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Apresentação
A Diretoria de Pesquisa Aplicada, com a iniciativa de sistematizar a atividade de pesquisa
na Estácio, identificou a existência de uma série de eventos associados às atividades de
pesquisa com a participação dos docentes, que eram desconhecidas interna e externamente.
Objetivando atingir o público interno, foi organizada uma sistemática de divulgação destes
eventos através de um boletim.
Neste sentido, em 07 de fevereiro de 2011, foi encaminhada correspondência interna aos
professores solicitando que as notícias de cunho científico fossem encaminhadas ao e-mail
boletimpesquisa@estacio.br, utilizando a planilha eletrônica “boletimpesquisa”. Por sua natureza,
o boletim se destina a fazer referência a eventos atuais dentre os quais aprovação e submissão
de projetos de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas, recebimento de prêmio ou
homenagem, apresentação de trabalho em evento científico, celebração de convênio,
publicação de livro ou artigo científico, participação em comitê científico e consultoria
relevante.
A partir desta iniciativa, em 14 de fevereiro de 2011, foi divulgada a 1ª edição do Boletim
Pesquisa, que foi divulgada no SIA, pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada e desde então,
quinzenalmente novas edições foram divulgadas. Em 23 de maio de 2011, a periodicidade do
Boletim Pesquisa passou a ser semanal.
Durante o ano de 2011, foram publicadas 37 edições do Boletim Pesquisa.
No ano de 2012, outras 48 edições foram publicadas.
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N

a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nos dias 17 a 20 de outubro de 2011,
alunos do curso de Ciências Biológicas da UNESA, campus Petrópolis II, montaram
uma Sala Sensorial na Tenda da Ciência, no LNCC (Laboratório Nacional de Computação Científica – Quitandinha), sob supervisão dos professores Diamar da Costa Pinto, Daniel
Motta da Silva e Fernanda Coutinho Retondaro Barbosa. O objetivo da sala sensorial foi proporcionar uma experiência real de como os deficientes visuais identificam e percebem o
mundo ao seu redor: alunos da rede de Ensino Fundamental e Médio que visitaram a sala
entravam com os olhos vendados e através do tato, paladar e olfato, percebiam e identificavam diferentes objetos, sabores e odores. Cerca de 400 alunos passaram pela sala sensorial
durante a semana e a maioria aprovou e gostou da experiência.
PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Alda Judith Alves-Mazzotti (PPG
Educação, UNESA): apresentação
de trabalho na mesa redonda
“Trabalho docente e subjetividade: aspectos teórico-metodológicos da pesquisa”, no I Encontro
Luso-Brasileiro sobre Trabalho Docente / VI Encontro Brasileiro da
Rede Estrado, em Maceió, de 2 a
5 de novembro de 2011.
Cristiane Magacho Coelho Rocha
(Profª.), Gisele da Silva Berto
(aluna), Isabel Cristina Santiago
(aluna), Suellen Freire Diniz
(aluna) e Tamara Lopes Bernardes (aluna) (Fonoaudiologia,
UNESA): comunicação "Triagem
escolar: um meio de valorização do
fonoaudiólogo no âmbito educacional", apresentada no 19º Congresso Brasileiro e 8º Congresso
Internacional de Fonoaudiologia ,
em São Paulo, de 30 de outubro a
02 de novembro de 2011.
Hugo de Carvalho Pimentel (Enfermagem, FASE): capítulo “Neuronal plasticity in the lizard brain”,
no livro Advances in zoology research. Link para acessar o livro:
https://www.novapublishers.com/
catalog/product_info.php?products_id=29292
Jose Carlos Beker (Administração,
UNESA): comunicação "Globaliza-

A

ção: influência e desafios enfrentados na mudança do paradigma
da formação profissional", apresentada no VIII Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia SEGeT, em Resende/RJ, de 19 a 21
de outubro de 2011.
Marco Aurélio Reis (Comunicação,
UNESA): comunicação "Avesso da
vida, trincheira divertida de resistência ao regime militar brasileiro", apresentada no 4°
Simpósio Internacional de Letras
Neolatinas, no Rio de Janeiro, de
26 a 28 de setembro de 2011.
Robson da Cunha Santos (CST em
Gestão de Petróleo e Gás,
UNESA): comunicação "Sistema
de auxílio para resolução de panes
aeronáuticas em helicópteros
(SARPAH)", apresentada na VII
Conferência Internacional de Educação em Engenharia e Computação, em Portugal, de 25 a 28 de
setembro de 2011.
Sheila Marta Carregosa Rocha
(Direito, FIB): comunicação “Violência intrafamiliar contra o idoso
na Bahia entre 2007 e 2011”
apresentada no XX Congresso
Nacional do CONPEDI, na Universidade Federal do Espírito Santo,
em Vitória, de 16 a 19 de novembro de 2011.

