela FAPERJ, no Rio de Janeiro, em 01 de abril de
2014. 

Renata Silva de Carvalho Chinelato (Psicologia, Estácio
FESJF/MG): comunicação “Qualidades psicométricas da
Escala de Comportamentos de Redesenho do Trabalho”
apresentada no VI Congresso Brasileiro de Psicologia
Organizacional e do Trabalho, em Mato Grosso do Sul, de
08 a 11 de abril de 2014. 

Silvia Maria de Paula (Engenharia de Petróleo, Estácio UNI-
RADIAL/SP) et al: comunicações “Escrevendo com LEDs:
uma proposta de ensino do movimento circular para cur-
sos de engenharia”, “A utilização de simuladores com-
putacionais no ensino de física para cursos de
engenharia”, “Protótipo controlado por meio de disposi-
tivo de movimento em plataforma Android: uma pro-
posta para o ensino de robótica em cursos de engenharia
e tecnologia” e “Projeto integrador: uma prática pedagó-
gica interdisciplinar para a construção de competências e
habilidades em estudantes de engenharia”, apresentadas
no XIII International Conference on Engineering and Tech-
nology Education -INTERTECH’2014, em Portugal, de 16
a 19 de março de 2014. 

Thais Gualberto de Almeida (Marketing, Estácio FIB/BA):
comunicação “Fluxos comunicacionais em processos
museológicos: a imagem–identidade de um museu e seus
territórios de interação” apresentada no XI Lusocom, na
Espanha, de 11 a 12 de abril de 2014. 
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VI Seminário de Pesquisa da Estácio e 
II Jornada de Iniciação Científica da UNESA 

Estamos com 76 inscritos para o evento.
Submeta seu trabalho para o VI Seminário de Pesquisa da Estácio

e II Jornada de Iniciação Científica da UNESA, que acontecerá em 18
de outubro de 2014, no Rio de Janeiro, no Campus Menezes Cortes. 

Inscrições de 31/03 a 30/05 de 2014. Você poderá apresentar
sua pesquisa, oportunizando momentos de discussão e reflexão,
incentivando a sociabilidade e a interação entre alunos e professores. 

Mais Informações: www.estacio.br/seminariodepesquisa 
E-mail: seminario.pesquisa@estacio.br 

O trabalho “Medicina e arte: literatura e narrativas médicas”
foi tema de destaque no Boletim FAPERJ online de 27/03/2014. O pro-
jeto que teve apoio FAPERJ (APQ1 2012) foi coordenado pela Profa Ana
Mallet do curso de Medicina e teve a participação das professoras
Luciana Andrade, Silvana Ferreira, Sylvia Porto, também da Medicina,
e das professoras externas Aurora Barros e Luiza Vaz. Os alunos parti-
cipantes forram: Alcenir C. Alves Jr., Amanda F. Martins, Barbara Man-
çor, Claudia R Miranda, Daniel C. Sapoznik, Gabriela S. Carvalho,
Guilherme L. Silva, Larissa R. S. Gomes, Loise Faber, Lucas Najar, Luciana
Matoso, Mariana Brêttas, Mariana Nery e Rodolfo L. Silva. Este projeto
resultou num livro com lançamento para breve. 

No dia 12 de março de 2014, foi realizada a Aula Magna do
curso de Direito (turno da noite) da unidade Niterói ministrada pelo
Professor Frederico Price Grechi, mestre e doutor (pós-doutorado em
curso) pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com o tema

“Novos caminhos do direito civil-constitucional”. O evento, organi-
zado pelos professores Vinicius Chaves, Nilma Bastos e Márcia
Figueiredo, coordenadores locais, contou com a presença de aproxi-
madamente 300 alunos e promoveu a integração entre os cursos de
Direito e de Jornalismo, cujos alunos se responsabilizaram pela
cobertura do evento a convite da coordenação local de Direito. Os
discentes entrevistaram os coordenadores e o palestrante, gravaram
vídeos e tiraram fotografias. Participaram também do evento diver-
sos docentes da unidade, dentre eles Adinan Rodrigues, Carlos Dor-
ner, Fernando Alvarenga, Sergio Eiras, Valquiria Cavalcanti, Claudia
Oreiro, assim como o coordenador e a advogada orientadora do NPJ,
Ronald Andrade e Patrícia Emery, além dos Professores Adriano Pinto
e Carlos Alberto, representando a coordenação geral do curso de
Direito. 

No dia 3 de maio de 2014, o Prof. Siqueira, cordenador do Pro-
grama de Pós-Graduação em Odontologia da UNESA, receberá o
prêmio máximo da AAE -American Association of Endodontists em
reconhecimento à contribuição de sua pesquisa ao avanço da área.
De todos os pesquisadores que, até agora, tinham sido agraciados
com o Louis I. Grossman Award (concedido desde a década de 60) ,
apenas 2 eram de fora dos Estados Unidos (Austrália e Noruega). A
entrega será durante o Encontro Anual da AAE em Washington, DC. 

Graziela F. Gallina (aluna) (Engenharia de Produção, Estácio -
UNESA/RJ): participante do Programa Ciência sem Fronteiras foi
aprovada no Mestrado em Pesquisa Operacional da University of
Columbia de Nova York. 

Denise Jorge Trindade (Cinema e Audiovisual, Estácio UNESA/RJ):
comunicação “Narrativas e montagens: a poética cinemática dos
fotolivros” será apresentada no Congresso Internacional de
Cinema e Audiovisual, em Portugal, de 23 a 27 de julho de 2014. 

Érika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga (Fisioterapia,
Estácio FESBH/MG): artigo “Potenciais alvos terapêuticos
contra o câncer” disponível no link: http://cienciaecul-
tura.bvs.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=00096725
20140001&lng=pt&nrm=isso. 

Lízia Coelho Medina (Direito, Estácio FESJF/MG): comunicação
“Políticas públicas de saúde e bem-estar social: fronteiras
entre o financiamento público e o privado” apresentada no
VII Congresso da Associação Portuguesa de Ciência Política,
em Portugal, de 14 a 16 de abril de 2014. 

Nelma Alves Marques Pintor (Pedagogia, Estácio UNESA/RJ):
comunicação “Políticas públicas e gestão” apresentada no
Seminário “Autismo: Etiologia, Inclusão e Recursos Tecnoló-
gicos”, no Rio de Janeiro, em 01 de abril de 2014. 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO: de agosto a dezembro 
de 2013, foram defendidas 5 dissertações de mestrado e 2 teses de doutorado. 

MESTRADO 

Linha de pesquisa 
Políticas Públicas e Gestão

-Antonio José de Figueiredo Pinto:
“Qualificação profissional e educação não
formal: a visão dos egressos de uma ONG
carioca direcionada ao mundo dos espetá-
culos” (30/8/2013). Orientadora: Profª Drª
Wânia Regina Coutinho Gonzalez. 

-Rossano Antenuzzi de Almeida: “A
contribuição do Museu Nacional de Belas
Artes (MNBA) para o ensino escolar da
arte” (30/8/2013). Orientadora: Profª Drª
Laélia Carmelita Portela Moreira. 

-Sâmia Pedroza: “A atuação do peda-

gogo em espaços não formais de ensino”
(30/10/2013). Orientadora: Profª Drª Wânia
Regina Coutinho Gonzalez. 

Linha de pesquisa Representações
Sociais e Práticas Educativas 

-Regina Lucia Silveira Martins: “Repre-
sentação social de professores da rede
pública sobre avaliação externa: o Saerjinho”
(13/8/2013). Orientadora: Profª Drª Monica
Rabello de Castro. 

-Viviane Correa Duro de Queiroz:
“Representações sociais de saberes didáticos
pedagógicos por professores dos anos iniciais
do Ensino Fundamental” (20/9/2013). Orien-
tadora: Profª Drª Helenice Maia Gonçalves. 

DOUTORADO

Linha de pesquisa Tecnologias 
de Informação e Comunicação 

nos Processos Educacionais 

-Fatima Ivone de Oliveira Ferreira:
“Juventude e redes sociais online: cul-
turas mediadoras no contexto da
escola básica” (09/12/2013). Orienta-
dora: Profª Drª Lúcia Regina Goulart
Vilarinho. 

-Maria Esther Provenzano: “Mediação
docente: formação continuada de profes-
sores no âmbito da educação a distância”
(12/12/2013). Orientador: Prof. Dr. Marcio
Silveira Lemgruber. 
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Justiça e Constitucionalismo em Tempos de Transição 
Data: 06/05/2014 
Local: Campus Menezes Cortes 
Evento de integração entre o PPGD/UNESA e a graduação

em Direito, com a apresentação de conclusões do Grupo de
Pesquisa NPJuris nos temas relacionados à justiça de transição
e o constitucionalismo. 

Defesa de dissertação de Mestrado -PPGE/UNESA
utilizando Skype: realizada em 27 de março de 2014, foi a
primeira defesa a utilizar esse aplicativo audiovisual. A
defesa do trabalho intitulado "Redes sociais -facebook: pos-
sibilidade de apoio ao ensino presencial", de Florência Ebe-

ling, foi apresentada perante a banca examinadora com-
posta pela Profª Drª Estrella Bohadana (presidente e orienta-
dora), Profª Drª Giselle Ferreira (examinadora interna) e Profª
Drª Eva Campos Domínguez (examinadora externa), da Uni-
versidade de Valladolid, Espanha, que participou de seu país
por intermédio de uma conexão via Skype, no Campus Cen-
tro I -Presidente Vargas. 

Revista Estação Científica da FESJF (ISSN 1809-046X)
-publicada a edição nº 10. Link de acesso à edição atual e
como publicar artigos na Revista Científica: http://portal.esta-
c i o . b r / q u e m - s o m o s / r e v i s t a - e s t a c a o -
cientifica/apresentacao.aspx. 

Anderson Luiz Nogueira Vieira (prof.), Felipe
Félix Novaes (aluno), Saymon Belozi (aluno)
(Redes de Computadores, Estácio FESJF/MG):
comunicação "Desenvolvimento de dispositivo
detector de vazamento de gás para automação
residencial utilizando Arduino como interface"
será apresentada na CISTI'2014 (9th Iberian Con-
ference on Information Systems and Technolo-
gies), na Espanha, de 18 e 21 de junho de 2014. 

Danilo Simões Coelho(Gastronomia, Estácio
FESBH/MG): palestra "Gastronomia e os desafios
para a profissionalização" no 6° Salão Mineiro de
Turismo, em Minas Gerais, em 14 de março.

Duarte Luciano Antunes (aluno) e Herbert Schut-
zer (prof.) (História, Estácio UNIRADIAL/SP): comu-
nicação "A formação e atuação do Comando
Militar Africano -U.S AFRICOM" apresentada no III
Encontro de Pesquisa na Graduação em História
da FFLCH/USP -III EPEGH, em São Paulo, em 09 de
abril de 2014. 

Elza Maria Gonçalves Lobosque (Psicologia, Estácio
FESJF/MG): comunicação "Evidências de validade
do teste palográfico no contexto do porte de arma
de fogo no Brasil" apresentada no VII Congresso da
Associação Brasileira de Rorschach e Métodos Pro-
jetivos, em São Paulo, de 14 a 16 de abril de 2014. 

Laelia Carmelita Portela Moreira e Wania Regina
Coutinho Gonzalez (PG-Educação, Estácio
UNESA/RJ): artigo "Educação não-formal e suas
contribuições para a qualidade da educação básica
em escolas da periferia do Rio de Janeiro" publi-
cado na Revista Investigar em Educação, nº 1, série
II, da Universidade do Minho, Portugal. 

Renato de Vasconcelos Farjalla (Educação Física, Está-
cio UNESA/RJ): comunicação "Avaliação do projeto de
academias da terceira idade: inovação em extensão
universitária, ganhos à saúde da população e orienta-
ção para políticas públicas" apresentada no 4º Simpó-
sio Internacional de Força e Condição Física, no Rio de
Janeiro, de 28 a 30 de março de 2014. 

Chamada para novo e-Book da Linha TICPE 
A Linha de Pesquisa Tecnologias de Informação

e Comunicação nos Processos Educacionais -TICPE,
PPGE/UNESA, abriu uma chamada para contribui-
ções ao seu próximo e-Book, a ser publicado no
final do ano. 

Este será o terceiro volume da publicação, que,
como os anteriores, objetiva constituir-se em um
espaço de divulgação de pesquisas conduzidas em

PPGEs no país, reunindo trabalhos escritos em parce-
rias entre orientadores e orientandos. 

Os volumes anteriores ilustram a proposta, e podem ser
baixados dos links disponíveis na página http://ticpe.word-
press.com/publicacoes/. Os detalhes da chamada (prazos,
formatação de textos, etc.) estão disponíveis na página
http://ticpe.wordpress.com/2014/04/01/chamada-para-o-
e-book-ticpe-3-0/ 
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A Estácio Atual - Faculdade Estácio da Amazônia torna
público o edital de chamada de trabalhos para o EICEA 2014 -VI
Encontro de Iniciação Científica que pode ser obtido em:
http://npdi.radstudio.com.br/ocs/index.php/eicea2014 

Poderão ser submetidos vários tipos de contribuições: full papers,
short papers, reflection papers, pôster/demonstrações. 

O evento contará ainda com tutoriais e painéis/mesas redondas. 
DATAS IMPORTANTES: 
Para: Artigos Resumidos (Short Papers) e Artigos Completos (Full

Papers) e Reflection Papers 
-Período de Submissão: 06/05/2014 a 07/06/2014. 
-Notificação de aceitação: 08/07/2014. 
-Período de Reenvio dos trabalhos corrigidos: 09/07/2014 a

01/08/2014. 
Para: Posters / Demonstrações 
-Período de Submissão: 28/07/2014 a 22/08/2014. 
-Notificação de aceitação: 12/09/2014. 
-Período de Reenvio dos trabalhos corrigidos: 13/09/2014 a

26/09/2014. 
Para: Tutoriais, Painéis/Mesas Redondas 
-Período de Submissão: 01/09/2014 a 12/09/2014. 
-Notificação de aceitação: 26/09/2014. 

Alunos do Curso de Jogos Digitais em parceria com os alu-
nos do Curso de Design Gráfico realizaram estudo e mapea-
mento da indústria brasileira de Jogos Digitais e apresentaram à
comunidade os resultados deste estudo. 

Em uma das considerações finais, o estudo aponta que o mer-
cado produtor brasileiro está aquecido e com crescimento acen-
tuado de pelo menos 35% durante o ano de 2014 e espera-se que
para 2015 este crescimento chegue a 45%. 

Um dos fatos analisados que chamou a atenção do Grupo de
Pesquisa liderado pela Profª Regina Felício, coordenadora do Curso
de Jogos Digitais, e pelo Prof. José Mauro Bianchi é que o mercado
para produção de Jogos Educativos e Jogos 

Sérios está ocupando um espaço importante. Observa-se o cres-
cimento acelerado da Gameficação nas área de Educação e na área
de capacitação e treinamento profissional. 

Natura lança edital para seleção 
de projetos envolvendo TI 

Os projetos, envolvendo inovação tecnológica, devem responder
a seguinte pergunta: “Como a tecnologia pode unir o produto ao
ambiente virtual para ampliar a experiência do consumidor
Natura?” O candidato cujo projeto for aprovado 

passará até 180 dias no MIT, nos EUA, desenvolvendo o seu pro-
duto e recebendo uma ajuda de custo de R$13.000,00.Informações
e edital podem ser obtidos no site www.naturacampus.com.br. 

Alexandre Fernandes Dantas (Direito, Estácio UNESA/RJ): artigo
"A lista de credores na falência" publicado na Revista Jurídica
Consulex, ano VXIII, nº 410, p. 62, 63. ISSN 1519-8065. 

Anderson Luiz Nogueira Vieira (prof.), Felipe Félix Novaes
(aluno), Saymon Belozi (aluno) (Redes de Computadores,Está-
cio FESJF/MG): comunicação "Arduino como interface de auto-
mação e sua integração com sistemas supervisórios" será
apresentada na CISTI'2014 (9th Iberian Conference on Informa-
tion Systems and Technologies), em Barcelona, de 18 a 21 de
junho de 2014. 

Helenice Maia Goncalves (PG -Educação, Estácio -UNESA/RJ):
palestra "Escolas eficazes: um estudo preliminar sobre as
representações sociais de gestores de escolas públicas", apre-

sentada no Seminário Autismo: Etiologia, Inclusão e Recursos
Tecnológicos, no Rio de Janeiro, em 01 de abril de 2014. 

Husten da Silva Carvalho (Enfermagem, Estácio -UNESA/RJ):
comunicação "Effects of transplantation of bone marrow
mononuclear cells in renal injury induced by unilateral ureth-
ral obstruction in balb/c mice" será apresentada no Con-
gresso Internacional Cell Science & Stem Cell Research, na
Espanha, de 24 a 26 de junho de 2014. 

Marcelino Tadeu de Assis (Gestão de Recursos Humanos,
Estácio -UNESA/RJ): palestra "Os desafios das medições no
campo da gestão de RH", apresentada no Fórum de RH,
promovido pela ABRH-RJ e patrocinado pelo SESI/FIRJAN,
em Três Rios/RJ, em 09 de abril de 2014. 

VI Seminário de Pesquisa da Estácio e 
II Jornada de Iniciação Científica da UNESA 

O FUTURO PODE SURGIR 
DE UMA PESQUISA 

Submeta seu trabalho para o VI Seminário de Pesquisa da Estácio
e II Jornada de Iniciação Científica da UNESA, que acontecerá em 18
de outubro de 2014, no Rio de Janeiro, no Campus Menezes Côrtes. 

Inscrições de 31/03 a 30/05 de 2014. Você poderá apresentar
sua pesquisa, oportunizando momentos de discussão e reflexão,
incentivando a sociabilidade e a interação entre alunos e professores.

Mais Informações: www.estacio.br/seminariodepesquisa 
E-mail: seminario.pesquisa@estacio.br 
Estatística de trabalhos recebidos por IES: 

ESTÁCIO ATUAL 2
ESTÁCIO EUROPAN 1
ESTÁCIO FAL 5
ESTÁCIO FAP 2
ESTÁCIO FASE 3
ESTÁCIO FIB 3
ESTÁCIO FIC 16
ESTÁCIO FIR 1
ESTÁCIO FMI 3
ESTÁCIO NATAL 4
ESTÁCIO SEAMA 1
ESTÁCIO UNIRADIAL 2
FAC SÃOLUIS 3
Faculdade de Tecnologia e Ciência 1
Faculdade Paraíso do Ceará 2
FESBH 1
FESJF 16
FESSC 10
FESV 1
FESVV 3
INMETRO 1
UERJ 1
UEZO 5
UNESA 51
UNIDA 1
UNINTER 1
UNIRIO 5
UNISUAM 1

IES                                 Trabalhos recebidos

Total Geral 146
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Em 22 de março de 2014, uma roda de conversa com
o tema Psicodiagnóstico Infantil reuniu mais de 80 partici-
pantes na Subsede Sudeste do Conselho Regional de Psi-
cologia – Minas Gerais, em Juiz de Fora. Participaram da
atividade psicólogas e psicólogos da região, estudantes de
Psicologia da Estácio, funcionários e conselheiros do CRP-
MG.Organizado pelo GT de Avaliação Psicológica do CRP-
MG, o evento teve como palestrante a psicóloga e
doutoranda em Psicologia, com ênfase em Avaliação Psi-
cológica, Lisandra Silva Borges, e contou com a coordena-
ção da psicóloga e coordenadora do GT de Avaliação
Psicológica da Subsede Sudeste, Elza Maria Gonçalves
Lobosque (Professora do curso de Psicologia da Estácio). A
psicóloga Lisandra Borges explicou como é realizado o psi-
codiagnóstico, ressaltando a importância da conduta ética
e da Resolução CFP nº 07/2003. Borges citou exemplos de
sua experiência profissional que tratam do uso de instru-
mentos psicológicos no processo de construção da avalia-
ção psicológica.A atividade foi encerrada com o sorteio de
livros e revistas cedidos pelo CRP-MG e por apoiadores do
evento. 

