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Visita do professor Gregory Seymour

No dia 31 de abril, o Dr. Gregory Seymour (professor Emérito da University of

Queensland, Australia) visitou o Programa de Pós-Graduação em Odontologia para

apresentar a palestra intitulada “The Immunopathology of periodontal disease: How

relevant is this clinically in the 21st century?”. Foi também uma oportunidade de

discutir novos projetos de pesquisa no Programa, envolvendo temas associados aos

pacientes sistemicamente comprometidos.

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

EVENTO/NOTÍCIA

Qualidade da Produção do Programa de Pós-Graduação em Odontologia coloca a

Estácio entre as 3 universidades com publicações científicas mais relevantes em

Odontologia no Brasil

Segundo artigo publicado em março/abril no Brazilian Dental Journal

(http://www.scielo.br/pdf/bdj/v30n2/1806-4760-bdj-30-02-96.pdf), a qualidade da

produção científica do PPGO coloca a Universidade como a 3a com maior impacto na

Odontologia Nacional, ficando apenas atrás da USP e da UNICAMP.

Dos 100 trabalhos mais citados na história da Odontologia Brasileira, 12 são do PPGO.

O Prof. Siqueira é autor/co-autor em todos os 12 e a Prof. Isabela Rôças em 6 desses

trabalhos.

Isto reflete a enorme contribuição científica dos Professores do PPGO para a reputação

e o prestígio da Odontologia Brasileira no exterior.

Marília Marceliano Alves (Pós-Doutoranda) [PG - Odontologia, UNESA/RJ]: palestra

"Irrigação em endodontia: estratégias para otimização da desinfecção do sistema de

canais radiculares" realizada na Jornada Odontológica Instituto de Saúde de Nova

Friburgo (ISNF UFF), 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

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados

na Plataforma Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo

docente, oferecer oportunidades de progressão de carreira, liderança acadêmica e

concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora da instituição.

https://goo.gl/7VE40d
http://www.scielo.br/pdf/bdj/v30n2/1806-4760-bdj-30-02-96.pdf
http://www.estacio.br/mostradeextensao
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Ana Cecília Bulhões Figueira

[Gestão Ambiental, ESTÁCIO

RIBEIRÃO PRETO/SP]: artigo

"Classical and quantum mechanical

calculations of the stacking interaction

of nd III complexes with regular and

mismatched DNA sequences",

publicado no Journal of Physical

Chemistry, v. 123, p. 3219-3231.

Anderson Luiz Nogueira Vieira

[Redes de Computadores, ESTÁCIO

JUIZ DE FORA/MG]: comunicação

"OpenWRT in embedded routing

systems and the risk of immediate

use by Botnet" será apresentada na

International Conference on

Information Society (i-Society 2019),

na Irlanda, de 22 a 24 de outubro de

2019.

André Tonin Ferrari [Administração,

ESTÁCIO SÃO PAULO/SP]: artigo "A

influência do comportamento

impulsivo e procrastinador na tomada

de decisão financeira sob a ótica da

desvalorização por atraso", publicado

na Revista Perspectivas em Gestão &

Conhecimento, v. 9, p. 101-121, 2019.

César Panisson [Administração,

ESTÁCIO FLORIANÓPOLIS/SC]:

comunicação "Desenvolvimento

regional baseado em conhecimento:

uma abordagem utilizando análise de

redes de inovação" apresentada no

14th IFKAD - International Forum on

Knowledge Asset Dynamics, na Itália,

de 04 a 07 de junho de 2019.

Luiz Rafael Silva da Silva e Heloize

da Cunha Charret [Ciências

Biológicas e Engenharias,

UNESA/RJ]: comunicação "BQL: build

question learning: uma nova

metodologia de aprendizagem

baseada na construção de

problemas" apresentada no 8th

International Congress on Education

and Learning, em Portugal, de 19 a

21 de junho de 2019.

Paula Liparini Caetano

[Odontologia, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: artigo "Corrosion

resistance and surface

characterization of miniscrew

removed from orthodonti patients"

aceito para publicação na Revista

Portuguesa de Estomatologia,

Medicina Dentária e Cirurgia

Maxilofacial.

Wender Antonio da Silva [Sistemas

de Informação, ESTÁCIO

AMAZÔNIA/RR]: artigo "Relato de

experiência: um estudo sobre a

utilização do moodle no processo de

ensino e aprendizagem em um curso

de Licenciatura em Ciências

Biológicas" aceito para publicação na

Revista Eletrônica Ambiente: Gestão

e Desenvolvimento da Universidade

Estadual de Roraima.

https://goo.gl/7VE40d