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio
da planilha, disponível no SIA na pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada para o
e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.

EVENTOS/NOTÍCIAS
As pesquisas que o professor Deonísio da Silva
realiza
semanalmente,
desde 1993, em etimologia, que já resultaram em
dois livros periodicamente
reeditados, um deles em
16ª edição, são agora o
lastro do programa SEM
PAPAS NA LÍNGUA, que o
professor e Ricardo Boechat apresentam juntos na
Bandnews, FM 94,90,
todas as quintas-feiras, às
10h.
Depois de pesquisas históricas realizadas entre
2008 e 2011, ficou pronto
o novo romance de Deonísio da Silva, LOTTE &
ZWEIG, que será lançado
pela Editora Leya em fevereiro de 2012.
Por designação do presidente da Biblioteca Nacional, Galeno Amorim, o
professor Deonísio da
Silva, que na Universidade
Estácio de Sá é Vice-reitor
de Extensão e Coordenador Geral de Letras, integrou o júri do Prêmio
Mário de Andrade de Ensaio Literário, cujos resultados foram proclamados
em 15 de dezembro de
2011. Concorreram livros
de ensaios literários de
todo o Brasil, Portugal e
nações africanas de língua
portuguesa.
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Igreja da Penha: monumento, cidade e experiências
Construída em 1870, a igreja do Santuário de Nossa Senhora da Penha de França, desde a sua fundação,
é muito conhecida pelas histórias de peregrinos que foram até ela agradecer graças recebidas e fazer pedidos,
tornando-se referência sociocultural e religiosa da cidade do Rio de Janeiro.
Por isso, professores e alunos da Universidade Estácio de Sá elaboraram uma pesquisa com o objetivo de
“reatualizar” as informações históricas acerca do santuário, resgatando o que já aconteceu na igreja através
dos arquivos de imagens, documentos e depoimentos sobre este monumento religioso carioca.
Na pesquisa foi traçada uma psicogeografia do monumento em três momentos: na sua relação inicialmente geográfica/social com a cidade do Rio de Janeiro, nas vivencias religiosas e imaginárias de seus seguidores, através de promessas e romarias, e na sua relação com a mídia.
Abordando a correspondência histórica e religiosa entre a igreja, o bairro da Penha e a cidade do Rio de
Janeiro, o trabalho mostra a tradicional relação mantida entre os devotos e visitantes, o espaço e o santuário.
Destaca, entretanto, que esta realidade parece se desfamiliarizar com o surgimento da desordem urbana e
com o aumento da violência, desencadeando em “um tipo de esquecimento” do local como pontos de romarias e de atração turística, que até então era forte referência do imaginário religioso de seus devotos e
passantes.
Com a pacificação daquelas comunidades pelo poder público, em 2010, a pesquisa mostra que hoje se
vive um momento de redescoberta da Igreja da Penha como lugar de romaria e de devoção.
Para o pesquisador Thiago Cury, do Curso de Cinema, da Estácio, que participou da pesquisa através da
orientação da professora Eliana Lúcia Santos Monteiro Coelho, a experiência foi muito enriquecedora. “Foi
para mim um grande privilégio estar acompanhando esse processo da retomada de uma grande região pelo
estado que foi ao longo do tempo, abandonada pelo poder público”, ressaltou Thiago.
PRODUÇÕES CIENTÍFICAS
Ana Luiza da Gama e Souza (Direito, UNESA): comunicação "O cosmopolitanismo de Darrel Moellendorf: a globalização econômica e justiça associacional", apresentada
no XVIIIIII Seminário dos Estudantes do PPGF-UFRJ, no Rio
de Janeiro, de 8 a 12 de novembro de 2010.
Ana Luiza da Gama e Souza (Direito, UNESA): artigo "O
cosmopolitanismo de Darrel Moellendorf: a globalização econômica e a justiça associacional" publicado na
revista Ítaca - UFRJ, v.16, p.116-128, 2011.
Douglas Machado Silva (CST em Redes de Computadores, FESJF): artigo "Gestão de contexto no levantamento colaborativo de processos de negócios"
publicado nos anais do VII Simpósio Brasileiro de Sistemas Colaborativos, 2011.
Douglas Machado Silva (CST em Redes de Computadores, FESJF): artigo "A collaborative mobile approach for
business process elicitation" publicado nos anais do
15th International Conference on Computer Supported
Cooperative Work in Design, v.1, p.473-480, 2011.
Fernanda Coutinho Retondaro (profª), Luis Henrique
da Silva Barcelos (aluno) e Hilquias Carius Roza