Helenice Maia Gonçalves (PG -Educação, Estácio -
UNESA/RJ): palestra “Representações sociais e subjetividade:
estado da arte da produção nacional entre 2000 e 2010”,
apresentada na Fundação Carlos Chagas, em São Paulo, em
04 de abril de 2014. 

Jeanne Almeida da Trindade (Arquitetura e Urbanismo,
Estácio -UNESA/RJ): palestra “Os jardins da Quinta da Boa
Vista”, apresentada na Casa de Rui Barbosa, no Rio de
Janeiro, em 02 de abril de 2014. 

Roger de Moraes (Educação Física, Estácio -UNESA/RJ):
palestra “Influência dos procedimentos de desidratação pré-
competitiva sobre a reatividade microvascular de lutadores”,
apresentada no Instituto Nacional do Coração, no Rio de
Janeiro, em 26 de março de 2014. 

Silvio Pessanha Neto (Medicina, Estácio -UNESA/RJ):
palestra “Ensino de urgência e emergência na graduação de
Medicina”, apresentada na Associação Brasileira de Ensino
Médico, na Bahia, de 04 a 05 de abril de 2014.

Anderson Luiz Nogueira Vieira (Redes de Computadores,
Estácio FESJF/MG): contemplado com o PIQ Mérito/Sub-
sidio para apresentação da comunicação “Desenvolvi-
mento de dispositivo detector de vazamento de gás para
automação residencial utilizando Arduino como inter-
face” será apresentada na CISTI’2014 (9th Iberian Con-
ference on Information Systems and Technologies), na
Espanha, de 18 a 21 de junho de 2014.

Ercole da Cruz Rubini (Educação Física, Estácio -
UNESA/RJ): comunicação “Bases do treinamento físico
de flexibilidade nas doenças cardiovasculares e meta-
bólicas” apresentada na X Jornada SOCERJ de Educa-
ção Física em Cardiologia, no Rio de Janeiro, em 09 de
abril de 2014. 

Tiago Tadeu Abjaud (prof.) e Elisa Rocha (ex-aluna)
(Turismo, Estácio FESBH/MG): artigo “A metropolização
de Belo Horizonte e sua relação com as áreas verdes e
o turismo: parque das Mangabeiras x Praça Sete” publi-
cado na Revista Acadêmica Observatório de Inovação
do Turismo, v.7, n.3. 

Vanice Regina Lirio do Valle (Direito, Estácio -UNESA/RJ):
comunicação “Judicialization of socioeconomic rights
in Brazil: mercantilization of the fundamental rights as
a deviance in rights protection” apresentada na 3rd
Annual Younger Comparativists Committee (YCC) Glo-
bal Conference Lewis & Clark Law School, em Portland,
Oregon -USA, em 05 de abril de 2014.

VI Seminário de Pesquisa da Estácio e 
II Jornada de Iniciação Científica da UNESA

O FUTURO PODE 
SURGIR DE UMA PESQUISA

Submeta seu trabalho
para o VI Seminário de
Pesquisa da Estácio e II
Jornada de Iniciação
Científica da UNESA, que
acontecerá em 18 de
outubro de 2014, no Rio
de Janeiro, no Campus
Menezes Côrtes. 

Inscrições de 31/03 a
30/05 de 2014. Você
poderá apresentar sua
pesquisa, oportunizando
momentos de discussão
e reflexão, incentivando
a sociabilidade e a inte-
ração entre alunos e
professores. 

Mais informações:
www.estacio.br/semina-
riodepesquisa 

E-mail: seminario.pes-
quisa@estacio.br 

Estatística de traba-
lhos recebidos por IES: 
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Aline Silva Correa Maia Lima (Jornalismo, Estácio
FESJF/MG): comunicação “No passinho da nova classe
média: notas para um estudo sobre comunicação,
juventude, periferia e consumo” apresentada no XIX
Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sud-
este, no Espírito Santo, de 22 a 24 de maio de 2014. 

Carlos Eduardo Nunes Ferreira (Arquitetura e Urban-
ismo, Estácio UNESA/RJ): livro “Barra da Tijuca: o pre-
sente do futuro”, publicado pela editora e-papers. 

Estevão Monteiro Guerra (Psicologia, Estácio FESJF/MG):
artigo “A infância de Medéia: refletindo sobre a deses-
truturação psico-afetiva da mulher a partir de traumas
conjugais” publicado na Revista Estação Científica (ISSN
1809-046X), vol-nº 10, ano 2014. 

Mildred Ferreira Medeiros (Enfermagem, Estácio
UNESA/RJ): livro “Bizu -o X da questão: 3.400 questões
para concursos de Biologia”, publicado pela editora Rubio. 

Soraya Venegas Ferreira (Profª) e Rafael Lopes (ex-aluno)
(Jornalismo, Estácio UNESA/RJ): comunicação
“Sociedade, literatura e jornalismo impresso: o posi-
cionamento de Lima Barreto no início do século XX”
apresentada no 3º Encontro Regional Sudeste de História
da Mídia, no Rio de Janeiro, de 14 a 15 de abril de 2014. 

Stella Luiza Moura Aranha Carneiro (Psicologia, Estácio
UNESA/RJ): comunicação “A rede social: o facebook e a
dependência à internet” apresentada no V Congresso
ULAPSI (Congresso Latinoamericano de Psicologia), na
Guatemala, de 14 a 17 de maio de 2014. 

O s professores do curso de Direito da unidade Niterói
obtiveram aprovação de 12 artigos científicos para
o CONPEDI realizado em Florianópolis/SC, entre os

dias 29 de abril e 03 de maio. 
O CONPEDI é o maior e mais conceituado evento

nacional de pós-graduação no âmbito do Direito. Registre-
se que a unidade em questão foi a responsável pela realiza-
ção, no semestre anterior, do 1º Encontro de Integração
Institucional entre o PPGD/UNESA e um curso de Direito da
instituição, evento simultâneo à também pioneira 1ª Jor-
nada de Iniciação Científica. Abaixo, a lista dos 12 artigos
com os respectivos autores: 

-A importância da atividade financeira na economia e o
papel do Estado na regulação do mercado de capitais -Vini-
cius Figueiredo Chaves 

-Uma análise crítica do fenômeno empresa -dos inter-
esses exclusivos privatistas aos institucionalistas publicistas:
criando valor compartilhado -Vinicius Figueiredo Chaves 

-Reflexões sobre a judicialização da saúde pública no
Brasil - Marcia Aparecida Alves de Medeiros. 

-Redefinindo o regime de alocação de riscos nas con-
tratações públicas para uma gestão sustentável -Marcelo
Pereira dos Santos 

-Sociedade de risco e o agir da administração pública -
Marcelo Pereira dos Santos 

-O direito à saúde e o seu caráter promocional -a inter-
ferência da política urbana relacionada à moradia na busca
de sua concretização -Mariana Dias Ribeiro; Eleonora Freire
Bourdette Ferreira 

-As manifestações do poder de polícia na sociedade por-
tuguesa do século XVII -Andréia Fernandes de Almeida;
Adinan Rodrigues da Silveira 

-O multiculturalismo e a defesa de minorias e grupos
vulneráveis na perspectiva do sistema interamericano de
proteção de direitos humanos e no sistema jurídico
brasileiro -Adinan Rodrigues da Silveira; Andréia Fernandes
de Almeida 

-A significação original de democracia e a isegoria como
pressuposto da deliberação namodernidade -Marcelo dos
Santos Garcia Santana 

-Baixada de Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Plano Piloto:
o projeto Lúcio Costa e suas alterações urbanísticas ao
longo de quase 45 anos -Tatiana Fernandes Dias da Silva 

-O Direito Ambiental, fraternidade e desenvolvimento
sustentável -Ana Paula Bustamante; Tatiana Fernandes Dias
da Silva 

-O Programa Nacional de Banda Larga e o paradigma da
renúncia fiscal da Lei nº como instrumento de inclusão dig-
ital - Carlos Roberto Rodrigues Batista (professor de Niterói);
Elizabete Rosa de Mello 

VI Seminário de Pesquisa da Estácio e 
II Jornada de Iniciação Científica da UNESA 

O FUTURO PODE SURGIR DE UMA PESQUISA 

Submeta seu trabalho para o VI Seminário de Pesquisa da
Estácio e II Jornada de Iniciação Científica da UNESA que
acontecerá em 18 de outubro de 2014, no Rio de Janeiro, no
Campus Menezes Côrtes. 

Inscrições de 31/03 a 30/05 de 2014. Você poderá apre-
sentar sua pesquisa, oportunizando momentos de discussão
e reflexão, incentivando a sociabilidade e a interação entre
alunos e professores. 

Mais informações: www.estacio.br/seminariodepesquisa 

E-mail: seminario.pesquisa@estacio.br

8ª edição do Fórum de Comunicação Empresarial 
Data: 7 de junho de 2014 
Horário: das 9h às 13h 
Local: auditório do campus Madureira 
O evento é organizado pelos cursos de Jornalismo e de Pub-

licidade do campus Madureira e a temática envolve a imagem e
a reputação digital das organizações na era do big data. 

Marcelino Tadeu de Assis (Gestão de Recursos
Humanos, Estácio UNESA/RJ): integrou o comitê de avaliação
da II Mostra Científica de Administração, evento coordenado
pelo Conselho Regional de Administração -CRA-7a. região. 
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Alexandre Fernandes Dantas (Direito, Estácio
UNESA/RJ): artigo “Lista dos credores na falência”
publicado na Revista Jurídica Consulex, nº 410,
p.62,63. 

Fernanda Gonçalves da Silva (Psicologia, Estácio
UNESA/RJ): comunicação “Evidências de validade do
teste palográfico para o contexto da segurança pri-
vada” será apresentada no VII Congresso da Associa-
ção Brasileira de Rorschach e Métodos Projetivos, em
São Paulo, em 16 de julho de 2014. 

Flavio Filgueiras Nunes e Mara Conceição Vieira de
Oliveira (Direito, Estácio FESJF/MG): comunicação
“Discursos jurídico e literário na formação do leitor
universitário: estética, técnica e conhecimento” apre-
sentada no CONPEDI, em Santa Catarina, em 02 de
maio de 2014. 

Marcus Vinicius Fernandes Andrade da Silva
(Direito, Estácio Natal): comunicação “Decretação ex

officio da abusividade de cláusulas nos contratos rela-
cionais de consumo: o estudo da norma de ordem
pública do CDC” apresentada no XII Congresso Bra-
sileiro de Direito do Consumidor, em Gramado (RS),
entre 12 e 15 de maio de 2014. 

Mariese Garcia Costa Rodrigues de Alencar (Direito,
Estácio FASE/SE): artigo “Análise do projeto de lei n.
3.133/2012 sob a ótica constitucional: a limitação aos
direitos autorais para fins de uso privado sob uma
perspectiva principiológica” publicado na Revista de
Propriedade Intelectual: Direito Contemporâneo e
Constituição, 5 edição. Disponível no site:
www.pidcc.com.br/br 

Nuno Manuel Frade de Sousa (Educação Física, Está-
cio FESV/ES): artigo “Correlation between acute and
chronic 24 hour blood pressure response to resistance
training” aceito para publicação no International
Journal of Sports Medicine, periódico Qualis A1 e
fator de impacto de 2,27. 

Em 27 de maio de 2014 aconteceu na Embaixada Bra-
sileira em Londres o lançamento do livro “Education for
Innovation and Independent Learning” (Elsevier), de
Ronaldo Mota em co-autoria com David Scott e fruto da
Cátedra Anísio Teixeira/CAPES. Mais de 100 pessoas estive-
rem presentes, entre elas o Embaixador do Brasil no Reino
Unido, Emb. Roberto Jaguaribe, representantes de diversas

instituições britânicas e brasileiras como Institute of Educa-
tion/University of London (IoE), Associação de Estudantes
Brasileiros de Pós-Graduação no Reino Unido, Anglo-Brazi-
lian Society, EdUKationBR, Regent’s University London,
Alpha Plus Group etc. A apresentação do livro foi feita pelo
Emeritus Professor Robert Cowen (IoE), reconhecido como
a maior autoridade mundial em Educação Comparada. 

VI Seminário de Pesquisa da Estácio e 
II Jornada de Iniciação Científica da UNESA 

INSCRIÇÕES PRORROGADAS 
ATÉ 04/06/2014 (QUARTA-FEIRA). 

Submeta seu trabalho para o VI Seminário de Pesquisa
da Estácio e II Jornada de Iniciação Científica da UNESA
que acontecerá em 18 de outubro de 2014, no Rio de
Janeiro, no Campus Menezes Côrtes. 

Você poderá apresentar sua pesquisa, oportunizando
momentos de discussão e reflexão, incentivando a sociabi-
lidade e a interação entre alunos e professores. 

Mais informações: www.estacio.br/seminariode-
pesquisa 

E-mail: seminario.pesquisa@estacio.br 

Estão abertas as inscrições para seleção de Proje-
tos de Iniciação Científica (PIC) e Projetos de Extensão
Acadêmica (PEA) da FESJF. Os projetos aprovados serão
realizados entre agosto/2014 a junho/2015. Período de
inscrição dos projetos:  06/05/2014 a 06/06/2014. Para
mais informações, entrar em contato com a coordena-
dora de Pesquisa e Extensão da FESJF através do e-mail:
giovanna.goncalves@estacio.br. 

Valeria Dutra Ramos (Engenharia Ambiental e Sani-
tária, Estácio UNESA/RJ): concessão de bolsa de Inicia-
ção Científica no Programa de IC 2013/02 da FAPERJ
para a aluna Elizane Farias da Silva para desenvolvi-
mento do projeto “Avaliação do potencial de resíduos
plásticos (HDPE e PP) provenientes do lixo urbano de
Nova Friburgo”. 

Lançamento de livro em Londres
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ESTÁCIO É PRIMEIRO
LUGAR NO RANKING
“CWTS 2014 BRAZIL” 

QUANTO AO
IMPACTO MÉDIO DE

SUAS MELHORES
PUBLICAÇÕES

O “Centre for Science and Technology Studies-
CWTS” é um respeitado instituto interdisciplinar
da tradicional Universidade de Leiden, na Holanda.
O Centro tem por finalidade estudar a dinâmica da
pesquisa científica e suas conexões com a tecno-
logia, a inovação e a sociedade. O “CWTS Brazi-
lian Resarch Ranking 2014” mede o desempenho
científico das organizações (não somente univer-
sidades) brasileiras. Fazendo uso de um conjunto
sofisticado de indicadores bibliométricos, o ran-
king pretende fornecer medidas precisas acerca do
impacto científico dessas organizações e é
baseado nas publicações indexadas via “Web of
Science”. 

O CWTS Brazilian Resarch Ranking 2014
analisou a produção científica no período
2003/2012 de 110 instituições brasileiras. Em se
adotando como indicadores o impacto das
publicações, medido pelo número de citações,
e definindo o ranking pela proporção de publi-
cações no período selecionado que constam dos
10% dos artigos mais relevantes nas áreas ana-
lisadas, a Universidade Estácio de Sá consta
como primeiro lugar geral no Brasil, como pode
ser visto no link abaixo: 

http://brr.cwts.nl/ranking 
Tal resultado, ainda que surpreendente, é cer-

tamente associado ao fato que a Estácio mantém
hoje cinco programas de pós-graduação, três
deles com doutorado, todos credenciados pela
CAPES e avaliados positivamente com conceitos 4
ou 5, o que representa um diferencial no contexto
das instituições privadas do país. 

VI Seminário de Pesquisa da
Estácio e II Jornada de 

Iniciação Científica da UNESA 
Encerrado o prazo, em

4 de junho, para submissão
de trabalhos ao VI Seminá-
rio de Pesquisa da Estácio e
II Jornada de Iniciação
Científica da UNESA, apre-
sentam-se os resultados: 

Os trabalhos submeti-
dos, segundo as normas
do Edital, estão sendo
encaminhados para avalia-
ção pelo Corpo Editorial. A
relação dos trabalhos apro-
vados para publicação nos
Anais será divulgada em
26 de junho de 2014, no
site www.estacio.br/semi-
nariodepesquisa. 
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Arlindo Elias Neto (Fisioterapia, Estácio
FESV/ES): participação como um dos
autores do livro "Devices for Mobility
and Manipulation for People with
Reduced Abilities", publicado pela edi-
tora CRC Press e disponível na Amazon.

Gabriela Baranowski Pinto (Profª), Diego
Paula (ex-aluno) e Renata Neves (ex-
aluna) (Turismo, Estácio FESBH/MG):
artigo "Canela de Ema Adventure Park:
motivações para a prática do arvo-
rismo" publicado na Revista Turismo &
Desenvolvimento (Online), v.10. 

Gabriela Baranowski Pinto (Profª), Eli-

zabeth de Paulo (ex-aluna) e Thaisa
Cristina da Silva (ex-aluna) (Turismo,
Estácio FESBH/MG): artigo "Os cen-
tros culturais como espaço de lazer
comunitário: o caso de Belo Hori-
zonte" publicado na Cultur: Revista
de Cultura e Turismo, v.6, n.2. 

Mildred Ferreira Medeiros (Enferma-
gem, Estácio UNESA/RJ): livro "Bizu: o
X da questão. 3.400 questões para
concursos de Biologia", publicado
pela editora Rubio. 

Nelma de Mello Cabral (Profª) e Vladi-
mir Porfirio Bezerra (aluno) (Psicolo-

gia, Estácio UNESA/RJ): comunicação
"Angústia e narcisismo: questões freu-
dianas e questões contemporâneas"
apresentada no IV Encontro Regional
de Estudantes de Psicologia, no Rio de
Janeiro, em 02 de maio de 2014. 

Soraya Venegas Ferreira (Profª) e Fer-
nanda Paixão (ex-aluna) (Jornalismo,
Estácio UNESA/RJ): comunicação
"Entre a liberdade artística e a credibi-
lidade jornalística: especificidades do
jornalismo de autor na Revista Piauí"
apresentada no 3º Encontro Regional
Sudeste de História da Mídia, no Rio de
Janeiro, de 14 a 15 de abril de 2014. 

O Programa da Maturidade da Estácio
BH -Prado -participou do Simpósio Interuni-
versitario de Programas Educativos para
Adultos Mayores realizado pelo "Tecnoló-
gico de Antioquia Institución Universitaria
de Medellín" em parceria com o Programa
da Maturidade da Estácio-BH durante os
dias 25 e 2F de abril, o qual foi presidido
pelo Vice-reitor Elimeleth Asprilla Mosquera. 

