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23 de janeiro de 2017. Ano 7. Nº 282

O objetivo do evento é proporcionar à DIA: 21 DE OUTUBRO DE 2017
comunidade acadêmica um espaço para 
a apresentação e discussão de trabalhos E‐mail para contato:
científicos das diversas áreas de seminario.pesquisa@estacio.br
conhecimento.

IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de
 Iniciação Científica da UNESA

Vinicius Figueiredo Chaves e Nilton César da Silva E l t o n  G o m e s  d o s  R e i s  [ R e l a ç õ e s  

Flores [Direito e PG ‐ Direito, UNESA/RJ]: artigo Internacionais ,ESTÁCIO FIR/PE]:  ar t igo 1"Sustentabilidade empresarial: análise 4"Cooperação para autonomia? Explicando o 

comparativa da disciplina jurídica dos informes não paradoxo da política externa brasileira para a 

financeiros (Brasil e União Europeia)" publicado na UNASUL", publicado na Revista de Sociologia e Política.

Revista Opinião Jurídica, v. 14, n. 18, 2016, classificada na 

CAPES como Qualis B1. Marcos Antonio Passos Chagas [Engenharia 

Mecânica, ESTÁCIO FASE/SE]: comunicação 

Paula Ribeiro (Profª), Aline Santigo (ex‐aluna) e 5“Avaliação dos aspectos e impactos ambientais 

Douglas Figueiredo (ex‐aluno) [Fotografia, nas operações de transporte de l íquidos 2UNESA/RJ]: artigo "Carlos Moskovics: um combustíveis” apresentada no ENSEE ‐ 1° Encontro 

profissional da fotografia e seu olhar sobre o Rio de Sergipano de Engenharias, em Sergipe, em 12 de abril de 

Janeiro dos anos 1940 a 1960" publicado no livro 2016.

eletrônico “Fotograficamente Rio, a cidade e seus temas” 

/Ana Maria Mauad (Org.), agraciado com o Edital 450 Anos Edvaldo Antunes de Farias [Educação Física, 

da Cidade do Rio de Janeiro /FAPERJ. Disponível: UNESA/RJ]: comunicação “Percepção de 

‐ . 6qualidade de vida de idosos submetidos a 

programa de treinamento aeróbio” apresentada no 5º 

Thiago Teixeira Guimarães [Educação Física, Simpósio de Força e Condição Física, no Rio de Janeiro, 

UNESA/RJ]: artigo "Alterações posturais em de 04 a 06 de dezembro de 2015.3rodoviários" publicado na Revista Coleção 

Pesquisa em Educação Física, v. 15, n. 1, 2016, ISSN: 

1981‐4313. 

http://www.labhoi.uff.br/fotograficamente rio

I Simpósio de Avaliação Psicológica e I Mostra de Estágio em Orientação Profissional do 
Centro Universitário Estácio Juiz de Fora

Ocorreu dia 12 de agosto de 2016, em comemoração ao mês do Psicólogo, o I Simpósio de Avaliação 
Psicológica e I Mostra de Estágio em Orientação Profissional do Centro Universitário Estácio Juiz de 
Fora, com a presença do Prof. Dr.Nelimar Ribeiro, Psicometrista, construtor e validador de 
instrumentos psicológicos, Doutor em Psicologia, com ênfase em Avaliação. Foram realizadas 
palestras diurnas e noturnas. À tarde, foi realizado minicurso sobre construção de instrumentos, 
voltado aos alunos de Iniciação Científica e Estágio em Avaliação Psicológica.
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