(aluno) (Ciências Biológicas, UNESA): comunicação
"Entre os objetivos do milênio, no Brasil e no Estado
do Rio de Janeiro as metas de saneamento ficam para
trás", apresentada no X Congresso Brasileiro de Defesa do Meio Ambiente, no Rio de Janeiro, em 27 de
outubro de 2011.
Fernanda Coutinho Retondaro (profª), Luis Henrique da
Silva Barcelos (aluno) e Hilquias Carius Roza (aluno)
(Ciências Biológicas, UNESA): comunicação "A importância das diretrizes do Urban Environmental Accords para
as cidades do Estado do Rio de Janeiro", apresentada no
X Congresso Brasileiro de Defesa do Meio Ambiente, no
Rio de Janeiro, em 27 de outubro de 2011.
Helano Marcio Vieira Rangel (Direito, FIC): capítulo “O
direito à moradia à luz da função socioambiental da
cidade no contexto de uma urbanização de risco”, no
livro Direitos fundamentais: fundamentação e eficácia,
publicado pela editora Florianópolis.
Helano Marcio Vieira Rangel (Direito, FIC): artigo "Assédio moral no ambiente de trabalho: o instituto aplicado às relações de estágio" publicado na Revista
Jurídica Orbis, v.2, p.165-179, 2011.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Andre Luis Soares Smarra (CST em Gestão Ambiental,
UNESA): recebeu a medalha Dr. Ulysses Guimarães, conferida
pela Ordem dos Parlamentares do Brasil, em dezembro de 2011,
pelas contribuições na área de Genética Forense no Brasil.

publicação de notícias no boletim está vincuA
lada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no SIA na pasta Diretoria de Pesquisa
Aplicada para o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.
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Alunos da Estácio são aprovados para
programa de bolsas de estudo no exterior
Alunos dos cursos de Engenharia de Produção e Engenharia de Petróleo da unidade Praça
XI, no Rio de Janeiro, foram contemplados com bolsas integrais concedidas pelo programa
Ciência sem Fronteiras para estudarem durante um ano em universidades nos Estados Unidos. O Programa recebeu 7007 inscrições de 175 IES de todo o país, aprovando cerca de
1500 estudantes.
Os três jovens, Henrique Vieira, Diego Carlos Leal e Graziela Fernandes Gallina, irão para
as instituições Stevens Institute of Technology - New Jersey, University of Missouri e University
of Wyoming, respectivamente.
O programa do Governo Federal oferece cobertura de custos educacionais, com moradia
e alimentação e disponibiliza aos estudantes US$300/mensais, para despesas pessoais. As
passagens de ida e volta e o seguro saúde também são custeados pelo Governo Federal,
através da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).
O objetivo é qualificar esses estudantes em universidades e instituições de pesquisa americanas para que retornem ao país e atuem no mercado de trabalho brasileiro.
PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Carlos Goncalves Serra (prof.) e Ângelo César
Rosa (aluno) (PPG Saúde da Família, UNESA): artigo "Fissuras orofaciais:revisão da literatura", publicada na Tempus - Actas de Saúde Coletiva Saúde Bucal, p. 123-130, 2011.
Helano Marcio Vieira Rangel (Direito, FIC): comunicação "A impossibilidade de desafetação de
áreas verdesincorporadas ao domínio municipal
por força de aprovações de loteamento", apresentada no XIX Encontro Nacional doCONPEDI,
em Fortaleza, em junho de 2010.

Helano Marcio Vieira Rangel (Direito, FIC): comunicação "A discriminação sociojurídica ao emprego
doméstico nasociedade brasileira contemporânea:
uma projeção do passado colonial", apresentada
no XIX Encontro Nacional doCONPEDI, em Fortaleza, em junho de 2010.
Paulo Henrique de Almeida Rodrigues (prof.) e
Sandra Lumer (aluna) (PPG Saúde da Família,
UNESA): artigo "O papel dasaúde da família na
atenção às urgências", publicado na revista APS,
p. 289-295, 2011.