Participaram o Diretor da Facultad de
Educación y Ciencias Sociales de Anti-
oquia, Wilfer Ceballos Bencutar, os corde-
nadores dos programas do Brasil e
Colômbia, Marco Antonio Lobo e Nora
Hincapié Gil, que apresentaram os respec-
tivos Programas, a professora de espanhol
Eliane Ramos, da Estácio, e professores da
Cátedra Universitaria para Adultos Mayo-
res de Medellín. Os alunos integrantes da
Cátedra Universitaria de Adultos Mayores
juntamente com 25 alunos do curso de
espanhol da Maturidade Estácio BH des-
frutaram do evento acadêmico que teve
como propósito realizar um intercâmbio
internacional, compartilhar experiências e
analisar os pontos fortes dos programas

que permitam o fortalecimento dos estu-
dantes, docentes e coordenadores de
ambas as instituições, o propósito de futu-
ras alianças de pesquisa, intercâmbio e
produção acadêmica. 

Nora Hincapié Gil, licenciada em Geron-
tologia e especialista em Docência Investi-
gativa Universitária, analisou alguns pontos
do simpósio como: a socialização das expe-
riências dos programas educativos para a
terceira idade entre as duas universidades,
aspectos positivos e deficientes, o processo
acadêmico com este público, a interação
intergeracional alunos da graduação e da
maturidade no ambiente universitário – e a
projeção social que deve ser assegurada
pela universidade proporcionando aos alu-
nos da maturidade a inclusão social. 

A Professora Eliane Ramos, licenciada
em Letras, especialista em Tradução e
mestranda em Docência Universitária,
destacou as problemáticas do ensino de
segunda língua a alunos da terceira idade
e as possíveis metodologias que favore-
çam a aprendizagem. Em sua pesquisa de
mestrado sobre o mesmo tema, propõe

um estudo comparativo com alunos da
maturidade e da graduação que possa
esclarecer se tais dificuldades são real-
mente inerentes à idade ou de caracterís-
ticas particulares do aluno brasileiro
adulto. Destacou a contribuição dos pro-
gramas para a saúde mental, socialização
e atualização deste público que cresce a
cada dia e tem o direito de sentir se inse-
rido na sociedade, no ambiente familiar e,
inclusive, no mercado de trabalho. 

A programação foi concluída com a
apresentação de testemunhos de vários
alunos sobre experiências e mudanças 

geradas em suas vidas, entrega de cer-
tificados, apresentações artísticas e cultu-
rais a cargo dos estudantes de ambas as
universidades como, por exemplo, a apre-
sentação da orquestra de cordas do Tec-
nológico. 

Ficou evidente a satisfação de todos
com o êxito do evento e o calor humano
de seus participantes que esperam se reen-
contrar no próximo “Congreso Íberoame-
ricano de Universidades Abertas para
Adultos Mayores” em 2015 no Brasil. 

No dia 07 de maio, o Prof. Álvaro
Romano, criador do Método Ginástica Natu-
ral, ministrou uma palestra no campus R9
para o curso de Educação Física sobre o seu
diferenciado método de Ginástica, baseado
na exploração do movimento humano a par-
tir das técnicas utilizadas no Jiu Jitsu e na
movimentação natural de alguns animais,
proporcionando um acervo de movimentos
bastante diversificado e criativo. Devido à
característica do seu método, o professor
Álvaro Romano transita em diferentes seg-
mentos da Educação Física, desde o treina-
mento de grandes atletas do MMA até a
prescrição de exercícios físicos para portado-
res de deficiências, passando pela área de
Arte, na qual recebeu o Prêmio Coca-Cola. 

Paula Ribeiro (História, Estácio

UNESA/RJ): o Museu de Arte do Rio – MAR
sediou o lançamento do livro "Memória e
Identidade dos Moradores do Morro do Tim-
bau e do Parque Proletário da Maré". A
publicação é fruto de um projeto de pes-
quisa realizado pelo Núcleo de Memória e
Identidade da Maré – NUMIM e é baseado
em entrevistas com os moradores mais anti-
gos das duas favelas. O trabalho de coleta
destes dados contou com a contribuição de
cinco pesquisadores universitários, morado-
res da Maré, que resgataram a história des-
sas favelas através de depoimentos orais e
pesquisa em arquivos públicos e acervos par-
ticulares dos moradores. Um dos objetivos
deste trabalho é preservar e tornar pública a
memória dos moradores mais antigos para
as novas gerações de moradores da Maré e
da cidade do Rio de Janeiro. O livro já é o

segundo volume da série "Tecendo Redes de
Memórias e Histórias da Maré", iniciativa da
Redes da Maré, que pretende contar a traje-
tória das 1F comunidades locais a parGr da
mesma metodologia. O primeiro livro da
série, sobre a favela Nova Holanda, foi lan-
çado em 2012 e ambas as publicações estão
disponíveis para download através do site
www.redesdamare.org.br" 

Sheila Marta Carregosa Rocha
(Direito, Estácio FIB/BAC: coordenadora do
grupo temático sobre "Envelhecimento e
Movimentos Sociais" do Congresso Inter-
nacional de Ciências Sociais e Humanidades
que ocorrerá em Salvador-Bahia de 7 a 10
de outubro de 2014. Chamada para apre-
sentação de trabalhos disponível em
www.aninter.com.br. 

Simpósio Interuniversitario de Programas Educativos para Adultos Mayores 
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Juliana Oliveira Gomes (Psicologia, Estácio
FESJF/MG): artigo "Suicídio e Internet: análise de
resultados em ferramentas de busca" publicado na
Revista Psicologia & Sociedade, Qualis A2. Disponí-
vel no link: http://www.scielo.br/pdf/psoc/v26n1/08.pdf

Luciana Moreno dos Santos (Engenharia

Ambiental e Sanitária, Estácio UNESA/RJ): comu-
nicação "Avaliação de diferentes meios de cul-
tura na produção de fitotoxinas os de
Corynespora casiicola SP Lantanea" apresen-
tada na 37ª Reunião Anual da Sociedade Brasi-
leira de Química, no Rio Grande do Norte, em
26 de maio de 2014.

Realizado no Campus Akxe
no período de 19 a 23 de
maio de 2014, o Café com
Ciência é um ciclo de pales-
tras de periodicidade semes-
tral organizado pelo curso de
Educação Física que tem

como objetivo a promoção da
marca institucional e do
conhecimento específico da
Educação Física através de
variados temas relacionados
ao movimento humano. A
necessidade de fundamenta-

ção científica do empirismo
nas ações na qual se pretende
intervir pode ser o diferencial
entre o sucesso e o fracasso,
na programação de estraté-
gias de ações relacionadas ao
exercício físico.

Fernando Campbell Bordiak
(Fisioterapia, Estácio UNESA/RJ):
apresentou os resultados do
estudo "Incidência de lesões do
aparelho locomotor em idosos
praticantes de atividade física em
praça pública na cidade do Rio
de Janeiro" em evento acadê-
mico, no campus Akxe, da Uni-
versidade Estácio de Sá, em 26
de abril de 2014. 

Gil de Carvalho (Engenharia
Ambiental e Sanitária, Estácio
UNESA/RJ): recebeu o título de
cidadão honorário de Nova Fri-
burgo condedido pela Câmara
Municipal de Nova Friburgo/RJ em
Solenidade no Teatro Municipal.

Janete Pereira do Amaral
(Análise e Desenvolvimento de
Sistemas, Estácio FIC/CE): assu-
miu a presidência do VII Con-
gresso TI & Telecom - INFOBRASIL
2014. O INFOBRASIL é o maior

evento de TIC (Tecnologia da
Informação e Comunicação) do
estado do Ceará. O Comitê de
Programa do INFOBRASIL 2014
agrega cerca de 60 pesquisadores
(mestres e doutores) das princi-
pais instituições de ensino e pes-
quisa do país. Serão avaliados
trabalhos científicos em 14 áreas
de pesquisa em TIC. O Evento
conta com o apoio da SBC (Socie-
dade Brasileira de Computação) e
a participação das principais insti-
tuições de ensino do Ceará.

Marcelino Tadeu de Assis
(Gestão de Recursos Humanos,
Estácio UNESA/RJ): participou
como palestrante no III Fórum de
RH, Métricas e Indicadores, em
Brasília.

Nilton Cesar Flores e Vinicius
Figueiredo Chaves (PPG Direito e
Direito, Estácio UNESA/RJ): minis-
traram palestra conjunta, em 08

de maio de 2014, no Centro Cul-
tural Justiça Federal, na série Jus-
tiça & Pensamento, que envolve
parceria da Estácio com a Escola
da Magistratura Federal. Os temas
foram empresa, governança e sus-
tentabilidade.

I Seminário de Pesquisa em
Direito da Estácio/FIB: evento
realizado entre 23 e 27 de maio de
2014, direcionado aos docentes e
discentes da Estácio/FIB. Na oca-
sião, foram apresentados pelos
professores e alunos pesquisadores
os projetos de pesquisa em anda-
mento.

VI Seminário de Pesquisa
da Estácio: o número de inscri-
tos separados por Centro de
Conhecimento, Regional, Tipo
de Trabalho, IES e Curso consta
da Nota Técnica 29 disponível na
Conecta - comunidade Pesquisa
Aplicada.

CAFÉ COM CIÊNCIA
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José Carlos Carota (Ciências Contábeis, Estácio
UNIRADIAL/SPC): artigo "A função social da
propriedade urbana" publicado na Revista
Forense, v. 418. 

Nelma de Mello Cabral (Psicologia, Estácio
UNESA/RJC): comunicação "Caos pulsional em
tempos sombrios" apresentada na XIII Jornada do
EBEP (Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos -
RJ), no Rio de Janeiro, em 23 de maio de 2014. 

Renata Prado Alves Silva (Jornalismo, Estácio
FESJF/MG): comunicação "Establishing definitions
for social cataloging platforms" será apresentada
na Social Media & Society Conference 2014, no
Canadá, de 27 a 28 de setembro de 2014. 

Sheila Marta Carregosa Rocha (Direito, Estácio

FIB/BA): comunicação "After the autumn: Brazilian
senior citizens return to work" será apresentada
na Faculdade de Economia da Universidade de
Coimbra, em Coimbra, em 11 de julho de 2014. 

Vanice Regina Lirio do Valle (PPG em Direito,
Estácio UNESA/RJ): comunicação "Judicialization
of socioeconomic rights in Brazil: mercantiliza-
tion of the fundamental rights as a deviance in
rights protection" apresentada na 3rd. Annual
Younger Comparativists Committee -American
Society of Comparative Law, Lewis & Clark Uni-
vertity, Portland, Oregon, EUA, de 04 a 05 de
abril de 2014. 

Walfrido Nunes de Menezes (Psicologia, Estácio
FIR/PE): livro "Múltiplos olhares em Psicologia",
publicado pela editora Libertas. 

A Estácio oferece 10 (dez) vagas de bolsas para
alunos dos cursos de graduação em todas as áreas de
conhecimento concedidas pelo Programa de Bolsas
Ibero-Americanas Santander Universidades 2014, no
valor de  3.000 (três mil euros). O programa prevê a
realização de um semestre acadêmico no ano de
2015 nas seguintes Instituições de Ensino: 

Universidade de Coimbra e Universidade do Porto,

em Portugal; e Universidade de Buenos Aires, na
Argentina. As inscrições podem ser realizadas até o
dia 11 de julho de 2014. O Edital de Seleção Interna
da Estácio e os Princípios Gerais do Programa estão
disponíveis em www.estacio.br/pesquisaaplicada.

Para mais informações, entrar em contato com
Rafael Deslandes pelo e-mail rafael.deslandes@esta-
cio.br. 

Aprovação de bolsa de Pós-
Doctor Sênior (PDS) -FAPERJ 

Valeria Dutra Ramos )Engenharia
Ambiental e Sanitária, Estácio
UNESA/RJ]: foi contemplada com
uma bolsa de Pós-Doutorado
Sênior (PDS), pela FAPERJ, para o
desenvolvimento do projeto de pes-
quisa "Estudo dos principais com-
postos voláteis formados durante
processos de destilação de cachaça
em alambiques por cromatografia
gasosa". O projeto de pesquisa está
sendo desenvolvido em parceria
com a Universidade do Estado do
Rio de Janeiro. 

Você tem alguma ideia de

produto ou de tecnologia inova-
dora? 

Consulte ideaproductla.org ou
http://www.ufjf.br/secom/2014/06/
25/i2p-workshop-para-interessa-
dos-em-competicaomundial-escla-
rece-duvidas/ para conhecer o
regulamento e a programação do
evento Idea to Product I2P Latin
America Competition, na Universi-
dade Federal de Juiz de Fora, de 7 a
9 de agosto de 2014. Inscrições até
10 de julho. 

VI Seminário de Pesquisa da
Estácio e II Jornada de Iniciação
Científica da UNESA: a listagem
dos trabalhos selecionados para

publicação nos anais do evento está
disponível nos seguintes ambientes
virtuais: 

-Intranet; 
-Site do seminário; 
-Comunidade Pesquisa Aplicada

da Conecta. 

VI Seminário de Pesquisa da
Estácio e II Jornada de Iniciação
Científica da UNESA: Nota técnica
30 referente à avaliação de resumos
submetidos ao evento está disponí-
vel nos seguintes ambientes vir-
tuais: 

-Intranet; 
-Comunidade Pesquisa Aplicada

da Conecta. 

Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander Universidades 2014/Estácio 
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Aline Silva Correa Maia Lima (Jornalismo, Estácio
FESJF/MG): artigo “Notas sobre 5x Favela: agora
por nós mesmos: juventude, cinema e mobilidade
subjetiva”, aceito para publicação no segundo
livro da Coleção Comunicação Audiovisual. O tra-
balho foi apresentado no XVIII Congresso de Ciên-
cias da Comunicação, de 3 a 5 de julho de 2013. 

David Fernandes Cruz Moura (Engenharia de Teleco-
municações, Estácio UNESA/RJ): capítulo “Security
issues in tactical software-defined radios: analysis of
attacks and case studies”, no livro Advancing
embedded systems and real-time communications
with emerging technologies, publicado pela editora
IGI Global, nos Estados Unidos, em abril de 2014. 

João Antonio Pereira Correia (Medicina, Estácio -
UNESA/RJ): artigo “Following the needles: an ana-
tomical study to evaluate the post-operative safety
and symptoms of patients receiving a transobtura-
tor male sling implant”, aceito para publicação no
The Journal of Urology (Impresso). 

Miriam Azevedo Hernandez Perez (ex-aluna) (PPG
em Direito, Estácio UNESA/RJ): artigo “Complexi-
dade, direito e linguagem: um breve estudo para
uma nova interpretação” publicado na Revista Phi-
lologus, ano 20, n° 58.

Renata Prado Alves Silva (Jornalismo, Estácio
FESJF/MG): comunicação “Social media and
books: an analysis of the relationship between rea-
ding habits and online sociability” será apresen-
tada na 3rd Annual International Conference on
Journalism & Mass Communication, em Singa-
pura, de 22 a 23 de setembro de 2014.

Roger de Moraes (Educação Física, Estácio
UNESA/RJ): comunicação “Efeito da periodiza-
ção do treinamento de luta olímpica sobre a rea-
tividade microvascular de atletas da seleção
brasileira” será apresentada na XXIX Reunião
Anual da Federação de Sociedades de Biologia
Experimental (FeSBE), em Minas Gerais, de 27 a
30 de agosto de 2014.

Julio Cesar Rosa (Engenharia Ambiental e Sanitária,
Estácio UNIRADIAL/SP): realizou visita de interação dos
alunos do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária
para interação junto ao meio ambiente, reconheci-
mento da área de atuação e sua importância; discus-

são sobre os problemas socioambientais, econômicos,
culturais, em diferentes escalas; sensibilização sobre a
importância da melhoria da qualidade de vida e
mudança da estrutura da sociedade através de dinâ-
micas e estudo do meio. 

I Seminário Acadêmico e
Científico da FESJF: realizado em
com ampla participação discente e
docente. Devido ao sucesso do
evento, a 2ª edição será realizada
em novembro de 2014, com inscri-
ções de resumos entre os meses de
agosto de setembro. A grande e
significativa novidade referente ao
Seminário Científico da FESJF é a
obtenção do ISSN para os anais
(2357-982X). Para mais informa-
ções sobre o evento e acesso aos
trabalhos publicados, acessar o site:
http://portal.estacio.br/unidades/fac

uldade-estacio-de-as-de-juiz-de-
fora/issn-2357-982x—-seminario-
academico-ecientifico/apresentacao
.aspx. 

Interclínicas 2014: evento
anual do curso de Fisioterapia da
UNESA, recebeu 14 trabalhos cien-
tíficos de estagiários de diversos
campi do estado do Rio de Janeiro:
R9, Akxe, Norte Shopping, Nova
Iguaçu, Niterói, Friburgo, Campos
dos Goytacazes e Cabo Frio. Os tra-
balhos serão analisados por uma
banca composta por dois membros

externo e as apresentações ocorre-
rão no campus Niterói, no dia 16 de
agosto, a partir das 9 horas. O Tro-
féu Interclínicas 2014 será conce-
dido ao campus que apresentar o
melhor trabalho. 

Andre Luis Soares Smarra
(Gestão Ambiental, Estácio
UNESA/RJ): recebeu a Comenda da
Ordem do Mérito Cultural Carlos
Gomes, outorgada pela Sociedade
Brasileira de Artes, Cultura e Ensino
-SBACE, no dia 22 de maio de
2014, em São Paulo -SP. 

Visita Técnica -Parque Estadual da 
Serra da Cantareira -Núcleo do Engordador 
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Christiano Bittencourt Machado (prof.) e Gabriella
Sellani (aluna) (Fisioterapia, Estácio UNESA/RJ):
comunicação “Thermographic analysis of block and
cylindrical bone phantoms and in vitro human bone
samples after therapeutic ultrasound stimulation”
será apresentada na 6th European Conference of
the International Federation for Medical and Biolo-
gical Engineering (MBEC 2014), na Croácia, de 07 a
11 de setembro de 2014. 

Elza Maria Gonçalves Lobosque (Psicologia, Estácio
FESJF/MG): comunicação “Avaliação psicológica
para porte de arma fogo: o que medir afinal?” apre-
sentada na na Universidade Salgado de Oliveira, no
Rio de Janeiro, em 25 de abril 2014. 

Laelia Carmelita Portela Moreira e Wania Regina
Coutinho Gonzalez (PPG em Educação, Estácio
UNESA/RJ) comunicação “Aspectos da relação
macro/micro na pesquisa em políticas educacionais”
será apresentada na II Jornadas Latinoamericanas de
Estudios Epistemológicos en Política Educativa, em
Curitiba, de 18 a 20 de agosto de 2014. 

Mara Conceição Vieira de Oliveira (Direito, Estácio
FESJF/MG): comunicação “O Brasil de Manoel de
Barros encena reflexão ambiental” será apresentada
no Colóquio Cartographies Littéraires du Brésil

Actuel: Espaces, Acteurs et Mouvements Sociaux,
em Paris, de 12 a 13 de novembro de 2014. 

Miriam Garcia Leoni (Enfermagem, Estácio
UNESA/RJ): livro “Autoconhecimento do enfer-
meiro-instrumento nas relações terapêuticas e na
gestão-gerência em Enfermagem”, publicado pela
editora Gen. 

Miriam Azevedo Hernandez Perez (ex-aluna) (PPG em
Direito, Estácio UNESA/RJ): artigo “A fundamentação
linguística da sociologia e a construção do direito”
publicado na Revista Philologus, ano 20, n° 58. 

Patricia Lovatel Acioly (Nutrição, Estácio FESSC/SC):
comunicação “Aceitabilidade de sucos funcionais
por crianças em idade escolar” será apresentada no
XXIII Congresso Brasileiro de Nutrição, em Vitória, de
17 a 20 de setembro 2014. 

