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Alex dos Santos Mendes [Enfermagem,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação

"Educação em saúde investigação e inovação"

será apresentada no Congresso Internacional

NursID - Investigação, Inovação e

Desenvolvimento em Enfermagem, em Portugal,

de 06 a 07 de julho de 2017.

Francisco Carlos Malta (Prof.) e Monica Kmelz

(aluna) [Cinema, UNESA/RJ]: comunicação "Um

jardim singular" será apresentado no Expocom,

no Rio de Janeiro, de 22 a 24 de junho de 2017.

Giovanna Barros Gonçalves (Profa.), Ingrid de

Souza Costa (Profa.), Débora Ferreira Fialho

(aluna) e Júlia Lacerda de Andrade (aluna)

[Fisioterapia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação "Relação entre uso de aparelhos

eletrônicos e os distúrbios do sono de

universitários" será apresentada no World

Congress on Brain, Behavior and Emotions, em

Porto Alegre, de 14 a 17 de junho de 2017.
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Resultado das Inscrições de Trabalhos no IX Seminário de Pesquisa da Estácio 

e V Jornada de Iniciação Científica da UNESA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

Ao todo foram submetidos 2563 trabalhos ao evento . Os trabalhos aceitos foram encaminhados para

avaliação pelo Corpo Editorial.

A relação dos trabalhos aprovados para publicação nos Anais será divulgada no dia 30 de junho de

2017, no site www.estacio.br/seminariodepesquisa.

EVENTO/NOTÍCIA

E-book do PPGE com repercussão internacional

O e-book Educação e Tecnologias: abordagens críticas, edição bilíngue disponível em

https://ticpe.files.wordpress.com/2017/04/ebook-ticpe-2017.pdf e organizado por Giselle Ferreira,

Alexandre Rosado e Jaciara Carvalho do Programa de Pós-Graduação em Educação, recebeu

destaque em The Chronicle of Higher Education, jornal publicado nos Estados Unidos, com elogiosa

menção de Maha Bali, respeitada pesquisadora da área de educação e tecnologias. Ver:

http://www.chronicle.com/blogs/profhacker/preview-books-ill-be-reading-this-summer/64049

Estácio Oferece Curso Gratuito de Mecânica de Motos

Noticia publicada em O Globo e O Fluminense, nos dias 21 e 28 de Maio de 2017, respectivamente, dois

Domingos sucessivos, nos Jornais Impressos e Online, a respeito do Projeto de Extensão Social em Mecânica e

Manutenção de Motocicletas Yamaha, na coluna Oportunidades: "A Estácio de Niterói oferece um curso gratuito

de mecânica e manutenção de motocicletas. Trata-se de um projeto de extensão do curso de Engenharia

Mecânica, com parceria da Yamaha. As aulas, voltadas para todos os públicos, acontecem uma vez por semana

e têm uma hora e 40 minutos de duração. A carga total do curso é de 40 horas. Interessados podem se inscrever

no site mecanicaestacio.com.br

4º Seminário Acadêmico e Científico Estácio Juiz de Fora

No último dia 10/05 foi realizado o 4º Seminário Acadêmico e Científico do Centro Universitário Estácio Juiz de

Fora!

Resultados do Evento:

• 300 resumos recebidos

• 264 aprovados (200 modalidade oral e 64 pôster)

• Apresentações Orais: 20 salas (manhã) e 30 salas (noite)

• Mais de 3.000 participantes

• Participações internas e externas

• Arrecadação: 1,5 tonelada e meio de alimentos e 50 brinquedos – que favoreceram 05 Instituições Carentes

de JF.

VOCÊ SABIA?

A importância de manter o Lattes atualizado.
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