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Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: palestrante das
mesas redondas "Desafios na avaliação para
porte de arma de fogo" e "Avaliação psicológica
no contexto de porte de arma de fogo: desafios e
pesquisas", no IBAP - 8º Congresso Brasileiro de
Avaliação Psicológica - A formação psicológica e
a avaliação psicológica na formação, em
Florianópolis -SC, realizado de 01 a 05/05/2017,
em Santa Catarina.
Francisca Araújo Pereira (docente) e Ananda
Araújo de Souza, Eliane de Souza Nascimento e
Thalita Marla Francisco Santa Fé (alunas)
[Pedagogia, ESTÁCIO AMAZONAS/AM]: artigo
"Currículo de Ciências Naturais: perspectivas e
reflexões acerca da práxis docente" aprovado
para publicação nos Anais do XVI SEINPE -
Seminário Interdisciplinar de Pesquisa em
Educação, realizado na UFAM, de 29 a
31/03/2017.

José Osório do Nascimento Neto [Direito,
ESTÁCIO CURITIBA/PR]: capítulo "Barragens:
entre atividade econômica de energia e questões
socioambientais", na obra coletiva "Fontes de
Energia & Meio Ambiente", publicada pela Editora
Juruá, ano 2017, ISBN 978853626675-6.
Marcelo Pereira de Lima [Educação Física,
FAESO/SP]: comunicação "Financiamento do
esporte: análise dos convênios firmados nos
municípios do Estado de São Paulo" apresentada
no V ALGEDE – Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Gerencia Deportiva, na
Argentina, de 15 a 17/03/2017.
Marco Aurelio Reis (docente) e Luiz Bandeira e
Lucas Novello (alunos) [Jornalismo, UNESA/RJ]:
comunicação "Novas funções e competências em
emissoras de rádio e jornais do Rio" apresentada
na I Jornada de Mídia e Literatura da UFJF, com
apoio da Fapemig, em Minas Gerais , de 08 a
09/05/2017.

III Seminário de Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte
Um mundo de novas perspectivas no III Seminário de Pesquisa e Extensão da Estácio BH que será
realizado no campus Prado, em 27/05/2017. É hora de trocar experiências e conhecimentos entre
estudantes, professores, diretoria e toda a comunidade acadêmica. Mais informações sobre
regulamento, programação, premiações e horas AAC, acesse o site www.estacio.br/seminariobh , no
facebook http://www.facebook.com/seminarioestaciobh ou no Instagram estacioseminariobh.

IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de Iniciação Científica da UNESA
O evento será realizado no dia 21/10/2017 no campus Nova América, Rio de Janeiro/RJ. O objetivo é
proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e discussão de trabalhos
científicos das diversas áreas de conhecimento. Submeta seu resumo, ainda que com resultados
parciais, até o dia 30/05/2017. Os resumos aprovados serão publicados nos Anais e aqueles mais bem
avaliados serão pré-qualificados para submissão do artigo completo às revistas parceiras do
Seminário. Para consultar o Edital do evento, acesse http://portal.estacio.br/media/922695/edital-dpa-
02_2017-ix-seminário-e-v-jornada.pdf. No site www.estacio.br/seminariodepesquisa, estão disponíveis
diversas informações sobre o evento e em caso de dúvidas, entre em contato através do e-mail
seminario.pesquisa@estacio.br.
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10º Concurso Nacional de Produção Científica e Projetos 
de Extensão  e 8º Concurso Nacional de Ensaios: 

inscrições abertas até 30/06/17
Serão premiados até 30 artigos científicos, 10
projetos de extensão e 10 ensaios. Os sete
primeiros colocados em cada área de
conhecimento receberão R$7.000 e os demais
R$3.0000. O resultado será divulgado em
10/10/2017.

Para mais informações, acesse
http://educare.estacio.br/ e
http://conecta.byyou.com/?space=treinamentoedes,
ou entre em contato através do e-mail
educare@estacio.br.
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