Roger de Moraes (Educação Física, Estácio UNESA/RJ):
comunicações “Effects of aerobic training on micro-
vascular function in diabetic patients” e “Chronic
effects of vegetarianism on vascular function and
cardiovascular disease risk markers” serão apresen-
tadas no Congresso Internacional PANAM (1st
PanAmerican Congress of Physiological Sciences),
em Foz do Iguaçu, de 02 a 06 de agosto de 2014. 

Temos quatro alunos (depois de uma seleção rigo-
rosa) participando do Programa Jovens Jornalistas da
Agência de Notícias ABEAR (Associação Brasileira das
Empresas Aéreas), todos concorrendo ao Prêmio
ABEAR de Jornalismo. 

As companhias que atuam na aviação doméstica
nacional montaram um projeto de apoio à formação de
Jovens Jornalistas. O objetivo é aproveitar a visibilidade
do setor aéreo durante a Copa do Mundo para oferecer
treinamento e atividade prática a estudantes em ano de
conclusão de curso, com a oportunidade de contribuir

e participar desse importante momento para o País.
Nossa aluna de BH – Bruna Ferreira fez sua primeira

viagem de avião de BH para São Paulo, através deste
programa o que resultou em uma bela matéria. Dispo-
nível no site: http://www.agenciaabear.com.br/hot-
news-3/meu-primeiro-voo-foiuma-experiencia-incrivel/ 

Nosso aluno de Fortaleza – Vanderlúcio Souza,
publicou no Site Brasil Post sua matéria. Podem con-
ferir: http://www.brasilpost.com.br/2014/06/17/seu-
barriga-mexico_n_5504381.html?1403033768&utm
_hp_ref=brazil 

Seminário de Socialização
dos Projetos – Bolsa de Estudo
e Pesquisa do Artigo 170 da
Constituição Estadual de SC –
abrangência Grande Florianó-
polis: evento promovido pela

Secretaria de Educação do Estado
de Santa Catarina no auditório do
Centro Universitário Estácio de Sá
de Santa Catarina, em 03 de
junho de 2014. A concessão das
bolsas do Artigo 170 é um direito

assegurado pela Constituição
Estadual de 1989 que beneficia
alunos de instituições privadas de
ensino superior legalmente habili-
tadas a funcionar no Estado de
Santa Catarina. 

Programa Jovens Jornalistas 
da Agência de Notícias ABEAR 
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Juliana Oliveira Gomes (Psicologia, Estácio
FESJF/MG): comunicação "Suicídio e ideação
suicida: aspectos fundamentais" será apresen-
tada no VII Congresso de Psicologia da Zona da
Mata e Vertentes e XI Encontro Juizforano de
Psicologia, em Minas Gerais, em 28 de agosto
de 2014. 

Marilza Sampaio Aguilar (Engenharia de Petróleo,
Estácio UNESA/RJ): comunicação "Síntese de
hidroxiapatita com o uso de carbonato de cálcio
de origem biológica como precursor" será apre-
sentada no Congresso Brasileiro de Engenharia e
Ciência dos Materiais – CBECiMat, em Mato
Grosso, de 09 a 13 de novembro 2014. 

Ornelio Hinterholz Junior (Computação, Estácio
ATUAL/RR): comunicação "Transversal: uma
abordagem sistêmica para predição de desem-
penho de estudantes no ENADE por meio do
uso do ciclo PDCA" será apresentada no XXXIV
Congresso da Sociedade Brasileira de Compu-
tação (CSBC), em Brasília, de 28 a 31 de julho
de 2014. 

Regina Braga de Moura (Profª) e Fabiane Sobri-
nho de Abreu (aluna) (Farmácia, Estácio
UNESA/RJ): artigo "Farmacovigilância de fitote-
rápicos em uma indústria farmacêutica brasi-
leira: mecanismo de aperfeiçoamento dos

produtos" aceito para publicação na Revista
Infarma. 

Roger de Moraes (Educação Física, Estácio
UNESA/RJ): comunicações "Effect of different
vegetarian diets on homocysteine levels and
microvascular endothelium dependent reacti-
vity" e "Suplementação com creatina melhora
a reatividade microvascular dependente de
endotélio e reduz a síntese de triiodotironina"
serão apresentadas no 26º Congresso Brasileiro
de Medicina do Exercício e do Esporte (CBMEE),
em Belo Horizonte, de 20 a 23 de agosto de
2014. 

Tiago Costa de Figueiredo (Educação Física,
Estácio UNESA/RJ): artigo "Blood pressure and
heart rate variability responses after isolated
and combined sessions of aeorobic and
strength exercises" publicado no International
SportMed Journal, vol 15, n. 2, pág. 178-187.

Wender Antônio da Silva (Computação, Estácio
ATUAL/RR): comunicação "Softwares educacio-
nais simuladores no ensino da física: um estudo
de caso em uma escola pública estadual da
cidade de Boa Vista/RR" apresentada no XXIII
Ciclo de Palestras Novas Tecnologias na Educa-
ção (CINTED), no Rio Grande do Sul, em 17 de
julho de 2014. 

Marco Aurelio Carino Bouzada (PPG em Adminis-
tração, Estácio UNESA/RJ): será o coordenador local
da oficina de Jogos de Empresas no campus Presi-
dente Vargas (Rio de Janeiro). 

A Oficina será ministrada pela maior autoridade
do Brasil em Jogos de Empresas, o professor Antônio

Sauaia, da USP, constituindo uma grande oportuni-
dade para conhecimento e aculturamento acerca
desta metodologia alternativa e vivencial de ensino.
Informações disponíveis no link: http://portal.esta-
cio.br/cursos/mestrado-edoutorado/administracao-e-
desenv-empresarial/agenda.aspx 

Carlos Eduardo Nunes Ferreira (Arquitetura e
Urbanismo, Estácio -UNESA/RJ): livro "Barra da
Tijuca: o presente do futuro", lançado na Livraria da
Travessa de Botafogo, no Rio de Janeiro, em 30 de
junho de 2014. 

Marcelino Tadeu de Assis (Gestão de Recursos
Humanos, Estácio -UNESA/RJ): livro "Meritocracia: igua-
litária e justa ou injusta, mas desejável?", será lançado
no CONARH -Congresso Nacional de Recursos Huma-
nos, em São Paulo, em 20 de agosto de 2014. 

Oficina de Jogos de Empresas 
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Denise Jorge Trindade (Cinema, Estácio UNESA/RJ):
comunicação “Narrativas e montagens: sobre a poé-
tica cinemática em fotolivros de artistas” apresentada
na Conferencia Internacional de Cinema 2014, em
Portugal, em 24 de julho de 2014. 

Emerson Rodrigues Duarte (Prof.) e Daniel Lemos
Gomes (aluno) (Educação Física, Estácio FESJF/MG):
comunicação “Profissionalização no futebol: um
estudo com adolescentes” será apresentada no I Sim-
pósio Internacional de Futebol da UFJF, em Minas
Gerais, de 31 de julho a 01 de agosto de 2014. 

Luciana Lezira Pereira de Almeida (Engenharia Civil,
Estácio UNESA/RJ): artigos “Characterization of
natural slip materials geologically found in the
north of the state of Rio de Janeiro, Brazil” e “Use
of construction waste to the mass manufacture of
clay products” publicados na Revista Materials
Science Forum, junho 2014. 

Maria do Ceu Pereira Gonçalves (Fisioterapia,
Estácio UNESA/RJ): artigo “Efeitos da fisioterapia
no desenvolvimento motor do lactente com defi-
ciência visual total”, aprovado para publicação na
Revista Eletrônica Estácio Saúde, volume 3,
número 1, em 31 de julho de 2014. 

Wender Antonio da Silva (Prof.), Ornélio Hin-
terholz Junior (Prof.), Gracieth Mendes
Valenzuela (Prof.), Angelo Augusto Coelho
Freire (Prof.), Hércules Gonçalves de Oli-
veira (aluno) e Lenilson Menezes de Carva-
lho (aluno) (Computação, Estácio ATUAL/RR):
comunicação “Softwares educacionais simula-
dores no ensino da física: um estudo de caso em
uma escola pública estadual da cidade de Boa
Vista/RR” apresentada no XXIII Ciclo de Pales-
tras sobre novas tecnologias na Educação, em
Porto Alegre, de 15 a 18 de julho de 2014.

Estão abertas até o dia 31/07/14 as inscrições
para o PROJETO DE QUALIFICAÇÃO INTERNACIO-
NAL EM TURISMO E HOSPITALIDADE DO MINISTÉ-
RIO DE TURISMO/CAPES. 

Esse programa prevê bolsa de estudos de 03 (três)
meses em Universidades da Espanha e Reino Unido con-

veniadas ao programa, destinadas exclusivamente para
alunos dos Cursos de Turismo e Gestão em Turismo. 

O Edital está disponível em www.estacio.br/pes-
quisaaplicada. Para mais informações, entrar em
contato com Rafael Deslandes pelo e-mail
rafael.deslandes@estacio.br. 

Avaliação da Produtividade de Pesquisa 2014.1 

O relatório atualizado que inclui 34 Instituições do
grupo Estácio já está disponível na Conecta na pasta
Documentos => 

Nota Técnica – Avaliação Pesquisa => NT 31. 
A partir deste trabalho é possível dispor de indicado-

res para subsidiar o direcionamento das atividades de
pesquisa dos respectivos cursos e IES. Cabe ressaltar que
o processo adotado está relacionado às informações
compiladas nos currículos Lattes dos docentes. 

Dúvidas, críticas e sugestões poderão ser enviadas
para o e-mail: valeria.coutinho@estacio.br. 

Edital Produtividade em Extensão Inovadora 

A partir de 01 de agosto de 2014, a Agência de
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica tornará
público o edital Produtividade em Extensão Inovadora,
referente ao período de setembro 2014 a janeiro 2015. 

O Edital poderá ser consultado no link: http://intra-

net.estacio.rj.br/index.php/academica/diretoria-corpo-
rativa-depesquisa/aditec 

A Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora/MG
teve cinco professores contemplados no Concurso
Nacional de Produção Científica, Projetos de Extensão e
Ensaio 2014. Parabéns aos professores Anderson Luiz
Nogueira Vieira (Redes), Silvania Mineira Sottani
(Comunicação), Bruno Stigert de Sousa (Direito), Lízia
Coelho Medina (Direito) e Márcio Gil Tostes dos Santos
(Direito) pelas premiações recebidas. 

Agência de desenvolvimento e inovação tecno-
lógica (ADITEC) abre processo de inscrição e seleção de
docentes de engenharia da Unesa para Dummy Project
com a empresa Varo Engineers, Inc. As inscrições estão
abertas no período de 28 de julho a 04 de agosto de 2014. 

Mais informações:
http://intranet.estacio.rj.br/index.php/academica/dire-

toria-corporativa-de-pesquisa/aditec E-mail: aditec@esta-
cio.br 

Projeto de Qualificação Internacional em Turismo 
e Hospitalidade do Ministério de Turismo/ CAPES 
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Helson Moreira da Costa e Valéria Dutra Ramos
(Engenharia de Produção e Engenharia Ambiental
e Saniária, Estácio UNESA/RJ): comunicação “Efeito
dos óleos de amendoim e linhaça sobre a cinética
de vulcanização da borracha natural” será apresen-
tada no XIV Latin American Symposium on Poly-
mers (Simpósio Latino Americano de Polímeros –
SLAP) and XII Ibero American Congress on Polymers
(Congresso Ibero Americano de Polímeros -CIP), em
Porto de Galinhas, de 12 a 16 de outubro de 2014. 

Regina Braga de Moura (profa), Anna Carolina
Ferreira (aluna) e Marcus Paixão (aluno) (Farmá-
cia, Estácio UNESA/RJ): comunicação “Anatomia
foliar de Jatropha multifida L. (EUPHORBIACEAE):
uma espécie medicinal, ornamental e tóxica” será
apresentada no XI Congresso Latinoamericano de

Botanica, em Salvador, de 19 a 24 de novembro de
2014.

Ricardo Finotti Leite (Engenharia Ambiental e Sani-
tária, Estácio UNESA/RJ): artigo “Challenges and
opportunities for biodiveristy conservation in Rio
de Janeiro: península and Inhaúma”, publicado na
Revista Current Conservation, volume 8, ano 2014. 

Roney Rodrigues Guimaraes (Enfermagem, Estácio
UNESA/RJ): artigo “Registro da barata de Mada-
gascar Gromphadorhina portentosa (Blattariae,
Blaberidae) no bioma Mata Atlântica, no Parque
Municipal Natural de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro,
Brasil.”, publicado na Revista Científica do Centro
Universitário de Barra Mansa, volume 16, nº 31,
ano 2014. 

Divulgação do resultado do processo de seleção de alunos para o programa de bolsas Ibero Americanas San-
tander Universidades 2014, Edital nº 01/2014. Segue abaixo a relação dos alunos contemplados:

Heline Costa Soares (Diretoria de Pesquisa Apli-
cada, Estácio UNESA/RJ): aprovação pela FAPERJ do pro-
jeto “Ampliação da assessoria de cooperação
internacional da UNESA” no edital E_06/2014 Apoio a
Criação e Implementação de Assessoria Internacional
em Instituições Científicas e Tecnológicas Sediadas no
Rio de Janeiro. 

Nelma Alves Marques Pintor (Pedagogia, Estácio
UNESA/RJ): participou como parecerista da revista
ALEPH, n. 21 “A arte de pesquisar em educação: pers-
pectivas éticas, estéticas e políticas”. 

Sylvia Maria Porto Pereira (Medicina, Estácio
UNESA/RJ): foi uma das ganhadoras do prêmio VII Con-

curso de Produção Científica, Ensaio e Projetos de
Extensão -2014, na categoria artigo científico.

Wender Antonio da Silva (Sistemas de Informa-
ção, Estácio ATUAL/RR): membro do Comitê Científico
do VI Congreso Internacional de Computación y Teleco-
municaciones contribuindo como avaliador dos traba-
lhos acadêmicos/científicos. 

Foram aprovados no edital 2014/2015 do Pro-
grama de Iniciação Científica (PIC) e Extensão Acadê-
mica (PEA) da Faculdade Estácio de Sá de Juiz de
Fora/MG 17 PIC’s e 5 PEA’s. As atividades terão início em
agosto/2014 e término em junho/2015. Parabéns aos
aprovados. 
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ATENÇÃO – ATENÇÃO – ATENÇÃO 

U R G E N T E  
Em 2010, a Estácio obteve junto ao CNPq o

status de “Lattes Institucional”. Desde então, foi
elaborado um procedimento que possibilita
extrair, de forma automatizada, as informações
contidas na Plataforma Lattes. Em diversas situa-
ções, inclusive nos processos de avaliação do
MEC, tem sido necessário gerar relatórios com a
produção científica dos docentes cuja elabora-
ção, sem o Lattes Institucional, demandaria con-
siderável energia. Fazendo uso do sistema, esses
relatórios são produzidos instantaneamente. 

A real efetividade desse procedimento está
DIRETAMENTE associada à existência de infor-
mações atualizadas no Currículo Lattes de
cada docente. De forma regular, são recolhi-
das as informações duas vezes por ano: nos
dias 30 de junho e 31 de dezembro. Após con-
solidar as informações do último semestre, foi
identificado que uma parcela dos docentes
não está com o Lattes atualizado, o que, por-
tanto, não reflete sua efetiva produção. 

De forma natural, todos os processos aca-
dêmicos têm sido atrelados às informações
disponíveis no Lattes, incluindo editais de Ini-
ciação Científica, Iniciação Tecnológica, Bolsa
de Pesquisa Produtividade para pesquisa,
extensão, extensão inovadora, auxílio à parti-
cipação em eventos, ascensão na carreira etc.,
da mesma forma como procedem todos os
órgãos de fomento. É, assim, do interesse de
todos que os docentes mantenham o Currí-
culo Lattes atualizado, constituindo uma boa
prática a atualização do Lattes minimamente
a cada seis meses. 

O gráfico abaixo informa o percentual de
docentes que atualizaram o Lattes nos últi-
mos seis meses. 

A Diretoria de Pesquisa Aplicada conta
com a colaboração dos docentes da Estácio
para manter o Lattes atualizado e agradece
essa participação que contribui para o cres-
cimento da Instituição. 

Atualização do Currículo Lattes
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Mauricia Antonia de Andrade Maciel (Direito,
Estácio UNIRADIAL/SP) et al: livro "Língua portu-
guesa e produção de textos", publicado pela Pear-
son Education no primeiro semestre de 2014. 

Miriam Azevedo Hernandez Perez (ex-aluna) (PG -
Direito, Estácio UNESA/RJ): capítulo “Technology
access and the communication action theory -
paths towards democracy and a fraternal society”,
na obra coletiva "Advance topics in social science
and humanity research", publicada pelo Interna-
tional Institute for Science, Techonology and Edu-
cation, em março de 2014, nos Estados Unidos. 

Regina Braga de Moura (profª) e Sharon Mar-

tins Gouvea (aluna) (Farmácia, Estácio
UNESA/RJ): comunicação "Espécies medicinais
ameaçadas de extinção na região sudeste do
Brasil" será apresentada no XI Congresso Lati-
noamericano de Botânica, em Salvador, de 19 a
24 de novembro de 2014. 

Vinicius Figueiredo Chaves e Nilton Cesar da
Silva Flores (PG -Direito, Estácio -UNESA/RJ):
artigo "Fenômeno empresa dos interesses exclusi-
vos privatistas aos institucionalistas publicistas:
criando valor compartilhado" publicado na Revista
Scientia Iuris, do PPGD da Universidade Estadual
de Londrina, avaliada como B1 no sistema QUALIS
da Capes. 

Em 2010, a Estácio obteve junto ao CNPq o status
de “Lattes Institucional”. Desde então, foi elaborado
um processo que possibilita extrair, de forma automa-
tizada, as informações contidas nos currículos Lattes
dos docentes. 

A produção científica de um docente é o reflexo da
sua pesquisa e que se manifesta em um intervalo de
tempo compatível com a atividade desenvolvida. Par-
tindo deste princípio, criou-se a necessidade de estabe-
lecer um procedimento que viabilizasse mensurar a
produção de cada docente por meio de um índice. Desta
forma, definiu-se o Índice de Produtividade em Pesquisa
na Graduação no período de três anos (IPPGR3) como o
parâmetro base para análise. O levantamento do
IPPGR3 considera a produção científica registrada no
currículo Lattes do docente e no final de cada semestre
é realizada a apuração do índice, o que permite efetuar
a avaliação da produtividade da pesquisa da Estácio. 

De forma natural, temos atrelado todos os pro-
cessos acadêmicos às informações disponíveis no
Lattes, incluindo Editais de Iniciação Científica,
Bolsa de Pesquisa Produtividade, extensão inova-
dora, auxílios à participação em eventos, ascensão
na carreira, dentre outros benefícios. O mesmo
ocorre com todos os órgãos de fomento. É, por-
tanto, do interesse de todos que os docentes man-
tenham o Currículo Lattes atualizado. Com isso,
recomenda-se como boa prática a atualização do
Lattes minimamente a cada 06 meses. 

O arquivo com explicação detalhada sobre a
metodologia adotada sobre o IPPGR3 e a avaliação
da pesquisa está disponível no documento nomeado
“NT 21 – Avaliação da Pesquisa Metodologia” em <
Comunidade Pesquisa Aplicada na Conecta e na
Intranet > clique em Acadêmica > Diretoria Corpora-
tiva de Pesquisa > Pesquisa Aplicada > documentos. 