EVENTOS/NOTÍCIAS

Alexander Garcia de Araujo
Ramalho (Enfermagem, UNESA)
participou da 14ª Conferência
Nacional de Saúde, como delegado, tendo sido eleito um dos
representantes da cidade do Rio
de Janeiro. A 14ª Conferência Nacional de Saúde é o evento sobre
saúde mais importante no Brasil e
aconteceu em Brasília, Distrito Fe-

deral, no período de 30 de novembro a 4 de dezembro de
2011. Sob o tema “Todos usam o
SUS! SUS na Seguridade Social Política Pública, Patrimônio do
Povo Brasileiro” e como eixo
“Acesso e acolhimento com qualidade: um desafio para o SUS”, a
14ª Conferência teve por objetivo
discutir a política nacional de

saúde, segundo os princípios da
integralidade, da universalidade e
da equidade.
Denise Jorge Trindade (Cinema,
UNESA): aprovação pela FAPERJ
do projeto “Imaginários de cinema II: cinema e moda” no edital APQ2 - Apoio à Organização
de Eventos.

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no SIA na
A pasta
Diretoria de Pesquisa Aplicada para o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.
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Focal Pesquisa
A Diretoria de Pesquisa Aplicada tem como um de seus principais objetivos
a divulgação da atividade de pesquisa na Estácio. Dentre os diferentes meios
para que se cumpra este objetivo, destacamos a divulgação de diferentes oportunidades de financiamento de pesquisadores e projetos de pesquisa oferecidas pelas agências de fomento e demais organizações de apoio a pesquisa.
No ano de 2012 temos a intenção de que este processo de divulgação
ocorra de forma mais expressiva e em nível nacional. Para tanto utilizaremos
como estratégia a identificação de um professor focal, que atuará como interlocutor direto entre a Diretoria de Pesquisa Aplicada e as unidades. Havendo interesse em participar desta atividade favor enviar e-mail para
mariana.passos@estacio.br ou vanessa.falcao@estacio.br

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS
David Fernandes Cruz Moura (prof.) e Flavia Duarte
(aluna) (Engenharia de Produção, UNESA): comunicação "Modelagem e simulação da operação de descarga de tubos de aço para serviços de logística no
porto de São Sebastião", será apresentada no 17º
PANAM - Congresso Panamericano de Engenharia de
Trânsito, Transporte e Logística, no Chile, de 24 a 27
de setembro de 2012.
Eliete Maria Silva Cardozo e Julio Vicente da Costa
Neto (Educação Física, UNESA): comunicação "Os esportes de aventura e as aulas de Educação Física escolar: nas trilhas da lucidade", será apresentada no XIV
Congresso Ciências do Desporto e Educação Física dos
Países de Língua Portuguesa - PALOPS 2012, em Belo
Horizonte, de 02 a 05 de abril de 2012.
Herbert Schutzer (História, UNIRADIAL): artigo "A capacidade de adaptação do capitalismo e o imperativo de uma
ética ambiental: um estudo de geografia política e meio
ambiente" publicado na revista de Geopolítica, v.2, 2011.

Julio Vicente da Costa Neto e Sidney Santos (Educação Física, UNESA): comunicação "A reinvenção dos
esportes alternativos nas aulas de educação física",
será apresentada no XIV Congresso Ciências do Desporto e Educação Física dos Países de Língua Portuguesa - PALOPS 2012, em Belo Horizonte, de 02 a 05
de abril de 2012.
Luiz Gustavo Fonseca Batalha (Ciências Contábeis,
FAL): comunicação "O SINAES e o professor: uma reflexão sobre a função educadora docente e as propostas do SINAES", será apresentada no II Congresso
Internacional da Red Iberoamericana de Investigación
sobre La Calidad de La Educación Superior, em Canoas, de 20 a 22 de março de 2012.
Paulo Sergio Medeiros de Araujo (Colaborador FIC):
artigo "A relevância dos jogos matemáticos no processo de aprendizagem do discente" publicado nos
Anais do XI Encontro de Pós-Graduação e Pesquisa da
Universidade de Fortaleza, 2011.

