
Centro Universitário Estácio da Bahia 

No dia 14/03 o Núcleo de Pesquisa promoveu seu I Café 
Científico, uma oportunidade para reunir professores, trocar 
experiências, discutir e fomentar a pesquisa na instituição. 
Durante o encontro foram apresentados as atividades atuais 
do NUPE e alguns projetos de pesquisa em andamento na 
instituição. 
 
A professora Carmem Bahia, coordenadora acadêmica do 
Centro Universitário Estácio da Bahia também esteve 
presente, agradecendo o apoio dos docentes e enfatizando a 
importância que a pesquisa tem ganhado na Estácio. “É 
importante que com a pesquisa criemos um ambiente de 
aprendizado, com isso multiplicamos o interesse e 
investimos nos nossos alunos e professores”, acrescentou. 
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Publicações 

  
O trabalho de muitos professores da Estácio FIB está sendo 
reconhecido também fora da instituição. Exemplos são os 
professores do curso de Nutrição que em 2016 publicaram 12 
artigos em diversos periódicos. O NUPE parabeniza os 
professores Ramona Baqueiro Boulhosa, Renata Oliveira dos 
Santos Menezes, Laise Cedraz, Lilian Santos Soares, Bethânia 
Felix e Rose M. Feliciano Dias! 
  
Além deles, o professor Claudio Osnei Garcia, coordenador do 
MBA em Administração Estratégica da Estácio FIB, publicou 
recentemente seu artigo “Responsabilidade Socioambiental: 
Estudo de Caso - Cooperativas de Catadores Atuando a 
Triagem de Resíduos Eletroeletrônicos no Brasil” na revista 
venezuelana Espacios. O trabalho é fruto de um TCC do curso 
de Engenharia de Produção desenvolvido na instituição. O 
artigo pode ser acessado no endereço 
http://www.revistaespacios.com/a17v38n16/17381604.html. 
 

 
 
PIBIC 
Estão abertas até o dia 30/04 as inscrições para o Programa de Iniciação Científica do Centro 
Universitário Estácio da Bahia.  Alunos e professores poderão inscrever seus projetos de 
pesquisa, que serão subsidiados por bolsas da instituição. A iniciativa visa despertar o interesse 
pela pesquisa científica nos alunos de graduação, bem como estimular e desenvolver seu 
pensamento crítico e formar futuros pesquisadores. Acesse o edital no endereço 
pesquisaestaciobahia.blogspot.com.br 
 
 

CIÊNCIA (In) CENA 
 
Ainda está aberta a chamada para 
publicação da revista Ciência (In) Cena. 
Conheça o periódico e participe! Acesse 
periodicos.estacio.br/index.php/cienciainc
enabahia 
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Estão abertas e vão até o dia 30/05 as inscrições para o IX 
Seminário de Pesquisa da Estácio. O evento nacional é 
voltado a toda comunidade acadêmica e acontece no dia 21 
de outubro no Campus Nova América, no Rio de Janeiro. Os 
professores que participaram dos Programas de Iniciação 
Científica (2015/2016) e dos projetos dos Programas 
Pesquisa Produtividade (2017) devem submeter os resumos 
de seus trabalhos finalizados e/ou em andamento. Para mais 
informações é só acessar o site 
www.estacio.br/seminariodepesquisa ou entrar em contato 
pelo e-mail seminario.pesquisa@estacio.br. 
 

                                                       Ed 
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