Júri Popular do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 
A reabertura do semestre letivo no Campus João

Uchôa será marcado por um belo e importante evento:
a participação do Curso de Cinema na fase de Júri Popu-
lar do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro -reconheci-
mento máximo da cinematografia nacional, cuja
cerimônia de premiação ocorreu no Theatro Municipal
do Rio de Janeiro no dia 26 de agosto.Na Sala de
Cinema do Campus João Uchôa, entre os dias 11 e 22 de
agosto, serão exibidos os 11 melhores filmes brasileiros
lançados no último ano, nas categorias ficção e docu-
mentário, em duas sessões diárias e gratuitas, às 11h30
e 18h30. Após as sessões, o público poderá dar o seu
voto de "melhor filme" através do site da Academia
Brasileira de Cinema. 

O VI Seminário de Pesquisa da Estácio foi cadas-

trado como atividade da Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia 2014, promovida pelo Ministério de Ciência,
Tecnologia e Inovação. O evento terá uma projeção
nacional. 

Marcelino Tadeu de Assis (Gestão de Recursos
Humanos, Estácio UNESA/RJ): desenvolveu treina-
mento para os servidores do Tribunal Regional do Tra-
balho (TRT) da 6ª Região (Recife). O trabalho faz parte
do planejamento estratégico da organização, ali-
nhado com as diretrizes do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ). 

Lucas Gomes Padilha Filho (Radiologia, Estácio
UNESA/RJ): vice presidente do IV Congresso Brasileiro
de Proteção Radiológica que será realizado no Rio
Grande do Sul de 26 a 29 de agosto de 2014. 

IPPGR3 
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Arlindo Elias Neto (Fisioterapia, Estácio FESV/ES):
comunicação "Avaliação do pico de força e ampli-
tude do sinal eletro miográfico dos músculos para-
vertebrados após um procedimento
manipulatório" será apresentada no Workshop
Internacional de Engenharia Biomédica, em Vitó-
ria, de 12 a 14 de novembro de 2014. 

Emerson Rodrigues Duarte (Educação Física, Estácio
FESJF/MG): comunicação "Sobredotação: a acelera-
ção escolar como resposta educativa" será apresen-
tada no Congresso Internacional da Associação
Nacional para o Estudo e Intervenção na Sobredo-
tação, em Portugal, de 03 a 04 de outubro de 2014. 

Hortencia de Abreu Gonçalves (Educação Física,
Estácio FASE/SE): "Manual de metodologia da pes-
quisa científica", publicação da 2ª edição revista e
ampliada, editora Avercamp, 2014. 

Lucimar Lacerda Machado (História, Estácio
FESBH/MG): comunicação "O impresso e as ideias
em circulação: uma análise da revista Kriterion
(1947-1961)" apresentada no XI Congresso Iberoa-
mericano de Historia de La Educación Latinoame-
ricana, no México, de 06 a 09 de maio de 2014. 

Nuno Manuel Frade de Sousa (Educação Física,
Estácio FESV/ES): comunicação "Impaired cardio-
respiratory efficiency in type 2 diabetes during
incremental test" apresentada no 19th Annual
Congress of the European College of Sport
Science, em Amsterdã, em 30 de abril de 2014.

Rejane Cunha Freitas (Profa.), Silvana Carla
Soares Correa (Profa.), Fabiana Pereira Bar-
bosa da Costa (aluna) (Redes de Computado-
res, Estácio FIC/CE): comunicação "Recursos
educacionais abertos sobre IPv6: um processo de
construção e de avaliação da qualidade" apre-
sentada no XXII Workshop sobre Educação em
Computação do XXXIV Congresso da Sociedade
Brasileira de Computação, em Brasília, de 28 a 31
de julho de 2014. 

Ricardo Finotti Leite e Mario Roberto Pedroso
Valpaços (Engenharia Ambiental e Sanitária, Está-
cio UNESA/RJ): comunicação "Urban tress compo-
sition and public perception of biodiversity: a case
study in Nova Friburgo, Rio de Janeiro -Brasil" será
apresentada na 4ª Conferência Internacional sobre
Biodiversidade Urbana e Design, na Coreia, de 09
a 12 de outubro de 2014. 

Aline Vilhena Lisboa -“Panorama da atenção
básica à saúde da família na cidade de Macaé” 

Carlos Soares Pernambuco – “Características
dermatoglíficas e a relação com sobrepeso e obesi-
dade dos indivíduos do Programa Saúde da Família
-PSF de Araruama” 

Christiano Bittencourt Machado – “O ultras-
som quantitativo na avaliação de fraturas ósseas:
efeito do desnivelamento ósseo e simulações” 

José Claudio Provenzano – “Perfil do exoproteoma
da infecção endodôntica primária crônica antes e após o

tratamento utilizando único instrumento no tratamento
endodôntico com movimento reciprocante” 

Luciana Armada Dias – “Imunoexpressão de
rank, rankl e opg em lesões perirradiculares de ani-
mais portadores de osteoporose” 

Marco Aurélio Carino Bouzada – “Laboratório
de logística” 

Rita de Cassia Pereira Lima – “Representações
sociais de docentes a respeito de seu trabalho no Cen-
tro de Educação Tecnológica e Profissionalizante do
Rio de Janeiro (Cetep-RJ)” 

Maria do Ceu Pereira Goncalves (Fisioterapia, Estácio
UNESA/RJ): defesa da tese de doutorado "Reflexos primiti-
vos e reações arcaicas de endireitamento preditivos de inju-
ria cerebral em recém-nascidos prematuros com idade
corrigida de 35 semanas", em 12 de maio de 2014, na UFRJ. 

Max Antonio Ramos Lucas (Engenharia de Produ-
ção, Estácio UNIRADIAL/SP): "Lançamentos de satéli-
tes", texto produzido pelo professor, foi apresentado
no programa Conhecendo a Ciência, disponível em
www.tvribeira.tv.br.

Projetos aprovados no edital Auxílio 
à Pesquisa -APQ1 / Edição 2014.1 
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Você sabia?

Hortencia de Abreu Gonçalves
(Educação Física, Estácio FASE/SE):
"Manual de artigos científicos", 2ª
edição revista e ampliada publicada
pela editora Avercamp, 2014. 

Marcio Gonçalves (Jornalismo, Estácio
UNESA/RJ): livro "Validação discur-
siva da informação na Wikipédia",
publicado pela editora Morebooks,
em formato digital. 

Ronald Teixeira Peçanha Fernandes
(Enfermagem, Estácio UNESA/RJ):
comunicação "Cuidar/cuidados de
enfermagem a homens vítimas de
acidentes com motocicletas" apre-
sentada na Reunião Anual da Rede
de Centros Colaboradores de Pes-
quisa em Enfermagem da OMS, em
Coimbra, de 21 a 25 de julho de
2014. 

No dia 11 de novembro de 2014, na Estácio-
Uniradial, campus Santo Amaro, acontecerá o VI
Simpósio Multidisciplinar da Estácio São Paulo –
SIMESP. Ao evento foi atribuído o ISSN 2357-7657
para a publicação dos Anais do Simpósio Multi-
disciplinar da Estácio São Paulo – SIMESP que
reunirá todos os trabalhos aprovados para a
apresentação no evento, em forma de resumo
ou artigo completo, conforme as orientações dos
editores do evento. Os anais serão editados
anualmente. 

Todos os membros da comunidade acadêmica
da Estácio e profissionais de instituições externas
poderão participar com seus trabalhos científicos
(resultados de projetos de IC, resultados de pro-

jetos de pesquisa desenvolvidos por professores
e alunos, artigos gerados por trabalhos de TCC,
trabalhos de pesquisa desenvolvidos por docen-
tes, etc). 

Os trabalhos aceitos e apresentados no VI
SIMESP poderão ser indicados no currículo Lattes
com o referido ISSN, que é o Número Internacio-
nal Normalizado para Publicações Seriadas, valo-
rizando o trabalho científico desenvolvido por
docentes e alunos. 

O Edital do evento, a ficha de inscrição e os
modelos para a submissão de artigos e resumos
poderão ser solicitados através de mensagem
para o e-mail simposio.estacio@gmail.com. 

As inscrições estão abertas! 

Iniciação Científica na Estácio/FACITEC: o Edital de Cha-
mada para Iniciação Científica, publicado em 25/07/14 no site
www.facitec.br, aprovado pelo Reitor Professor Adriano Fon-
seca, concederá 10 horas/aula para serem distribuidas entre 05
professores orientadores de projetos de Iniciação Científica.
Serão selecionados 05 (cinco) projetos com no mínimo 04 e no
máximo 10 estudantes por grupo. O resultado será publicado
no site www.facitec.br na aba Pesquisa. 

A Coordenação do Curso de Turismo homologou, em 28
de agosto de 2014, a candidatura de 5 alunos do Curso de
Turismo e 2 alunos do curso de Hotelaria, aprovados no Processo
de Seleção Interna do Projeto de Qualificação Internacional em
Turismo e Hospitalidade – Ministério de Turismo/CAPES. 

A aprovação final dos candidatos está condicionada à nota
obtida no teste de proficiência de línguas, a ser divulgada no dia
2 de setembro. A relação final das candidaturas aprovadas será
publicada no dia 25 de setembro pelo Ministério do Turismo. 

Christiano Bittencourt Machado, Dayse dos Santos Bas-
tos e Bruno Cavalcante Di Lello (Estácio UNESA/RJ): projeto
"Efeito da desmineralização do tecido ósseo em parâmetros de
ultrassom quantitativo (QUS)" submetido ao Edital FAPERJ
Apoio às Instituições de Ensino e Pesquisa Sediadas no Estado
do RJ. Valor total solicitado: R$ 69.570,87 

Maria das Graças da Silva Valenzuela (Engenharia de
Petróleo, Estácio UNIRADIAL/SP): apresentação de quatro
trabalhos da professora e seus alunos no "143rd Annual
Meeting & Exhibition", em San Diego, EUA, de 16 a 20 de
fevereiro de 2014. A participação no evento contou com
recursos da FAPESP. 

VI Simpósio Multidisciplinar da Estácio
São Paulo – SIMESP, ISSN 2357-7657 

As inscrições para o VI Seminá-
rio de Pesquisa da Estácio e II Jor-
nada de Iniciação Científica da
UNESA estarão abertas a partir do
dia 15 de setembro de 2014. 
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Você sabia?

Aline Silva Correa Maia
Lima (Profª) (Jornalismo,
Estácio FESJF/MG): comuni-
cação "Celebridades do
passinho: mídia, visibilidade
e reconhecimento dos
jovens da periferia" apre-
sentada no XXXVII Con-
gresso Brasileiro de Ciências
da Comunicação, em Foz do
Iguaçu, de 01 a 05 de
setembro de 2014.

Nelma de Mello Cabral
(Profª) e Nadia Matos
(aluna) (Psicologia, Estácio
UNESA/RJ): comunicação
"Moda e narcisismo na cul-
tura contemporânea" apre-
sentada no 10º Colóquio de
Moda, no Rio Grande do
Sul, de 30 de agosto a 03 de
setembro de 2014. 

O evento será realizado nas instalações do Centro
Universitário Estácio da Bahia, Campus Gilberto Gil,
no período de 29 a 31/10/2014. 

Este Fórum dará oportunidades de interação e
troca de experiências entre profissionais e pesquisa-
dores que se dedicam a estudos em ciência, tecnolo-
gia e sustentabilidade, consolidados e em
andamento, propiciando o conhecimento e divulga-
ção das pesquisas aplicadas e criando um espaço de
participação para o incentivo a novas ações e criação
de grupos de pesquisa. O evento contribuirá princi-
palmente para fortalecer a prática da pesquisa apli-
cada no ambiente acadêmico, como oportunidade de
atuação no mercado de trabalho. O projeto tem

como objetivos: propiciar uma discussão política de
caráter conceitual, epistêmico, tecnológico e viven-
cial, que envolva educação, formação profissional,
capital e aplicabilidade de conhecimentos em diferen-
tes âmbitos para o desenvolvimento sustentável; dis-
cutir o papel da Universidade na construção do
conhecimento científico e promoção da sustentabili-
dade; propiciar o diálogo do mundo acadêmico com
as comunidades em busca de um fortalecimento das
relações universidade/comunidades para o desenvol-
vimento sustentável; apresentar resultados de pesqui-
sas e discussões de temas relevantes relacionados com
a temática do Evento, via inscrição de comunicações
orais, pôsteres e minicursos. 

11º Encontro de Pesquisa em
Educação da Região Sudeste 

O Programa de Pós Graduação em
Educação da UNESA participará do
evento organizado pela Associação
Nacional de Pós-Graduação em Edu-
cação – ANPED, mais conhecido como
“Anpedinha”. O encontro aconte-
cerá em São João del-Rei de 12 a 15
de outubro de 2014, e serão apresen-
tados 9 pôsteres e 11 comunicações
representativas das pesquisas de mes-
trandos e doutorandos do Programa.
Detalhes da programação (e anais)
podem ser encontrados no link:
http://www.anpedsudeste2014.com.
br/trabalhos. 

Sergio José de Castro (Educa-
ção Física, Estácio UNESA/RJ): agra-
ciado com a medalha do Mérito
Desportivo Militar, concedida pelo
Ministério da Defesa do Brasil, atra-
vés da Portaria Nº 451/MD, de 26 de
fevereiro de 2014, publicada no Diá-
rio Oficial da União em 27 de feve-
reiro de 2014, em reconhecimento
aos relevantes serviços prestados ao
Desporto Militar do Brasil. 

V Forum de Grupos de Pes-
quisa em Direito Constitucional e
Teoria do Estado 

Os trabalhos apresentados no
evento promovido pelo Programa de
Pós Graduação em Direito da UNESA

em novembro de 2013 foram compila-
dos no livro "Democracia e suas insti-
tuições", cujo lançamento foi
realizado no dia 19 de agosto de 2014.
A publicação, financiada pela FAPERJ,
foi coordenada pela Profª Vanice Lírio
do Valle (PPG Direito, UNESA) e conta
com contribuição do Grupo de Pes-
quisa NPJuris, da doutoranda Carina
Barbosa Gouvêa e do Prof. Alfredo
Canellas, também da UNESA. 

Francilene Cardoso Alves For-
tes (Profª), Danielly Teixeira da
Silva (Profª), Raiane da Silva
Rabelo (aluna) e Gilmara Vascon-
celos de Oliveira (aluna) (Gestão
Ambiental, Estácio Atual/RR): proje-
tos aprovados no processo de seleção
da 5ª Edição do Projeto Bolsa de Ini-
ciação Tecnológica – BITERR 2014, do
Instituto Euvaldo Lodi – IEL/RR. 

Ciência sem Fronteiras 
O Coordenador Institucional do

Programa Ciência sem Fronteiras,
Rafael Deslandes, realizará dois
encontros com os alunos de gradua-
ção com o intuito de orientar sobre
os procedimentos de participação no
Programa que está com as inscrições
abertas até o dia 30/09. Os encontros
acontecerão no dia 11/09, às 11:30h
(Sala J204) e 18:00h (Cinema) do
Campus João Uchôa. Não é necessá-
rio fazer inscrição. 

I Fórum de Ciência, Educação e Inovação 
Tecnológica: Diálogos para Sustentabilidade 

Os alunos poderão participar
da equipe de receptivo no VI
Seminário de Pesquisa da
Estácio e II Jornada de Inicia-
ção Científica da UNESA. 
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EVENTOS/NOTÍCIAS

Público alvo: alunos que participarão das
equipes de apoio às atividades do VI Seminário
de Pesquisa da Estácio e II Jornada de Iniciação
Científica da UNESA 

Data: 20 de setembro de 2014 
Local: Campus Menezes Côrtes - Rua São José,

35, 15º andar – Centro – auditório 
Horário: das 9h às 11h 
Os alunos serão treinados para desenvolver as

seguintes atividades no dia do evento: 
• Auxiliar de equipamentos multimídia: 
. Receber o pen drive do palestrante contendo

a apresentação para gravação na área de traba-
lho e devolução ao apresentador. 

. Criar duas pastas no desktop (ex: manhã e
tarde) 

. Apagar todas as apresentações do computa-
dor ao final do evento 

. Acompanhar o cronograma das palestras 
• Volante: 
. Substituir eventualmente o auxiliar de sala

(ex: banheiro) 
. Orientar as salas aos participantes 
. Resolver eventualidades (Ex: computador

não funciona) 
. Fiscalizar os banners (só serão entregues aos

autores com autorização da comissão organiza-
dora) 

Certificado: os alunos receberão um certifi-
cado e 10 horas AAC pelo treinamento. 

Professores: a comissão organizadora solicita
a sua colaboração no sentido de divulgar o trei-
namento aos alunos. 

A inscrição poderá ser realizada no link: 
https://docs.google.com/forms/d/1j7RAy207JbPe

BEgd4wu3D770Ijn6OFnyPGhdEP40QbM/viewform 

Estão abertas as inscrições para o PRÊMIO
EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 2014 

Este ano, a Rodada de Educação Empreende-
dora Brasil tem por objetivo identificar no meio
acadêmico as iniciativas inovadoras de ensino de
empreendedorismo a partir dos critérios de avalia-
ção: Inovação, Impacto no ambiente e Escalidade e
Replicabilidade que possam ser facilmente aplica-
das nas IES do país. 

O Prêmio tem por objetivos identificar, valorizar
e divulgar experiências inovadoras e bem-sucedi-
das de ensino de empreendedorismo, planejadas e

executadas por professores das Instituições de
Ensino Superior (IES) brasileiras. 

As inscrições ao Prêmio irão até o dia 21 de
setembro. O resultado será divulgado no dia 03 de
outubro e os finalistas serão convidados para expor
as suas experiências no dia 14 de outubro durante
a Rodada de Educação Empreendedora Brasil –
Conferência Nacional de Educação Empreende-
dora a ser realizada entre os dias 13 a 15 de outu-
bro, em Angra dos Reis (RJ). 

Mais informações:
https://docs.google.com/file/d/0B8mEXQcuAu-

jUQzhBa21fM1hGVkE/edit?pli=1 

Treinamento para a equipe de receptivo do 
VI Seminário de Pesquisa da Estácio e II Jornada 

de Iniciação Científica da UNESA

ATENÇÃO – ATENÇÃO – ATENÇÃO 

U R G E N T E 
VI SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO E II JORNADA DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESA – dia 18 de outubro de 2014 

O futuro é agora. Participe! Inscreva-se de 15/09 a
14/10/2014 no link http://libermaneventos.com.br/esta-
cio2014/
Venha conferir de perto diversas pesquisas cientí-
ficas em diferentes áreas de conhecimento. 

Vale 10h AAC! 
Local do evento: Unidade Menezes Côrtes – Rio
de Janeiro 
Horário: 7h30min às 17h 
Informações: seminario.pesquisa@estacio.br 
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Você sabia?

Laelia Carmelita Por-
tela Moreira (Profª)
e Débora Borges
Lima (Egressa) (PPG
em Educação, Estácio
UNESA/RJ): artigo
" A p o n t a m e n t o s
sobre a formação
docente em nível
médio no Estado do
Rio de Janeiro",
publicado na Revista
de Ciências Huma-
nas, v. 15, n. 24. 

Nelma de Mello Ca-
bral (Profª), Ricardo
Defranco L. Fon-
seca (aluno) e Darcia
Marques O. de S.
Tiburcio (aluna) (Psi-
cologia, Estácio
UNESA/RJ): comunica-
ção “Narcisismos e
sofrimentos narcísi-
cos" apresentada na
8ª Mostra Regional de
Práticas em Psicologia,
no Rio de Janeiro, em
28 de agosto de 2014. 

