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Marilza Sampaio Aguilar [Engenharia de Petróleo,

UNESA/RJ]: comunicação "Influence of aging time in the

synthesis of hydroxyapatite by the sol-gel method using

chicken eggs shells as calcium precursor" será apresentada

no Congresso Europeu de Materiais - EUROMAT 2017, na

Grécia, de 17 a 22 de setembro de 2017.

Abertas diversas chamadas internacionais para Europa!

DAAD - O DAAD abriu novo edital para projetos PROBRAL, para fomentar projetos bilaterais de cooperação com foco em

pesquisa: https://capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/probral

Europa: EURIAS Fellowship é um programa de mobilidade internacional voltado para a pesquisa, reunindo 19 institutos de

Estudos Avançados por toda a Europa.
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IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de Iniciação Científica da UNESA

INTERNACIONALIZANDO

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link goo.gl/7VE40d

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.

EVENTO/NOTÍCIA

Semana de Geografia no Campus Centro I (29/05 a 02/06/2017)

A semana terá o tema "A Geografia e a Sustentabilidade: GeoPolítica, Gestão e Turismo”, onde serão discutidas as

potencialidades e processos territoriais da prática turística no Brasil e, com especial atenção, no Rio de Janeiro.

Estarão presentes escritores consagrados e relacionados com a temática, como é o caso do jornalista André Mansur, que

trabalhou no Jornal do Brasil, O Globo, Tribuna da Imprensa, além de ser o autor de preciosos livros sobre o Rio, como o “O

velho oeste carioca” “Marechal Hermes – a história de um bairro” e “A invasão francesa do Brasil: o corsário Du Clerc ataca o

Rio por Guaratiba”. Participará, também, a professora Vivian Castilho, docente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro,

coordenadora do Laboratório de Geoprocessamento (LAGEPRO-UERJ) e autora da tese "Propostas de manejo e

planejamento ambiental de trilhas ecoturísticas: Um estudo no Maciço da Pedra Branca - Município do Rio de Janeiro (RJ)".

Canal no YouTube da TICPE (PPGE/UNESA) é lançado com vídeos de pesquisadores internacionais e nacionais

A linha de pesquisa Tecnologias da Informação e Comunicação nos Processos Educacionais (TICPE) inaugurou, em maio, seu

canal no YouTube com o primeiro vídeo de uma série apresentando capítulos do e-book bilíngue "Educação e tecnologias:

abordagens críticas", organizado por Giselle Ferreira e Jaciara Carvalho (PPGE/UNESA) e Alexandre Rosado (INES/DESU). A

cada semana, um vídeo exclusivo e produzido pelos próprios autores dos capítulos é publicado. A série foi inaugurada com

Audrey Watters - cujo apelido é Cassandra da Tecnologia Educacional - autora dos capítulos no e-book “A história do futuro da

tecnologia educacional” e “In-imaginável: a história oculta da tecnologia educacional”. O canal da TICPE no YouTube pode ser

acessado pelo link: http://bit.ly/2qGTfYq. Os vídeos também estão disponíveis no blog da linha TICPE:

https://ticpe.wordpress.com/, onde foi publicado o e-book em português e inglês: http://bit.ly/2nOEwuD.

Journal of Endodontics Awards

O artigo “Adjunctive steps for disinfection of the mandibular molar root canal system: a correlative bacteriologic, micro-computed

tomography, and cryopulverization approach”, da autoria dos professores e alunos do PPGO UNESA (Flávio R. Alves, Carlos

V. Andrade Jr, Marília F. Marceliano Alves, Isabela N. Rôças, José Claudio Provenzano e José F. Siqueira Jr), foi selecionado

como melhor publicação de 2016 do Journal of Endodontics, na categoria de Pesquisa Básica – Tecnologia. A premiação foi

realizada na reunião anual da American Association of Endodontists (AAE17) em New Orleans, no dia 26 de abril.

Participação do PPGO na IADR 2017

Marília Marceliano Alves, Pós-Doc do PPGO-UNESA, apresentou na International Association for Dental Research (IADR), em

San Francisco-EUA, um trabalho desenvolvido no Programa demonstrando pela primeira vez a correlação das imagens do

micro-CT com cortes histológicos, evidenciando principalmente áreas não preparadas durante a instrumentação.

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de Recursos Humanos, UNESA/RJ]: palestra "Terceirização: o olhar do administrador e a

lei de terceirização" será realizada no Conselho Regional de Administração, em 08 de junho de 2017.

VOCÊ SABIA?

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