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De 29 a 31/05 o Núcleo de Pesquisa promoveu a II Jornada de 
Pesquisa e Iniciação Científica do Centro Universitário Estácio da 
Bahia. A atividade envolveu alunos e professores dos três campi da 
instituição e contou com palestras, mesas redondas, apresentação de 
trabalhos de diversas áreas e atividade artística (voz e violão) 
conduzido pelo discente Diego Spínola. 
O Núcleo de Pesquisa agradece à Profa Dra. Roseny Ferreira, pela 
palestra proferida  sobre “as nuances da pesquisa e a contribuição do 
Comitê de Ética em Pesquisa”. À Profa Dra. Sheila Carregosa, pela 
palestra: “a importância da pesquisa empírica nas ciências sociais 
aplicadas”. Aos professores orientadores (Andreia Rodrigues, Antônio 
Nascimento, Helder Aragão, Helmut Piper, Joseni Lima, Lineu Neto, 
Renata Menezes e Sandra Moreira), por compartilharem suas 
experiências como orientadores, por meio da mesa redonda: 
“Tempestade de ideias”: como iniciar o trabalho científico?” E, por 
fim, um agradecimento especial aos Alunos Pesquisadores, que 
merecem congratulações pela qualidade dos trabalhos apresentados. 
Segundo a discente Rafaela Souza do curso de Serviço Social, o PIBIC 
mudou a sua forma de pensar  e tem transformado sua vida. 
  
 

 
II Jornada de Pesquisa e Iniciação Científica é sucesso de público 

 

 
Publicações 

  
O trabalho de muitos professores da Estácio Bahia está 
sendo reconhecido também fora da instituição. O 
exemplo desta edição vem do curso de Nutrição, com 
as alunas e  professoras Byanca Morais, Natália 
Ferreira, Rose Feliciano e Bethânia Ramos. O trabalho 
“Composição nutricional de pães com farinha de trigo 
integral e refinada, comercializados em hipermercados 
de Salvador” foi publicado edição de Mar/Abr. da 
Revista Higiene Alimentar.  
 
O artigo pode ser acessado no endereço 
http://docs.bvsalud.org/biblioref/2017/05/833324/26
6-267-site-55-60.pdf. 
 

 

Seleção docente para o Comitê Interno de Pesquisa (CIP) 
 
O Núcleo de Pesquisa da Estácio Bahia, em conjunto com o 
setor de RH, divulga o edital para selecionar professores 
interessados em trabalhar em prol da evolução e 
amadurecimento da pesquisa na instituição. 
 
Ao todo são oferecidas 10 vagas para docentes com titulação 
de doutorado e mestrado, distribuídas de acordo com as áreas 
de conhecimento institucionais: Educação, Engenharias, 
Gestão, Jurídica, Saúde e Tecnologias.   
 
Mais informações serão divulgadas pelo setor de RH. 
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A Revista Ciência (in) Cena, publicação acadêmica da Estácio Bahia acaba de ser avaliada pela 
CAPES com Qualis C na área se Ensino. O Qualis-Periódicos é um sistema usado para 
classificar a produção científica dos programas de pós-graduação no que se refere aos artigos 
publicados em periódicos científicos. 
Acesse a revista no endereço 
http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/cienciaincenabahia 
 

                                                        
 

 
Ciência (In) Cena recebe Qualis na área de Ensino  

 

 
Oportunidades 
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