Aline Silva Correa Maia
Lima (Jornalismo, Está-
cio FESJF/MG): comuni-
cação “Representações,
práticas de comunica-
ção e de consumo na
´Batalha do Passinho´"
será apresentada na I
Bienal Latinoamericana
de Infancias y Juventu-
des, na Colômbia, de 17
a 21 de novembro de
2014. 

Wender Antonio da
Silva (Sistemas de
Informação, Estácio
ATUAL/RR): livro "Dire-
trizes para atuação dos
tutores no NEaD-
UFRR", publicado pela
editora da UFRR com
ISBN 9788582880494. 

O futuro é agora. Participe! Inscreva-se de 15/09 a 14/10/2014 no link
http://libermaneventos.com.br/estacio2014/ 

Venha conferir de perto diversas pesquisas científicas em diferentes áreas de
conhecimento. 

Vale 10h AAC! 
Local do evento: Unidade Menezes Côrtes – Rio de Janeiro 
Horário: 7h30min às 17h 
Informações: seminario.pesquisa@estacio.br 

VI SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO 
E II JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA

UNESA – dia 18 de outubro de 2014 

Salão ITech da Inovação 
O Salão da Inovação é um painel

pioneiro que objetiva reunir empresas,
centros de pesquisas, instituições aca-
dêmicas e prestadores de serviços com
foco na inovação na área de Tecnolo-
gia da Informação Esse ano, ele ocor-
rerá entre 11 e 12 de novembro em
Macaé-RJ e já está com inscrições estão
abertas para submissão de trabalhos
até o dia 26 de setembro. 

Os participantes inscritos deverão
apresentar novas e emergentes tecnolo-
gias bem como novos produtos que pos-
sam contribuir com o avanço tecnológico
da área de TI. 

Maiores informações com Professor
João Sant`Anna 

Tel.: (21) 22663401 – macaeitech@con-
dominiodeti.com.br 

Giselle Martins dos Santos Fer-
reira (PPG em Educação, Estácio
UNESA/RJ): participará da mesa redonda
no 20º CIAED da ABED, a ser realizado
em outubro de 2014. A mesa "A educa-
ção aberta no Brasil: identificando desa-
fios, buscando oportunidades", reunirá
participantes envolvidos no grupo ABED-
ABERTA, coordenado pela Dra. Andréia
Inamorato Santos, pesquisadora no IPTS
(Comissão Européia). Os detalhes estão
disponíveis em: 

http://www.abed.org.br/congresso20
14/arquivos/mesas_redondas_20CIAED.
pdf. 

Semana da Psicologia: com o tema
“Psicologia e saúde: interlocuções possí-

veis (homenagem à profª Eliane Carnot
de Almeida)”, foi realizada nos dias 26, 27
e 28 de agosto de 2014, no Campus João
Uchôa, com palestras e apresentação de
trabalhos por professores doutores da
área de Psicologia, Psicanálise, Psiquiatria,
Saúde Pública e Sociologia e por alunos
de Iniciação Científica. O evento fez parte
das comemorações do DIA DO PSICÓ-
LOGO (dia 27/08) e teve como objetivo
promover a troca de conhecimento entre
a psicologia e outros campos de saberes.
Especialmente nesse ano, toda a progra-
mação foi dedicada à professora doutora
e pesquisadora, a mestra Eliane Carnot de
Almeida, grande colaboradora, entu-
siasta e participante ativa da organização
e divulgação de Congressos, Jornadas e
Semanas de Psicologia. 

Grant opportunities from the Bill
& Melinda Gates Foundation 

Estão abertas as inscrições para o pro-
grama de subvenção “Grand Challenges
Explorations” da Fundação Bill e Melinda
Gates. 

Esse programa visa financiar projetos
de pesquisa inovadores nas áreas de
saúde e desenvolvimento global. Até
hoje foram contemplados 1070 projetos
de 58 países. Podem se inscrever profis-
sionais com qualquer nível de experiên-
cia, de qualquer disciplina, inclusive de
instituições privadas com fins lucrativos. 

As propostas podem ser enviadas até
o dia 2 de novembro de 2014 e os prê-
mios são de US$ 100.000,00 cada. 

Maiores informações em www.grand-
challenges.org/explorations. 

Estamos com 1046 ins-
critos para o VI Seminá-
rio de Pesquisa da
Estácio e II Jornada de
Iniciação Científica da
UNESA.
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Você sabia?

Laelia Carmelita Por-
tela Moreira e
Wania Regina Cou-
tinho Gonzalez (PPG
Educação, Estácio
UNESA/RJ): comunica-
ção "Aspectos da
relação macro/micro
da pesquisa em políti-
cas educacionais"
apresentada na II Jor-
nadas da Red Latinoa-
mericana de Estudios
em Politica Educativa,
no Acre, de 18 a 20 de
agosto de 2014.

Maria Cecilia Trannin
(Gestão Ambiental,
Estácio UNESA/RJ):
comunicação "Cli-
mate change, envi-
ronmental policies
and social impacts:
assessing public per-
ception and drawing
a framework on cli-
mate change commu-
n i c a t i o n
tools"apresentada
no 3º Congresso
EcoHCC'14 , em Por-
tugal, em setembro
de 2014.

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Está-
cio de Sá, CEP-UNESA, é um órgão colegiado, de natureza
técnicocientífica, vinculado à Reitoria da UNESA e consti-
tuído de acordo com a Resolução nº 466/12, do Conselho
Nacional de Saúde (CONEP). A função do CEP-UNESA é
avaliar protocolos de pesquisa que envolvem seres huma-
nos, de forma a preservar sua integridade ética. O CEP-
UNESA deve avaliar principalmente pesquisas realizadas
nos cursos da Universidade Estácio de Sá, mas recebe e

avalia também protocolos de outras instituições da Está-
cio. Só no primeiro semestre de 2014 foram avaliados 114
protocolos, sendo que 52 destes ficaram pendentes. Na
tentativa de diminuir os projetos pendentes, agilizar a
evolução das pesquisas e esclarecer dúvidas gerais sobre
submissão de protocolos, haverá uma exposição do CEP-
UNESA durante o VI Seminário de Pesquisa da Estácio. A
exposição será de 30 minutos no intervalo do almoço no
auditório.

Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Estácio de Sá

Marilza Sampaio Aguilar (Engenharia
de Petróleo, Estácio UNESA/RJ): os alunos de
Iniciação Científica Fabio Silva Queiroz e
Nataly Cristiane de Campos, egressos do
curso de Engenharia de Petróleo, foram
aprovados no processo seletivo do Mestrado
em Engenharia da UERJ.

VI Seminário de Pesquisa da Estácio e II
Jornada de Iniciação Científica da UNESA
Treinamento para a equipe de receptivo

Em 04 de outubro de 2014, no Campus
Menezes Cortes - Rua São José, 35, 15º andar –
Centro – auditório, às 9h, será realizado treina-
mento para a equipe de receptivo no Seminário
de Pesquisa. Os alunos serão treinados para
desenvolver as seguintes atividades no dia do
evento:
Auxiliar de equipamentos multimídia

•Receber o pen drive do palestrante con-
tendo a apresentação, gravar na área de traba-
lho e devolver ao apresentador

•Criar 02 pastas para as apresentações no
desktop (ex.: manhã e tarde)

•Apagar todas as apresentações do compu-
tador ao final do evento

•Acompanhar o cronograma das palestras
Volante

•Substituir eventualmente o auxiliar de sala
(ex.: banheiro)

•Orientar as salas aos participantes
•Resolver eventualidades (ex.: computador

não funciona)
•Fiscalizar os banners (só serão entregues

aos autores com permissão expressa da comis-
são organizadora)

Prêmio Odebrecht para o Desenvolvi-
mento Sustentável – Edição 2014

Inscrições abertas até o dia 06 de outubro
de 2014. Este concurso tem como principais
objetivos a geração e difusão de conheci-
mento sobre temas relacionados à contribui-
ção das engenharias, arquitetura e
agronomia para o desenvolvimento sustentá-
vel e divulgar tais conhecimentos junto à
comunidade acadêmica brasileira e à socie-
dade em geral.

Cada um dos 5 (cincos) melhores projetos,
uma vez atendidos os critérios estabelecidos
em regulamento, serão contemplados com
prêmios no valor bruto de R$ 20 mil reais para
estudantes/grupos de estudantes, R$ 20 mil
reais para o professor orientador e o mesmo
valor para a universidade, que será revertido
para o departamento do professor orientador
sob forma de patrocínio para programas de
ofertas de bolsa de estudos ou equipamentos,
livros e/ou materiais.

Link: http://www.premioodebrecht.com/brasil/

VI SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO
E II JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
DA UNESA – dia 18 de outubro de 2014

O futuro é agora. Participe! Inscreva-se de
15/09 a 14/10/2014 no link http://libermaneven-
tos.com.br/estacio2014/

Venha conferir de perto diversas pesquisas
científicas em diferentes áreas de conheci-
mento.

Vale 10h AAC!
Local do evento: Unidade Menezes Côrtes

– Rio de Janeiro
Horário: 7h30min às 17h
Informações: seminario.pesquisa@esta-

cio.br

Centro Cultural Justiça Federal (CCJF)
Inscrições abertas para a visita guiada

que acontecerá no dia 17 de outubro de
2014 às 11h.

Nessa visita, serão abordados diversos assun-
tos, tais como: a história do prédio que abrigou
o Supremo Tribunal, julgamentos históricos,
arquitetura eclética, reforma urbana Pereira
Passos e a influência francesa.

Podem se inscrever alunos e professores dos
Cursos de Graduação e Pós-Graduação em
Direito.

As inscrições são limitadas e devem ser efe-
tuadas, no link abaixo, até o dia 15 de outubro
de 2014, podendo esta data ser antecipada se o
limite máximo de inscritos for alcançado.

Https://docs.google.com/forms/d/1CdCEGGi
97MhUcz4oa_GHehGLPJgjkeWc3mcs0TOSEPI/vi
ewform

Estamos com 2045
inscritos para o VI Semi-
nário de Pesquisa da
Estácio e II Jornada de
Iniciação Científica da
UNESA.
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Arlindo Elias Neto
(Fisioterapia, Estácio
FESV/ES): artigo “Devi-
ces for mobility and
manipulation for peo-
ple with reduced abili-
ties”, publicado na
CRC Press, 2014, p. 141-
166. 

Curso de Nutrição da
Estácio UNESA/RJ:
os trabalhos “Alimen-
tação infantil e
mídia: estudo de uma
revista direcionada
ao público infantil”;
“Análise nutricional de
dietas publicadas em
revistas dirigidas ao
público feminino” e
“Saber reunindo o
sabor: oficina culiná-
ria com jovens porta-
dores da síndrome de
Down” foram apre-
sentados em formato
de pôster no Con-
gresso Nacional de
Nutrição, realizado em
Vitória/ES entre os dias
17 e 20/09/2014. 

Rodrigo Diaz de Vivar
Y Soler (Psicologia,
Estácio FESSC/SC): artigo
“O processo de ensino
aprendizagem e educa-
ção em saúde no muni-
cípio brasileiro de
Lages/SC”, publicado na
Revista de Ciências
Humanas, UFSC, v.47,
n.2, 2014.

Wender Antonio da
Silva (Sistemas de
Informação, Estácio
ATUAL/RR): livro “Dire-
trizes para atuação dos
tutores no NEaDUFRR”,
publicado pela editora
da UFRR com ISBN
9788582880494. 

O futuro é agora. Participe! Inscreva-se de 15/09 a 14/10/2014 no
link http://libermaneventos.com.br/estacio2014/ 

Venha conferir de perto diversas pesquisas científicas em diferen-
tes áreas de conhecimento. 

Vale 10h AAC! 
Local do evento: Unidade Menezes Côrtes – Rio de Janeiro 
Horário: 7h30min às 17h 
Informações: seminario.pesquisa@estacio.br

VI SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO 
E II JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
DA UNESA – dia 18 de outubro de 2014 

VI Fórum de Grupos de Pesquisa
em Direito Constitucional e Teoria
do Direito 

A Comissão Científica e Executiva do
Fórum torna pública a chamada de tra-
balhos científicos, produzidos no âmbito
de Grupos de Pesquisa, para a sexta edi-
ção do evento, a ser realizado na Ponti-
fícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC-RIO), no dia 01 de novem-
bro de 2014. 

As instituições organizadoras são:
Universidade Estácio de Sá (UNESA) com
o Grupo de Pesquisa “Novas Perspectivas
em Jurisdição Constitucional”; Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
com os Grupos de Pesquisa “Observató-
rio da Justiça Brasileira” e “Letaci”; Pon-
tifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC-RIO). 

A Comissão Científica do VI Fórum é
integrada pelos professores: Dr. José
Ribas Vieira (Coordenador); Dra. Vanice
Regina Lírio do Valle; Dra. Cecilia Cabal-
lero Lois; Dr. Carlos Bolonha; Dra. Marga-
rida Maria Lacombe Camargo. 

As inscrições para apresentação de
trabalhos deverão ser realizadas no
período de 14/09/2014 a 14/10/2014, por
meio de formulário de submissão, dispo-
nível exclusivamente no endereço eletrô-
nico: 

http://forumdepesquisa.wix.com/vfo-
rumdepesquisa#!services/ch6q 

E-mail para dúvidas e esclarecimen-
tos: forumdepesquisa@gmail.com 

Comissão Executiva: 
Carina Barbosa Gouvêa (UNESA) 
Fabiana de Almeida Maia Santos (UFRJ) 

No dia 05 de agosto de 2014, os
professores Carlos Eduardo Nunes Fer-
reira, Regina Braga de Moura e José
Carlos Siciliano representaram a Está-
cio no Encontro Brasil-México para
Cooperação Internacional, ocorrido no
campus Tom Jobim. Os coordenadores
mexicanos estavam representando 5
diferentes universidades e demonstra-
ram forte interesse em estabelecer
parcerias para o intercâmbio de pro-
fessores/pesquisadores e de alunos
entre os dois países.

Prêmio Mineiro de Inovação 2014 
As inscrições foram prorrogadas até

15/11/2014. O grande diferencial do Prê-
mio é que serão avaliados trabalhos e
projetos, e não pessoas ou empresas. O
Prêmio será atribuído em três modalida-
des: processo, produto e intangível, e
será concedida menção honrosa a um
trabalho desenvolvido na área da edu-
cação. 

Os vencedores de cada modalidade e
da menção honrosa receberão 20 mil
reais em dinheiro. 

Http://www.premiomineiroinova-
cao.com.br/ 

Comitê de Ética (CEP-UNESA) 
Durante o VI Seminário de Pesquisa

da Estácio e II Jornada de Iniciação Cien-
tífica da UNESA, haverá uma apresenta-
ção do Comitê de Ética (CEP-UNESA)
para esclarecimento de dúvidas sobre os
protocolos de pesquisa. 

Horário: das 12h45min às 13h45min 
Local: Auditório

Serão apresentados
oralmente 319 trabalhos
no VI Seminário de Pes-
quisa da Estácio e II Jor-
nada de Iniciação Científica
da UNESA.
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VI SEMINÁRIO DE PESQUISA 
DA ESTÁCIO E II JORNADA DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESA
– dia 18 de outubro de 2014 

Saiu o resultado do edital
da FAPERJ "Apoio às Instituições
de Pesquisa Sediadas no Estado
do RJ", e a UNESA teve um pro-
jeto aprovado. Coordenado pelo
Prof. Christiano Machado, e com
os pesquisadores associados
Dayse Bastos e Bruno Di Lello, o
projeto objetiva analisar os efei-
tos da desmineralização óssea nas
medidas de ultrassom quantita-
tivo, uma técnica promissora para
diagnóstico e monitoramento da
osteoporose. O grupo conta com
a colaboração da Universidade
Paris-Sorbonne 6, na França.
Serão quase 70.000 reais em equi-
pamentos e material de consumo
para equipar o Laboratório de
Ultrassom Biomédico (LabusBio)
no campus João Uchôa. 

Prêmio Jabuti 2014 
O livro PSICANÁLISE_CIÊNCIA

E DISCURSO, de autoria da pro-
fessora Rose Guedes Lopes
(UNESA -Campus Norte Shop-
ping) e Tania Coelho dos Santos
(UFRJ) foi indicado para concor-
rer ao 56º Prêmio Jabuti 2014 e

encontra-se entre os 10 finalistas.
Criado em 1958, é o mais tradicio-
nal prêmio do livro no Brasil. Seu
maior diferencial é a valorização
do escritor, destacando a quali-
dade do trabalho em todas as
áreas envolvidas na criação e pro-
dução de um livro. 

COMPETIÇÃO UNIVERSITÁRIA
CULTURAL ACCENTURE 

CAMPUS CHALLENGE BRASIL
EDIÇÃO 2014 

Estão abertas as inscrições
para o Accenture Campus
Challenge 2014, um desafio
universitário inovador para
recrutamento de jovens talen-
tos. O vencedor, além de ser con-
tratado pela Accenture, ganhará
uma viagem para Chicago (EUA)
para conhecer o Centro de Trei-
namento da empresa. 

Podem participar dessa com-
petição os estudantes matricula-
dos nos dois últimos anos de
graduação em Administração,
Análise de Sistemas, Ciência da
Computação, Sistemas de Infor-
mação, Economia, Estatística,

Marketing, Engenharias Civil,
Mecânica, Naval, de Produção e
da Computação, entre outros. 

A avaliação será feita a partir
do desempenho do universitá-
rio como um consultor Accen-
ture em situações com clientes
fictícios. Os candidatos podem
participar pelo aplicativo
móvel, disponível para iOS,
Android, ou por uma versão
web compatível com a maioria
dos smartphones, tablets e des-
ktops. O link de acesso é
http://www.accenture.com/brpt
/landing-pages/campuschal-
lenge/Pages/index.htm?c=car_brc
ampchall_10000015&n=bac_0914 

As inscrições para o VI
Seminário de Pesquisa
da Estácio e II Jornada de
Iniciação Científica da
UNESA estão esgotadas
e infelizmente não acon-
tecerá inscrição no dia
do evento. 

Local do evento: Unidade Menezes Côrtes – Rio de Janeiro 
Horário: 7h30min às 17h 
Informações: seminario.pesquisa@estacio.br 
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PIQ MÉRITO - Programa de 
Concessão de Subsídios para 

Participação em Eventos Científicos 

Alfredo Canellas Guilherme da Silva (Direito,
Estácio UNESA/RJ): livro "Constituição interpretada
pelo STF, tribunais superiores e textos legais", publi-
cado pela editora Freitas Bastos. 

Maria das Gracas da Silva Valenzuela (Enge-
nharia de Petróleo, Estácio UNIRADIAL/SP) : livro
"Laurinha vai passear",lançado na 23ª Bienal de São
Paulo em 2014. 

