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Ercole da Cruz Rubini e Wagner Santos Coelho

[Educação Física, UNESA/RJ]: artigo "Crossfit,

musculação e corrida: vício, lesões e

vulnerabilidade" aceito para publicação no periódico

Journal Physical Education.

Renata Prado Alves Silva [Jornalismo, ESTÁCIO JUIZ

DE FORA/MG]: comunicação “Books and readers on

the booktube Newbie Tag” será apresentada no XV

International Conference on New Directions in the

Humanities, em Londres, de 05 a 07 de julho de 2017.

Ricardo de Mattos Russo Rafael e Anna Tereza

Miranda Soares de Moura [PG - Saúde da Família,

UNESA/RJ]: artigo "Relationship between alcohol

consumption and violence between intimate

partners: a sectional study" publicado no OnLine

Brazilian Journal of Nursing, 2016. Disponível:

http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/vi

ew/5617/pdf

Ruth Tramontani Ramos [Odontologia, UNESA/RJ]:

artigo "Postprandial capillary glycemia (PCG)

compared with body mass index (BMI) a way to

identify possible cases of diabetes I" publicado na

Oral surgery, Oral medicine, Oral pathology and Oral

radiology.

Tharciano Luiz Teixeira Braga da Silva [Educação

Física, ESTÁCIO FASE/SE]: comunicação “Combate

simulado de jiu-jitsu promove hipotensão pós-

exercício e atenuação da reatividade pressórica em

praticantes acima de 30 anos de idade” apresentada

no XXI Simpósio Brasileiro de Fisiologia

Cardiovascular, em São Paulo, de 01 a 03 de fevereiro

de 2017.

A UNIVERSIDAD SANTO TOMAS SECCIONAL BUCARAMANGA (Colômbia) - USTA, a primeira Instituição de

Ensino Superior privada na Colômbia, anuncia abertura das candidaturas para intercâmbio (Agosto – Dezembro

de 2017), graduação e mestrado. Prazo para inscrições até 26 de maio de 2017 (solicita-se contato com a

Assessoria de Cooperação Internacional da Estácio até 10 de maio, através do email international@estacio.br).

Informações sobre os cursos na USTA em: http://www.usta.edu.co/.

CAPES lança edital CAPES/COFECUB, visando fomentar o intercâmbio entre Instituições de Ensino Superior e

institutos ou centros de pesquisa e desenvolvimento públicos brasileiros e franceses. As modalidades de bolsas e

benefícios são auxílio deslocamento, auxílio seguro saúde e diárias para missões de trabalho, missões de estudo

(bolsas diversas) e material de custeio. Inscrições até 23 de maio de 2017. Informações:

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/franca/cofecub
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA

VOCÊ SABIA?

A importância de manter o Lattes atualizado.

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

goo.gl/7VE40d

IX Seminário de Pesquisa da Estácio 

e 

V Jornada de Iniciação Científica da UNESA

INTERNACIONALIZANDO

O objetivo do evento é proporcionar à

comunidade acadêmica um espaço para a

apresentação e discussão de trabalhos

científicos das diversas áreas de

conhecimento.

DIA: 21 DE OUTUBRO DE 2017

E‐mail para contato:

seminario.pesquisa@estacio.br
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