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Cláudio Pellini Vargas [Pedagogia, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: artigo "Avaliação na educação física

escolar: tensões para além das epistemologias"

aceito para publicação na Revista Brasileira de

Educação Física e Esporte, Qualis B1.

Rodrigo Diaz de Vivar y Soler [Psicologia, ESTÁCIO

SANTA CATARINA/SC]: artigo "Uma leitura acerca

da imaginação em Sartre" publicado na revista da

Abordagem Gestáltica (Online), v. XXIII, p. 123‐125,

2017.

Rossana Marina de Seta Fisciletti e Antonio Marcio

Figueira Cossich [Direito, UNESA/RJ]: comunicação “A

conciliação no Núcleo de Prática Jurídica da

Universidade Estácio de Sá ‐ Unidade Nova Iguaçu:

assistência jurídica gratuita e especializada”

apresentada no XXV CONPEDI, em Curitiba, em 07 de

dezembro de 2016.

Talita Leite Ladeira [Fisioterapia, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: capítulo "Formação do fisioterapeuta:

raízes históricas a influenciar as práticas atuais",

no livro "Políticas e acesso aos serviços de saúde:

práticas, cuidados e fluxos". ISBN:

978‐85‐7826‐472‐7.

Valéria Dutra Ramos e Helson Moreira da Costa

[Engenharia Ambiental e Sanitária, UNESA/RJ]: artigo

"Propriedades mecânicas e morfologia de

compósitos de polipropileno e cascas de café"

publicado na Acta Scientiae et Technicae, vol.4, p.41 ‐
51, 2016. Link:

http://www.uezo.rj.gov.br/ojs/index.php/ast/article/view/

126/97

Auxílio para pesquisa internacional: INOVAÇÃO URBANA NO BRASIL.

Empresas do Reino Unido podem aplicar para compartilhar 2,4 milhões de libras para trabalhar com parceiros

brasileiros em soluções inovadoras para o desenvolvimento urbano no Brasil. Mais informações:

https://www.gov.uk/government/publications/funding‐competition‐urban‐innovation‐in‐brazil
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA

VOCÊ SABIA?

Isabela Maddalena de Souza Lima Dias [Odontologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA]: trabalho de pesquisa

“Agulhamento a seco no músculo masseter no tratamento da dor miofascial: relato de casos” premiado em 2º

lugar, Prêmio Joaquim Ferreira Lima, na categoria Fórum Clínico no 35º Congresso Internacional de Odontologia

de São Paulo.

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

goo.gl/7VE40d

OPORTUNIDADE DE INTERCÂMBIO 

Grande oportunidade para nossos alunos. A Assessoria de Cooperação Internacional da Estácio anuncia uma

vaga de intercâmbio para nossos alunos de graduação (presencial ou EAD), em toda a Estácio no Brasil, na

Northumbria University (Newcastle, Inglaterra ‐ https://www.northumbria.ac.uk/ ), de setembro 2017 a janeiro

2018.

• Pré‐requisitos: aluno de graduação da Estácio, com 20 a 80% do curso concluído; proficiência na língua inglesa 

(IELTS 6.0); coeficiente de rendimento acima de 7,0;

•O aluno deve arcar com os custos de viagem, hospedagem e alimentação;

•Possibilidade de aproveitamento das disciplinas cursadas em seu currículo.

Mais informações no link: https://www.northumbria.ac.uk/international/incoming‐students/ (Bilateral Exchange)

Alunos interessados na vaga podem enviar e‐mail para international@estacio.br , com histórico oficial completo e

telefone de contato, colocando no campo Assunto: “Intercâmbio na NU”.

A Assessoria Internacional da Estácio receberá os interessados até dia 07 de abril de 2017. O resultado da 

seleção será divulgado até dia 14 de abril de 2017.

INTERNACIONALIZANDO

EVENTO/NOTÍCIA

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

DIA: 21 DE OUTUBRO DE 2017

E‐mail para contato: seminario.pesquisa@estacio.br

O objetivo do evento é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e discussão de

trabalhos científicos das diversas áreas de conhecimento.
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