Revista Alexandria 
Chamada para artigos no número temático Pes-

quisa com Imagem na Educação: a Matemática e as
Ciências em foco. Proposta: fomentar a discussão
acadêmica a partir de publicações que levem em

conta estudos sobre práticas visuais que ressoam em
acontecimentos artísticos, cotidianos, culturais,
experimentando diferentes potencialidades de pen-
sar matemática e/ou as ciências com e através de
imagens em suas relações com a educação ou com
variadas práticas pedagógicas. O prazo de submis-
são de proposta é até 30 de novembro de 2014. Para
submeter uma proposta de arAgo, enviar o arquivo
em formato .doc para Cláudia Flores -claudia.flo-
res@ufsc.br. O formato das propostas de arAgos
deve seguir as normas correntes na ALEXANDRIA.
Aqueles que estiverem fora destas normas não
serão considerados no processo de avaliação/revi-
são. Consultar: hFp://alexandria.ppgect.ufsc.br/are-
vist/normas/

Helson Moreira da Costa e Valéria Dutra Ramos
(Campus Nova Friburgo, Estácio UNESA/RJ) foram
contemplados pela Estácio, com o PIQ MÉRITO -Pro-
grama de Concessão de Subsídios para Participação
em Eventos Científicos, para apresentação dos tra-
balhos científicos "Efeito dos óleos de amendoim e
linhaça sobre a cinética de vulcanização da borracha

natural (NR)" e "Non-isothermal crystallization
kinetics of high-density polyethylene (HDPE)
scraps", no XIV Latin American Symposium on Poly-
mers -SLAP e XII Ibero American Congress on Poly-
mers -CIP (XIV SLAP / XII CIP) 2014, realizado de 12 a
16 de outubro de 2014, Porto de Galinhas, Pernam-
buco, Brasil. 

Denise Jorge Trindade (Cinema, Estácio
UNESA/RJ): comunicação "Apagamentos e
intermitências em Rosangela Rennó e Oscar
Muñoz" apresentada no Congresso da Socine:
Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e
Audiovisual 2014, em Fortaleza, de 7 a 10 de
outubro de 2014.

Mara Conceição Veira de Oliveira (Direito,
Estácio FESJF/MG): artigo "A epopeia brasileira
e o anti-herói perigoso: breve estudo sobre as
contribuições da literatura ao estudo do
Direito a partir de Os Sertões, de Euclides da
Cunha", publicado na Revista da Faculdade de
Direito da UERJ. 

Publicação do artigo "Facebook e recursos edu-
cacionais abertos na formação de pesquisado-

res em educação: percepções e reflexões" no
número de agosto da revista "Educação, For-
mação e Tecnologias", Portugal. O trabalho
foi desenvolvido em 2013 pela Profª Giselle
Ferreira e suas orientandas Aline Ferreira Cam-
pos (doutoranda, professora no NEAD/UFSJ),
Helena Bártholo (mestre egressa em 2014, pro-
fessora do Colégio Pedro II) e Simone Marken-
son (Coordenadora Pedagógica Nacional de
Tecnologia, Estácio). 

Roger de Moraes (Educação Física, Estácio
UNESA/RJ): comunicação "Efeito da periodiza-
ção do treinamento de luta olímpica sobre a
reatividade microvascular de atletas da sele-
ção brasileira" apresentada na reunião anual
da FesBe 2014, em Minas Gerais, em 30 de
agosto de 2014. 
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VI Fórum de Grupos de Pesquisa em 
Direito Constitucional e Teoria do Estado 

A Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá
(SESES) e o Instituto Nacional de Tecnologia (INT) assi-
narão, no dia 31 de outubro de 2014, um acordo de Coo-
peração Técnica e Científica que visa promover,
incentivar e facilitar a integração entre o INT e a SESES
para a cooperação e o intercâmbio de suas atividades de
pesquisa, desenvolvimento e prestação de serviços téc-
nicos especializados, consideradas de interesse comum. 

A Revista Ibero-americana de Educação Supe-
rior (RIES) é uma publicação eletrônica quadrimestral
dedicada ao estudo e difusão de temas relacionados
com assuntos educativos da Ibero-América e constitui-
se em excelente oportunidade para publicação de arti-
gos, ensaios ou resenhas. Atualmente, a RIES já
publicou 14 números, que somam 129 colaborações de
autores de 16 países. A revista faz parte dos índices e
bases de dados mais destacados das revistas digitais,
incluindo LATINDEX, RedALyC, e-Revistas e DOAJ. 

A revista pode ser consultada no site: http://ries.uni-
versia.net/ 

O Instituto Butantan está com inscrições abertas,
até 24 de outubro, para a nova turma do MBA Gestão
da Inovação em Saúde. Este curso tem por objetivo a
capacitação de profissionais para transformar pesquisas
científicas em produtos inovadores na área de saúde.
Com duração de 18 meses, é voltado para diretores,
gestores, profissionais de núcleos de inovação e tecno-
logia, órgãos reguladores, servidores estaduais e fede-
rais, advogados, engenheiros biomédicos e outros
profissionais atuantes na área da saúde. 

Mais informações podem ser encontradas em:
http://www.butantan.gov.br/mba/index.php 

Docentes UNESA – Inscrições abertas para o
Edital de Pesquisa e Extensão 2015 

Com objetivo de promover a pesquisa e extensão,
a UNESA-RJ torna público o Edital de abertura de ins-
crições ao processo seletivo. O candidato deve ser pro-
fessor da UNESA e atender os pré-requisitos
específicos para cada modalidade: Pesquisa Produtivi-
dade, Extensão Social ou Extensão Inovadora. A con-
cessão do apoio se realizará no período de fevereiro
de 2015 a janeiro de 2016. As inscrições deverão ser
realizadas de 21 de outubro a 10 de novembro 2014.
Consulte as normas gerais e específicas no Edital -
acesse goo.gl/7OjsQY 

Os certificados dos ouvintes que participaram do
VI Seminário de Pesquisa da Estácio e II Jornada de
Iniciação Científica da UNESA estão disponíveis no
site www.estacio.br/seminariodepesquisa. 

A Comissão Científica e Executiva do VI Fórum de
Grupos de Pesquisa em Direito Constitucional e Teoria
do Direito torna pública a chamada de trabalhos cien-
tíficos, produzidos no âmbito de Grupos de Pesquisa,
para a sexta edição do evento, a ser realizado na Pon-
tifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-
RIO), no dia 01 de novembro de 2014. 

As instituições organizadoras são: Universidade
Estácio de Sá (UNESA) com o Grupo de Pesquisa
“Novas Perspectivas em Jurisdição Constitucional”;
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com os

Grupos de Pesquisa “Observatório da Justiça Brasi-
leira” e “Letaci”; Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro (PUC-RIO). 

A Comissão Científica do VI Fórum é integrada pelos
professores: Dr. José Ribas Vieira (Coordenador); Dra.
Vanice Regina Lírio do Valle; Dra. Cecilia Caballero Lois;
Carlos Bolonha; Dra. Margarida Maria Lacombe Camargo. 

E-mail para dúvidas e esclarecimentos: forumdepes-
quisa@gmail.com 

Comissão Executiva: Carina Barbosa Gouvêa
(UNESA); Fabiana de Almeida Maia Santos (UFRJ) 

Christiano Bittencourt Machado (Fisioterapia,
Estácio UNESA/RJ): artigo "Whole body vibration
exercises and the improvement of the flexibility
in patient with metabolic syndrome", publicado
na Revista Rehabilitation Research and Practice,
em setembro de 2014. 

Giselle Martins dos Santos Ferreira (Profª) e
Elisa Loreto (Mestre Educação, ex-orientanda)
(PPG em Educação, Estácio UNESA/RJ): artigo
"Desafios e possibilidades para a inclusão digital
da terceira idade", publicado na Revista Eletrô-
nica de Educação (Qualis B1), em agosto de 2014. 

Luiz Fernando da Silva (Engenharia de Petróleo,
Estácio UNESA/RJ): comunicação "Modelagem da
propagação de ondas sísmicas em meios viscoe-
lásticos descritos pelo modelo de burger" apre-
sentada no VI Simpósio Brasileiro de Geofisica,
em Porto Alegre, de 14 a 16 de outubro de 2014. 

Nelma de Mello Cabral (Profª), Andrea Perez
(aluna), Bruno B. Lima (aluno), Maria Angela
F. de Andrade (aluna) e Vladimir P. Bezerra
(aluno) (Psicologia, Estácio UNESA/RJ): comunica-
ção "Pensando a relação angústia, corpo e narci-
sismo a partir de um caso de bulimia"
apresentada na Semana de Psicologia da Estácio,
no Rio de Janeiro, de 26 a 28 de agosto de 2014. 

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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Trabalho de professores da UNESA é premiado no V Congresso 
Nacional de Administração e Ciências Contábeis -AdCont 2014
O trabalho “Líderes Autênticos e Times Mais

Potentes: Uma Aplicação na Indústria de Alta Tecno-
logia”, de autoria dos professores Alfredo Barcellos
Pinheiro de Lemos Filho, Antônio Carlos Magalhães
da Silva, Paulo Roberto da Costa Vieira e Jorge
Augusto de Sá Brito e Freitas, foi premiado como
melhor artigo da Divisão de Administração do AdCont
2014, realizado neste mês de outubro. Com a premia-

ção, o artigo foi pré-aprovado para publicação na
Revista Sociedade, Contabilidade e Gestão (Qualis B2
da Capes) editada pelo Programa de Pós-Graduação
em Ciências Contábeis da UFRJ. O prof. Alfredo Bar-
cellos Pinheiro de Lemos Filho é titulado pelo Mes-
trado em Administração e Desenvolvimento
Empresarial – MADE, curso no qual os demais são
docentes. 

Bianca da Silva Salmon Pompeu (Medicina Vete-
rinária, Estácio UNESA/RJ): artigo "Histological
lung description of caracara plancus (Miller, 1777)
(Falconiformes, Falconidae) and Ardea alba (Lin-
naeus, 1758) (Pelecaniformes, Ardeidae)" aceito
para publicação na revista Biotemas e terá sua
versão eletrônica veiculada no volume 27, de
dezembro de 2014. 

Christiano Bittencourt Machado (Fisioterapia,
Estácio UNESA/RJ): comunicação "Thermographic
analysis of block and cylindrical bone phantoms
and in vitro human bone samples after therapeu-
tic ultrasound stimulation" apresentada no 6th
European Conference of the International Fede-
ration for Medical and Biological Engineering, na
Croácia, de 07 a 11 de setembro de 2014. Todos
os custos foram cobertos pelo PIQ Mérito (subsí-
dio para evento científico). 

Giovanna Barros Gonçalves (Profª), Ingrid de Souza
Costa (Profª) e Robson Almeida (aluno) (Fisiotera-
pia, Estácio FESJF/MG): comunicação "Análise da
capacidade funcional de idosos residentes da zona
urbana e rural do município de Pedro Teixeiras,
Minas Gerais" apresentada no 7º Congresso Interna-
cional de Fisioterapia, em Pernambuco, de 10 a 14 de
setembro de 2014. A participação no evento recebeu
a concessão de subsídios pelo programa de Incentivo
à Qualificação Docente da Estácio. 

O trabalho "Coauthorship and colearning
through OER and social networks", produto de
uma colaboração entre as Profas. Giselle Ferreira
(PPG Educação -Estácio UNESA/RJ) e Alexandra
Okada (Knowledge Media Institute, Open University
do Reino Unido) foi apresentado pela Profa. Okada
no congresso ALT-C 2014 "Riding Giants: how to
innovate and educate ahead of the wave", da Asso-
ciation for Learning Technology, em Warwick, Ingla-
terra. Os slides da apresentação estão disponíveis em
<http://www.slideshare.net/mobile/aleokada/altc201
4colearn01-09>. 

Thiago Allisson Cardoso de Jesus (Direito, Estácio
Fac. São Luís/MA) et al: livro "Estudos atuais de
Direito Constitucional", publicado pela editora Barra
Livros. 

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: 
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A UNESA assinou um convênio com a Universidade de
Northumbria, em Newcastle, Reino Unido. Esta iniciativa pos-
sibilitará a colaboração em pesquisas científicas, intercâmbio
entre alunos de graduação, através do programa Ciência Sem
Fronteiras, bem como de alunos de doutorado através de pro-
gramas de doutoramento sanduíche. Mais informações encon-
tram-se nos links abaixo: 

https://www.northumbria.ac.uk/research/ 
https://www.northumbria.ac.uk/research/research-

areas/allied-health-sciences-and-nursing/ 
https://www.northumbria.ac.uk/international/northum-

bria-and-your-country/latin-america/brazil/ 

Daniela Olimpio de Oliveira (Direito, Estácio FESJF/MG):
palestrou no 1º Congresso de Direito Tributário de Juiz de
Fora e Região, em 05 de setembro de 2014, e seu artigo "Tipo-
logia do contribuinte indireto: investigação da posição subje-
tiva “de fato” na relação jurídico-tributária à luz da
legalidade tributária e da capacidade contributiva" foi pre-
miado com a 1ª colocação no concurso de artigos realizado
pelo congresso. 

Osvaldo Luiz Queiroga da Fonseca (Engenharia de
Petróleo, Estácio UNESA/RJ), acompanhado de 4 alunos dos
campi Cabo Frio e Macaé da UNESA, esteve presente no lança-
mento pela empresa HALLIBURTON do seu mais novo e revo-
lucionário produto para área de Exploração e Produção de
Petróleo. O lançamento mundial no Brasil do software DECI-
SIONSPACE G1 foi realizado no Hotel Windsor Atlântica, no
Rio de Janeiro, com a presença dos mais renovados geocientis-
tas e engenheiros do setor de petróleo. Esta nova plataforma
promove soluções stand-alone utilizando a solidez do banco
de dados OPENWORKS de forma nativa. A ferramenta propicia
aos geocientistas e engenheiros de petróleo e produção um
trabalho intuitivo em ambiente Windows abrangendo desde
a fase exploratória até a caracterização de reservatórios. O
DECISIONSPACE G1 é uma solução ideal para águas profundas,
reservatórios não convencionais e campos maduros. 

As inscrições estão abertas para o Edital de Pesquisa
e Extensão 2015.
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Você sabia?

Oportunidade -Bolsas de Verão 
O Programa Bolsas de Verão do CNPEM está com uma excelente oportunidade para

os estudantes de graduação, em especial para aqueles que desenvolvem projetos de
iniciação científica. 

Acesse o link e verifique as informações: http://www.cnpem.br/bolsasdeverao/cate-
gory/principais-datas/ 

Ana Luisa Rocha Mallet, Luciana Andrade, Sylvia Porto Pereira
(Medicina, Estácio UNESA/RJ) e Silvana Ferreira: livro "Literatura e
medicina: uma experiência de ensino", publicado pela editora Livros
Ilimitados. 

André Luís Faria Duarte (mestrando), Antonio Carlos Magalhães da
Silva e Paulo Roberto da Costa Vieira (PPG Administração, Estácio
UNESA/RJ): comunicação "Disciplinas oferecidas à distância: fatores
que afetam a percepção da satisfação do aluno de Engenharia de Pro-
dução" apresentada no XXI SIMPEP, em São Paulo, de 10 a 12 de
novembro de 2014.

Auner Pereira Carneiro (Pedagogia, Estácio UNESA/RJ): comunicação
"Dimensões da multiplicidade" apresentada no 8º Seminário de Inclu-
são, no Rio de Janeiro, em 13 de agosto de 2014. 

Bruno Stigert de Sousa (Direito, Estácio FESJF/MG): co-tradutor da obra
"O direito dos direitos" do renomado jurista Carlos Bernal Pulido, pela
editora Marcial Pons, São Paulo, 2013. 

Gil de Carvalho (Engenharia Ambiental e Sanitária, Estácio UNESA/RJ):
comunicação "Medição de espessura de revestimento metálico em
base metálica com instrumentação de XRF portátil" apresentada no
32º Congresso Nacional de Ensaios não Destrutivos e Inspeção, em
São Paulo, de 18 a 21 de agosto de 2014. 

Mauricia Antonia de Andrade Maciel (Direito, Estácio UNIRADIAL/SP)
et al: livro "Pesquisa e prática do cotidiano escolar", publicado pela
editora Pearson Education.

Rosane de Albuquerque Costa (Psicologia, Estácio UNESA/RJ): comu-
nicação "Orientação profissional: uma experiência clínica" apresen-
tada na ULAPSI: União Latino Americana de Psicologia Social, no Acre,
em maio de 2014. 

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

Docentes UNESA –
Inscrições 

Prorrogadas até
14/11/2014 para 

Edital de Pesquisa 
e Extensão 2015 

Estão prorrogadas até
14/11/14 (sexta-feira) as
inscrições para o Edital
de Pesquisa e Extensão
2015. O candidato deve
ser professor da UNESA
e atender os pré-requisi-
tos específicos para cada
modalidade -Pesquisa
Produtividade, Extensão
Social ou Extensão Ino-
vadora. A concessão do
apoio se realizará no
período de fevereiro de
2015 a janeiro de 2016. 

Consulte as normas
gerais e específicas no
Edital: acesse novo link
http://goo.gl/7OjsQY.

Os anais do VI Seminá-
rio de Pesquisa da Estácio
e II Jornada de Iniciação
Científica da UNESA
estão disponíveis no site
www.estacio.br/semina-
riodepesquisa. 
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Trabalhos publicados na revista ANIMA 
Revista do Centro Universitário Estácio do Ceará 
O Seminário de Pesquisa da Estácio e Jornada de Iniciação

Científica da UNESA tem como um dos seus objetivos estimular a
produção científica da comunidade acadêmica e evoluir o padrão
de qualidade da atividade de pesquisa. 

Tendo em vista o crescimento do evento e interesse da comu-
nidade acadêmica foram selecionados 40 trabalhos para publica-
ção em edição especial da revista ANIMA. Na edição número 27,
Jul/Set 2014 foram publicados 20 trabalhos e na próxima edição
serão publicados mais 20. 
Segue abaixo a listagem dos 20 trabalhos publicados na edição
número 27: 
•Biodegradabilidade do antineoplásico ciclofosfamida por pro-
cesso anaeróbio. 
•Células tronco e terapias regenerativas. 
•Uncaria tomentosa na cistite hemorrágica causada pela quimio-
terapia do câncer. 
•Percentual de positividade sorológica para HIV 1 e 2 em amostras
de banco de sangue. 
•Utilização do cânhamo como fonte de energia renovável. 
•Cinética de cristalização não-isotérmica de resíduos de polieti-
leno de alta densidade (HDPE). 
•Caracterização por microscopia eletrônica de varredura, difração
de Raios-J e BET para hidroxiapatita produzida pelo método de
precipitação. 

•Metodologia de processamento de imagens para avaliação ter-
mográfica das mãos. 
•Caça de troféus: considerações sobre os critérios de excelência
profissional a partir dos prêmios de jornalismo. 
•Blog de redes como mecanismo de aprendizagem e interação
com alunos. 
•O fotógrafo Carlos Moskovics e o Rio de Janeiro dos anos 1940. 
•Um alerta sobre o silenciamento do rádio no pós-64. 
•Capacitações online: um estudo sobre processos de formação de
servidores públicos. 
•Dificuldades de alunos do 1º ano de um curso de licenciatura em
matemática na disciplina de Construções Geométricas. 
•Educação superior a distância: que critério de qualidade é esse? 
•Escola Tia Ciata: representações sociais de uma pedagogia dife-
renciada por ex-meninos em situação de rua. 
•O letramento literário: leitura de textos literários fora dos seus
suportes originais. 
•Representações sociais do bilinguismo construídas por professo-
res em escola da fronteira Brasil-Guiana Inglesa. 
•Patrimônio histórico remanescente da Companhia de Jesus no
Espírito Santo e sua inserção na atividade turística. 
•Justiça de transição no Brasil: a análise crítica da imprescin-
dibilidade da persecução penal dos agentes do regime de
1964-1985 

Antonio Carlos Magalhaes da Silva e Paulo Roberto da Costa Vieira (PPG Administração,
Estácio -UNESA/RJ): comunicação "Investigação acerca da consistência de escala para mensu-
ração da eficácia de sistema de informação acadêmica" apresentada no SEGET 2014, no Rio
de Janeiro, de 22 a 24 de outubro de 2014. 

