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Nos dias 28, 29 e 30/05 ocorreu a I Jornada de Engenharia do campus Tom

Jobim voltada para os cursos de Engenharia de Produção e Engenharia Civil.

O evento contou com palestras sobre impermeabilização, recuperação

estrutural, inteligência artificial, transformação digital, mecânica

computacional, desenvolvimento de produtos, uso de vant que tiveram grande

participação dos alunos. Também foi realizada a Mostra dos Projetos das

turmas de física com o apoio dos professores Miguel Jorge (Física Teórica e

Experimental 2) e Heloize Charret (Física Teórica e Experimental 3) e os

protótipos foram montados e apresentados ao público na entrada do Campus

Tom Jobim.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Ana Cecília Bulhões Figueira [Gestão

Ambiental, ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO/SP]

et al: artigo "Theoretical method for an

accurate elucidation of energy transfer

pathways in europium(III) complexes with

dipyridophenazine (dppz) ligand: one more

step in the study of the molecular antenna

effect", publicado em parceria com o

Relativistic Molecular Physics Group da

Universidade Andres Bello, Santiago-Chile,

na Revista Inorganic Chemistry, v. 56, p.

9200-9208, 2017.

Cláudio Pellini Vargas [Pedagogia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: artigo "A

educação física brasileira por entre distintas

epistemologias e o entrave da área 21"

aceito para publicação na Revista Práxis

Educativa, Qualis A2.

Daniel Eduardo Candido [Direito, ESTÁCIO EUROPAN/SP]: palestra "Pacote anticrime:

justiça ou vingança social?" realizada na Universidade São Judas, em São Paulo, em 15 de

junho de 2019.

Submissão de trabalhos – II Mostra de Extensão da Estácio e VI Fórum de Extensão da

UNESA

As inscrições para submissão de projetos para II Mostra de Extensão da Estácio e VI Fórum

de Extensão da UNESA estão abertas. Deverão submeter trabalhos docentes da Estácio,

com projetos na modalidade de Extensão Universitária, em andamento no ano de 2019, com

termo de outorga de bolsa firmado. Período das inscrições: 12/06 a 31/07/2019.

O Edital encontra-se disponível no site www.estacio.br/mostradeextensao > clique em II

Mostra de Extensão.

Data de realização: 25 e 26 de outubro de 2019

Local: Universidade Estácio de Sá - Campus Nova América

Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro – RJ

http://www.estacio.br/mostradeextensao

