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Henrique de Oliveira Castro [Educação Física,

ESTÁCIO BRASÍLIA/DF]: artigo "Visual

behaviour and the quality of decision-making

on volleyball" publicado no Brazilian Journal of

Kinanthropometry and Human Performance, p.

638-647, 2016.

Enzo Bello [Direito, UNESA/RJ] et al: livro

"Democracia e meios de comunicação:

pluralismo, liberdade de expressão e

informação", publicado pela editora Lumen Juris,

ISBN 978-85-8440-4957.

Fátima Geovanini, Ana Luisa Rocha Mallet,

Luciana de Paula Lima e Schmidt de Andrade,

Renata Silva Monteiro, David Kestenberg

[Medicina, UNESA/RJ]: artigo "Todo aluno tem

uma história para contar: narrativas dos

estudantes na disciplina de Humanidades

Médicas" publicado na Revista Eletrônica Estácio

Saúde, v. 5, n° 2, 2016.

Valéria Dutra Ramos e Helson Moreira da Costa

[Engenharia Química, UNESA/RJ]: artigo

"Thermal analysis of the sulfur vulcanization

Part III. The role of linseed oil and peanut oil

as activators" publicado no Journal of Thermal

Analysis and Calorimetry, v.127, 2017.

DOI:10.1007/s10973-017-6199-2.

Wagner Santos Coelho [Educação Física,

UNESA/RJ]: artigo "Investigating the cellular

and metabolic responses of world-class

canoeists training: a sportomics approach"

publicado na Revista Nutrients, 2016,

DOI:10.3390/nu8110719 (Open Access).

O European Research Council mantém diversos editais abertos para financiamento de

pesquisas internacionais, em todo mundo! Fique de olho no site:

https://erc.europa.eu/funding-and-grants/

Abertas as inscrições para o programa Orange Tulip Scholarship - OTS Brazil 2017, para

estudos na Holanda, até 01/04/2017. Mais informações: https://www.nesobrazil.org/bolsas-

de-estudo/orange-tulip-scholarship
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA

VOCÊ SABIA?

Em 21 de janeiro de 2017, o Prof. José Freitas Siqueira Jr. [PPG Odontologia, UNESA/RJ]

ministrou curso de 3 horas intitulado "Treatment of endodontic infections" em Madrid, no

evento Curso de Invierno organizado pela Associação Espanhola de Endodontia (AEDE).

Cerca de 400 pessoas lotaram o auditório do Museu Reina Sofia para o curso.

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível 

no link goo.gl/7VE40d

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 

da UNESA 
Estão abertas as inscrições para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da

UNESA, período 2017-2018. As inscrições deverão ser feitas pelo professor orientador, até o dia

12/04/2017, exclusivamente pela plataforma online OPP-Estácio, disponível no endereço:

http://www.stelaopp.com.br/estacio/. O Edital completo do processo de seleção está disponível no link:

https://goo.gl/NLfNj0 e na página do programa:

http://portal.estacio.br/unidades/universidade-estácio-desá/pesquisas/iniciação-científica/

Dúvidas podem ser direcionadas à Coordenação do Programa através do e-mail:

iniciacaocientifica@estacio.br

INTERNACIONALIZANDO
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