Debora Rodrigues Barbosa (Geografia, Estácio UNESA/RJ): comunicação "Delimitação da faixa
marginal do Rio dos Macacos como subsídio para o planejamento ambiental" apresentada no
X Encontro Nacional de Águas Urbanas, em São Paulo, de 16 a 18 de setembro de 2014. 

Emerson Rodrigues Duarte (Educação Física, Estácio FESJF/MG): comunicação "Programa
de desenvolvimento de estudantes talentosos: o uso de múltiplas fontes de informação no
processo de identificação" apresentada no II Congresso Internacional sobre Altas Habili-
dades/Superdotação, em Foz do Iguaçu, de 11 a 14 de novembro de 2014. 

Estevão Monteiro Guerra (Psicologia, Estácio FESJF/MG): artigo "Cognição incorporada: refle-
tindo sobre a singularidade da condição sensório-motora no desenvolvimento humano", publi-
cado na Revista Ciências & Cognição, v. 19, n. 2, 2014. 

Ornélio Hinterholz Junior (Sistemas de Informação, Estácio ATUAL/RR): comunicação "Jogos do
gênero mglAR2G: o caso do jogo lens of truth" apresentada no JIII Simpósio Brasileiro de Jogos
e Entretenimento Digital (SBGames), em Porto Alegre, de 12 a 14 de novembro de 2014. 

Vinicius Figueiredo Chaves (Prof.) e Roberta Maria Costa Santos (aluna) (Direito, Estácio -
UNESA/RJ): comunicações "Empresa e valor compartilhado: divulgação pública de informes
sobre sustentabilidade" e "Ética e experimentação animal: algumas reflexões" apresentadas
no Congresso da FEPODI, em São Paulo, de 28 a 29 de agosto de 2014. 

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

Semana de Arquitetura 
e Urbanismo da Estácio

Durante o evento, de 8 a
13 de setembro de 2014,
foram oferecidos diversos
eventos abertos ao público,
como palestras e works-
hops. Nomes de arquitetos
como Pedro da Luz (presi-
dente do IAB/RJ), Vicente
Loureiro (Subsecretário da
Região Metropolitana do
RJ), Indio da Costa (AUDT
arquitetos), Célio Diniz
(DDG arquitetos) e Jorge
Mário Jauregui (Rio Cidade) 
foram destaques durante a
semana. 

Tivemos 224 inscritos na
modalidade Pesquisa Produ-
tividade do Edital de Pes-
quisa e Extensão 2015. 
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II Seminário Acadêmico e Científico da FESJF 
Realizado no dia 12/11/2014, contou com a participação de 1500 pessoas. Conjuntamente ao

evento, foi realizada uma Ação Social para coleta de donativos, sendo recebidos: alimentos (20 caixas),
brinquedos (5 caixas) e roupas (5 caixas) que serão entregues para Instituições e Famílias carentes. 

Isnard Thomas Mar-
tins (Administração,
Estácio UNESA/RJ):
comunicação "Novos
aviões: computador
auxilia homem ou
homem auxilia com-
putador?" apresen-
tada no 16º Fórum
Internacional de Qua-
lidade de Vida no Tra-
balho/ 6º Encontro
Nacional de Quali-
dade de Vida na
Segurança , no Rio
Grande do Sul, de 4 a
6 de junho 2014. 

Marcia Caldas Pi-
trowsky (egressa
MADE), Isabel de
Sá Affonso da
Costa (Profª, PPG
A d m i n i s t r a ç ã o ,
Estácio UNESA/RJ),
Denise Medeiros
Ribeiro Salles: ar-
tigo "Organizatio-
nal Imaginary and
Tacit Dimension of
Knowledge: a Case
Study in a Telecom-
munications Com-
pany" publicado em
inglês e em portu-
guês: Brazilian Busi-
ness Review, v.11,
n.5, p. 99-121,
Qualis A2. 

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

A Diretoria de Pesquisa Aplicada está dis-
tribuindo os anais do VI Seminário de Pes-
quisa da Estácio e II Jornada de Iniciação
Científica da UNESA para todas as bibliote-
cas da Estácio. 

Fabio Ramoa Pires (PPG Odontolo-
gia, Estácio UNESA/RJ): aprovação pela
FAPERJ do projeto “Hiperplasia condilar
e displasia óssea florida: estudo clínico,
radiográfico, histológico e imunoistoquí-
mico” no edital FAPERJ nº 26/2014 pro-
grama "Cientista do Nosso Estado –
2014". 

Flavio Rodrigues Ferreira Alves
(PPG Odontologia, Estácio UNESA/RJ):
aprovação pela FAPERJ do projeto
“Investigação da microbiota de canais
radiculares infectados de dentes subme-
tidos à pulverização criogênica” no edi-
tal FAPERJ nº 25/2014 -programa
"Jovem Cientista do Nosso Estado –
2014". 

Programa CAPES/NUFFIC 
Estão abertas, até o dia 05 de dezem-

bro, as inscrições para o Programa
CAPES/NUFFIC que tem por objetivo
selecionar projetos conjuntos de pes-
quisa desenvolvidos por grupos brasilei-
ros e holandeses vinculados a instituições
de ensino superior e/ou de pesquisa com
o intuito de apoiar e fomentar o inter-
câmbio científico entre grupos de pes-
quisa e desenvolvimento públicos
brasileiros e holandeses. Mais informa-
ções constam no edital, dispoxnível em:
http://capes.gov.br/cooperacao-interna-
cional/holanda/programa-capesnuffic 

Idioma sem Fronteiras 
O Ministério da Educação lançou, no

dia 17 de novembro, o programa Idio-
mas Sem Fronterias (IsF) que visa a for-
mação e capacitação de estudantes de

graduação e pós-graduação, professores
e corpo técnico-administrativo de insti-
tuições de educação superior (públicas
ou privadas) e de professores de idiomas
da rede pública de educação básica.
Cada uma das ações que integram o
programa terão regras específicas para a
participação e as línguas disponibilizadas
serão inglês, francês, espanhol, italiano,
japonês, mandarim, alemão e português
para estrangeiros. Para mais informa-
ções, acesse o site: http://isf.mec.gov.br/ 

Prêmio Nacional de Inovação 
A Anpei (Associação Nacional de Pes-

quisa e Desenvolvimento das Empresas
Inovadoras) divulgou a abertura das ins-
crições para a edição 2014/2015 do Prê-
mio Nacional de Inovação da CNI
(Confederação Nacional da Indústria)
que tem por objetivo mostrar que a ino-
vação pode promover o crescimento
econômico. O prêmio contempla proje-
tos de inovação desenvolvidos em
empresas do setor industrial e em
pequenos negócios acompanhados pelo
programa Agente Local de Inovação do
SEBRAE. Os interessados que participem
de projetos inovadores junto à empresas
que se enquadrem nesses requisitos
devem se inscrever até o dia 07 de
dezembro, exclusivamente, pelo site
www.premioinovação.com.br. 
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Atualização Lattes 
A exemplo do que foi feito em 2014, a Diretoria de Pes-

quisa Aplicada irá apurar o IPPGR3 de todos os docentes
no primeiro dia de atividade após o recesso. Este índice
afetará uma serie de indicadores e sua fidelidade está dire-
tamente associada à atualização do Lattes de cada
docente. 

Torna-se importante que todos os docentes atualizem
seus Lattes antes do início do semestre de 2015.1. Segue

abaixo o gráfico onde estão indicados os percentuais de
docentes com Lattes atualizados (menos de 180 dias) entre
15/09 e 15/11, verificando-se uma preocupante redução.
Tomando como exemplo a UNESA, observa-se uma redu-
ção de 65% para 57% no período. De fato, há situações
pontuais em que são computados docentes que já não se
encontram em atuação em 2014.2, no entanto em um
número tão reduzido que não afetam a conclusão geral. 

Alexandre Fernandes Dantas (Direito, Estácio
UNESA/RJ): comunicação “Sociedad y justicia social”
apresentada no IV Congresso Internacional do Núcleo
de Estudos das Américas, no Rio de Janeiro, em 25 de
agosto de 2014.

Fernando Antonio da Silva Alves (Prof.), Amanda
Raissa Sena Victor de Lima (aluna), Jose Felipe dos
Santos Neto (aluno) e Mikaelle Thaisa da Costa
(aluna) (Direito, FAL Estácio/RN): apresentaram trabalhos
acadêmicos no I Congreso Internacional de Movimientos
Sociales em América Latina, na Universidad del Norte,
em Barranquilla, Colômbia, de 3 a 5 de setembro 2014. 

Katia Francinette O. Cabeça Neves (Direito, Estácio
FAMAP/AP): livro “A efetividade do termo de ajustamento
de conduta ambiental: estudo de caso da degradação
ambiental da Lagoa dos índios, Macapá-AP”, publicado
pela editora da Universidade Federal do Amapá -UNIFAP. 

Regina Braga de Moura (Profª) e Fabiane Sobrinho de
Abreu (aluna) (Farmácia, Estácio UNESA/RJ): artigo
“Farmacovigilância de fitoterápicos em uma indústria
farmacêutica brasileira: mecanismo de aperfeiçoa-
mento dos produtos” publicado na Revista Infarma,
do Conselho Federal de Farmácia, e apresentação oral
no XXIII Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil, em
Goiânia, em 18 de setembro de 2014. 

Suzana Bottega Peripolli (Engenharia de Telecomunica-
ções, Estácio UNESA/RJ): comunicação “Study of the
deposition of DLC in steels API 5L for industrial appli-
cation” apresentada no Congresso Internacional de
Microscopia Eletrônica -IMC 2014, em Praga, de 07 a
12 de setembro de 2014. 

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

O VII Seminário de Pesquisa da Estácio e III Jornada
de Iniciação Científica da UNESA será no dia 24 de
outubro de 2015 no Campus Menezes Cortes, no Rio
de Janeiro. 

Verônica Clemente Villar Martini (Medicina Veteriná-
ria, Estácio UNESA/RJ): aprovação pela FAPERJ do projeto
“Conhecendo o Reino Animal, uma viagem virtual sobre a
macroscopia e microscopia de animais silvestres e domésti-
cos” no edital FAPERJ nº 35/2014 -programa “Apoio à Difu-
são e Popularização da Ciência e Tecnologia no Estado do Rio
de Janeiro – 2014”. 

XXVII edição do Prêmio Jovem Cientista 
Encontram-se abertas, até o dia 19 de dezembro, as inscri-

ções para o prêmio com o tema Segurança Alimentar e Nutri-
cional. Considerando a afinidade desta temática com o curso
de Nutrição, esta é uma excelente oportunidade para submis-
são de projetos por professores/pesquisadores que atuem
nesta linha de pesquisa. Link do regulamento no qual poderão
ser encontradas mais informações: http://www.jovemcien-
tista.cnpq.br/ 

Atenção docentes da área de Farmácia (Cosmetologia)
O Desafio Tecnologias de Limpeza para Cuidados Pes-

soais da Natura prorrogou as inscrições para submissão de
projetos até o dia 03/12. Mais informações: https://natura-
campus.induct.no/maya/companymain.aspx 

Você sabia?
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Publicação de artigo completo em periódicos 
Os trabalhos mais bem avaliados por área de conhecimento para o VII Seminário de Pesquisa da Estácio (2015) serão

préqualificados para publicação do artigo completo nos seguintes periódicos: 

Alexandre Fernandes Dantas (Direito, Estácio UNESA/RJ):
artigo “Visão jusfilosófica sobre a ADPF nº 54: fetos
anencefálicos” publicado na Revista Dissertar, n° 20 e 21. 

Angelo Augusto Coelho Freire, Gracieth Mendes
Valenzuela, Ornélio Hinterholz Junior e Wender
Antônio da Silva (Computação, Estácio ATUAL/RR):
artigo “A utilização de softwares educacionais simula-
dores no ensino da física em uma escola pública esta-
dual da cidade de Boa Vista/RR” publicado na Revista
Renote da UFRGS, classificação B1 na Qualis. O perió-
dico possui uma versão online que pode ser acessada
no link: http://seer.ufrgs.br/index.php/renote 

Elza Maria Gonçalves Lobosque (Psicologia, Estácio
FESJF/MG): comunicação “Exigências da contemporanei-
dade: a produção do conhecimento científico e seu
impacto na atuação do psicólogo frente a demandas
atuais” apresentada no VII Congresso de Psicologia da
Zona da Mata e Vertentes e XI Encontro JuizForano de Psi-
cologia, em Minas Gerais, de 25 a 29 de agosto de 2014. 

Krongnon Wailamer de Souza Regueiro (Ciências Eco-
nômicas, Estácio UNESA/RJ): comunicação “Portfólio de
patentes das 10 maiores empresas do setor de energia
do mundo” apresentada no Rio Oil & Gas 2014, no Rio
de Janeiro, em 18 de setembro de 2014. 

Vera de Fatima Maciel Lopes (Gestão Ambiental, Estácio
UNESA/RJ): comunicação “Territorialidade e conflitos
socioambientais: as lutas e resistências dos pescadores
artesanais do RJ em defesa da cultura tradicional, do ter-
ritório e do meio ambiente” apresentada no I Congresso
Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do
Território: Racionalidades e Práticas em Múltiplas Escalas,
no Rio de Janeiro, de 07 a 10 de outubro de 2014. 

Veronica Clemente Villar Martini (Medicina, Estácio
UNESA/RJ): comunicação “A importância da disciplina Semi-
nários Integrados para a formação dos alunos de Medicina da
Universidade Estácio de Sá, Campus Arcos da Lapa” apresen-
tada no 52° Congresso Brasileiro de Educação Médica, em
Santa Catarina, de 31 de outubro a 03 de novembro de 2014. 

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

Os anais do VI
Seminário de Pesquisa
da Estácio e II Jornada
de Iniciação Científica
da UNESA estão dis-
poníveis no site
www.estacio.br/semi-
nariodepesquisa. 

Programa “Apoio à Realização de
Eventos Comemorativos Visando à Cele-
bração dos 450 Anos da Cidade do Rio
de Janeiro – 2014” 

Foi lançado pela FAPERJ um edital para
apoiar a realização de eventos alusivos à
comemoração dos 450 anos da Cidade do
Rio de Janeiro durante o ano de 2015.
Serão contemplados 30 projetos, estando

entre os itens financiáveis: diárias e passa-
gens de palestrantes, aluguéis de bens, gas-
tos com gráfica, divulgação, tradução
simultânea e serviços de terceiros eventuais.
O prazo para a submissão de projetos se
encerrará no dia 18/12 e, no link abaixo
estão mais informações. 

Http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_i
d=10488 

Você sabia?

63



BoletimPesquisa
15 de dezembro de 2014. Ano 4. Nº 184

EVENTO/NOTÍCIAPRODUÇÃO CIENTÍFICA

AEquipe da
Diretoria

Corporativa de
Pesquisa
deseja a todos
um Feliz Natal
e Próspero
Ano Novo!
Vamos
Pesquisa! 
Vamos
Estácio! 

Elza Maria Gonçalves Lobosque
(Psicologia, Estácio FESJF/MG):
elaboração e orientação de o ficina
sobre”A ética na prática do psicó-
logo” na Faculdade Presidente
Antonio Carlos, em Minas Gerais,
em 09 de setembro de 2014. 

Franklin Larrubia Valverde (Jorna-
lismo, Estácio UNIRADIAL/SP):
comunicação “A comunicação comu-
nitária na construção da cidadania
para sujeitos da periferia urbana”
apresentada no XII Congreso Lati-
noamericano de Investigadores de la
Comunicación, em Lima/Peru, em 08
de agosto de 2014. 

Paula Campos de Castro (Design de
Moda, Estácio FESJF/MG): comu-
nicação “Entre as imagens e as
palavras: a religiosidade em Clarice
Lispector” apresentada no Intermi-
dialidade 2014 – 1º Congresso
Internacional, em Minas Gerais, de
22 a 24 de outubro de 2014. 

Tania Coelho dos Santos e Rosa
Guedes Lopes (Psicologia, Estácio

UNESA/RJ   : livro “Psicanálise -ciên-
cia e discurso”, publicado pela Cia
de Freud Editora. 

Vera de Fatima Maciel Lopes
(Gestão Ambiental, Estácio
UNESA/RJ): artigo “Complexos
industriais e portuários na Ilha
da Madeira/RJ: degradação
socioambiental e resistência dos
pescadores artesanais em
defesa do território e do meio
ambiente” publicado nos anais
eletrônicos do II Simpósio Brasi-
leiro de Saúde e Ambiente.
Pode ser acessado no link:
http://www.sibsa.com.br/site/an
aisarquivoresumo. 

Vinicius Figueiredo Chaves (Direito,
Estácio -UNESA/RJ): artigo “Eco-
nomia, direito e desenvolvimento:
análise das participações societá-
rias da BNDESPAR” aceito para
publicação na Revista Argumen-
tum, da Universidade Federal do
Espírito Santo -UFES, classificada
como A2 no sistema Qualis. 

Apublicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

A importância de
manter o Lattes
atualizado. 

William de Souza
Nunes Martins e
Rodrigo dos Santos
Rainha (História, Está-
cio UNESA/RJ): foram
entrevistados no pro-
grama Bom Dia Rio, da
TV Globo. Os professo-
res falaram do projeto
Rolé Carioca, do curso
de História da Estácio,
que leva alunos e
comunidade a conhecer
vários bairros do Rio de
Janeiro. O programa
enfatizou a visita que foi
feita no dia 28 de
setembro de 2014 na
região portuária. 

Você sabia?

64


	01. Texto inicial e Janeiro
	Boletim Pesquisa Nº 136 (06.01.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 137 (13.01.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 138 (21.01.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 139 (27.01.2014)
	02. Fevereiro
	Boletim Pesquisa Nº 140 (03.02.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 141 (10.02.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 142 (17.02.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 143 (24.02.2014)
	03. Março
	Boletim Pesquisa Nº 144 (10.03.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 145 (17.03.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 146 (24.03.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 147 (31.03.2014)
	04. Abril
	Boletim Pesquisa Nº 148 (07.04.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 149 (14.04.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 150 (22.04.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 151 (28.04.2014)
	05. Maio
	Boletim Pesquisa Nº 152 (05.05.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 153 (12.05.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 154 (19.05.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 155 (26.05.2014)
	06. Junho
	Boletim Pesquisa Nº 156 (02.06.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 157 (09.06.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 158 (16.06.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 159 (23.06.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 160 (30.06.2014)
	07. Julho
	Boletim Pesquisa Nº 161 (07.07.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 162 (14.07.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 163 (21.07.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 164 (28.07.2014)
	08. Agosto
	Boletim Pesquisa Nº 165 (04.08.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 166 (11.08.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 167 (18.08.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 168 (25.08.2014)
	09. Setembro
	Boletim Pesquisa Nº 169 (01.09.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 170 (08.09.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 171 (15.09.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 172 (22.09.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 173 (29.09.2014)
	10. Outubro
	Boletim Pesquisa Nº 174 (06.10.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 175 (13.10.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 176 (20.10.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 177 (27.10.2014)
	11. Novembro
	Boletim Pesquisa Nº 178 (03.11.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 179 (10.11.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 180 (17.11.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 181 (24.11.2014)
	12. Dezembro
	Boletim Pesquisa Nº 182 (01.12.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 183 (08.12.2014)
	Boletim Pesquisa Nº 184 (15.12.2014)
	Sem nome



