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Marco Aurelio G. N. dos Santos [Educação Física,

FAESO/SP]: comunicação "Deportes financiación: análisis

de los acuerdos firmados em municípios del Estado de

São Paulo" apresentada no V Congreso de la Asociación

Latinoamericana de Gerencia Deportiva, em Buenos Aires,

de 15 a 17 de março de 2017.

Ronaldo Camara Cavalcante [Engenharia de Produção,

UNESA/RJ]: artigo "Implementação de um modelo de

gerenciamento de projetos utilizando metodologia FEL:

estudo de caso com um microempreendedor individual

(MEI)" publicado na Revista de Administração e

Contabilidade, ISSN 2358-1948.

Lançamento do e-book bilíngue “Educação e Tecnologia: abordagens críticas”

No dia 4 de maio, o Grupo de Pesquisa Tecnologias da Informação e Comunicação nos Processos Educacionais (TICPE) do

Programa de Pós-Graduação em Educação da UNESA lançará o e-book bilíngue “Educação e Tecnologia: abordagens

críticas”, já disponível para baixar, gratuitamente, no blog da TICPE (http://bit.ly/2oEPrEv) . A ocasião contará com palestras de

dois autores do livro: Ralph Bannell (PUC-Rio) e Raquel Barreto (UERJ). Além deles, a publicação conta com capítulos inéditos

de Neil Selwyn (AU), Richard Hall (EN), Giota Alevizou (UK), Lesley Gourlay (EN), Jeremy Knox (SCT) e Martin Weller (UK),

além de traduções de "The Monsters of Educational Technology" (Audrey Watters) e do clássico "A Ideologia Californiana"

(Richard Barbrook). Há também um capítulo produzido pelos organizadores: Profas. Giselle Ferreira e Jaciara Carvalho da

UNESA e Prof. Alexandre Rosado, do INES/DESU. O evento será realizado a partir das 13h30 no auditório Alda Mazzotti (22º.

andar do Campus Centro). Informações: http://bit.ly/2on46Cu

II Seminário de Pesquisa do curso de Direito – Campus West Shopping

O evento acontecerá em 20 de maio de 2017, das 9h às 15h, com palestras, minicursos e comunicações orais de trabalhos

científicos, o evento é aberto a alunos e professores da Estácio e de outras Instituições que promovam a pesquisa jurídica e de

estudos afins.

Informações sobre submissão de trabalhos e inscrições como ouvinte: pesquisawest@gmail.com

Simpósio de Periodontia Médica: Entendendo a relação entre as doenças periodontais e as doenças

sistêmicas

Os Professores do Programa de Pós-graduação em Odontologia, Fábio Vidal e Lúcio Gonçalves coordenaram e realizaram no

dia 5 de abril o Simpósio de Periodontia Médica. O evento foi realizado no auditório do campus Recreio e contou com a

presença de mais de 80 participantes. O evento gratuito teve como público alvo os cirurgiões-dentistas da rede estadual (SES),

alunos da faculdade de Odontologia e alunos participantes do projeto de extensão em Periodontia Médica, coordenado pelos

Professores.

Foram abordados temas referentes ao manejo odontológico de pacientes cardiopatas, diabéticos, HIV positivos e com infecção

pelo HPV. O evento contou com a colaboração dos professores Rodrigo Carvalho e Dennis Carvalho (Odontologia, UNESA) e

da Coordenadora de Saúde Bucal do Estado do Rio de Janeiro, Dra. Debora Medina.
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA

VOCÊ SABIA?

O InformEditais é publicado mensalmente, na primeira segunda-feira do mês.

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

EVENTO/NOTÍCIA

As inscrições de trabalhos para o IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de Iniciação Científica da UNESA estão

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

trabalhos científicos, das diversas áreas de conhecimento.

Consulte o regulamento no site www.estacio.br/seminariodepesquisa e inscreva-se no link: http://www.stelaopp.com.br/estacio/

Período das inscrições de trabalhos: 29/03 a 30/05/2017

Data do evento: 21 de outubro de 2017

Local: Campus Nova América (Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro - RJ)

Horário: 7h30min às 17h

INTERNACIONALIZANDO

A aluna Anna Gabriela Liporini (CR = 9,26 - Engenharia Civil, Estácio Ribeirão Preto) foi aprovada e selecionada para a vaga

de intercâmbio na Northumbria University!

A Assessoria de Cooperação Internacional da Estácio parabeniza a aluna, e agradece o interesse de mais de 150 alunos em

todo o Brasil!

Fiquem atentos a nosso site para outras oportunidades: www.estacio.br/cooperacaointernacional

http://bit.ly/2oEPrEv
http://bit.ly/2on46Cu
mailto:pesquisawest@gmail.com
http://www.estacio.br/seminariodepesquisa
http://www.stelaopp.com.br/estacio/
http://www.estacio.br/cooperacaointernacional