EVENTOS/NOTÍCIAS
David Fernandes Cruz Moura (Engenharia Elétrica,
UNESA): recebeu o Prêmio do Concurso de Teses Marechaldo-Ar Casimiro Montenegro Filho. A premiação consta no
Diário Oficial da União, número 4, de 05/01/2012.
Marcelino Tadeu de Assis (CST em Gestão de Recursos Hu-

manos, UNESA): recebeu o prêmio Belmiro Siqueira - 2011,
do Conselho Federal de Administração (CFA), referente ao
livro "Gestão de programas de remuneração: conceitos, aplicações e reflexões - visão generalista dos programas de remuneração", considerado o melhor no campo da
Administração, escrito por administradores.

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no SIA na
A pasta
Diretoria de Pesquisa Aplicada para o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.
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Cigarro é coisa de criança?
A opinião de Sergio Augusto Cabral
Pediatra, Diretor da Área de Saúde da Estácio e Presidente da International Pediatric Association
A Organização Mundial de Saúde reuniu no final de 2011 representantes de todos os países-membros para discutir o que chamamos
doenças crônicas não transmissíveis (doenças cardiovasculares e diabetes, por exemplo). Reafirmou-se o tabagismo como sendo uma
das principais causas de morte evitáveis do mundo.
O consumo de cigarros é, sem dúvida, uma das mais devastadoras causas de doença pulmonar crônica. Seu uso está associado
a uma destruição progressiva do funcionamento dos pulmões, levando a sintomas agudos de tosse, falta de ar, dor de cabeça, além
de problemas a longo prazo, como enfarte, enfisema e complicações na visão. A combinação da fumaça resultante da queima do
fumo e do papel do cigarro libera mais de 4 mil agentes químicos,
300 dos quais são venenos e 63 causam comprovadamente câncer.
A exposição ao tabaco mata 4,9 milhões de pessoas por ano em
todo o planeta. Se nada for feito, este número deve aumentar para
10 milhões até 2030.
A grande maioria dos recursos atualmente empregados na luta
contra o fumo é voltada para o tratamento de quem já está dependente. Drogas têm sido desenvolvidas para reduzir a dependência em nicotina, com resultados efetivos, mas centrados no
tratamento e não na prevenção. É claro que o tratamento é muito
relevante, mas não evita que as pessoas comecem a fumar. E o

vício em cigarros se instala na infância e adolescência.
Memorandos internos da Reynolds Tobacco Co, divulgados
entre as décadas de 70 e 80, já afirmavam que “a renovação do
mercado (de fumantes) depende quase que exclusivamente de
usuários com menos de 18 anos”. A indústria do tabaco foi ainda
mais longe, recomendando explicitamente a propaganda direta
para adolescentes a partir de 14 anos.
Não existem motivos para pensar que essa estratégia tenha
mudado. É necessário, portanto, que mais recursos sejam empregados para evitar que nossas crianças se tornem futuros viciados em nicotina. Trabalhos científicos demonstram uma
relação clara entre publicidade e iniciação no fumo. As crianças
são um alvo fácil para a indústria do tabaco. São muito influenciadas pela propaganda e não se preocupam com possíveis riscos
à sua saúde. Doença e morte são assuntos distantes que não os
impressionam.
A International Pediatric Association lidera um programa mundial
de combate ao fumo que busca advogar pela atenção preferencial
de medidas preventivas. É preciso que a sociedade acorde para a importância deste tema. Estamos perdendo diariamente nossas crianças
para um vício que as acompanhará por muito tempo, custará muito
mais dinheiro e esforço para tratar e que pode ser evitado.

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS
Anna Tereza Soares de Moura e Sergio Augusto Cabral (Medicina, UNESA): artigo "Overview of the global health issues
facing children", publicado na revista Pediatrics, v.129, 2012.
Trata-se da revista pediátrica mais citada no mundo e publicada mensalmente pela American Academy of Pediatrics.
Ercole da Cruz Rubini (Educação Física, UNESA): artigo "Immediate effect of static and proprioceptive neuromuscular
facilitation stretching on hip adductors flexibility in female
ballet dancers", publicado no Journal of Dance Medicine and
Science, v.15, 2011.
Francisco Kelsen de Oliveira (CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, FIC): capítulo “O vídeo pela internet
como ferramenta educacional”, no livro Inovações, Cibercultura e Educação, publicado pela editora Fortaleza: Edições
UFC, 2011, v. 101, p. 102-117.
Humberto Dalla Bernardina de Pinho (prof.) e Michele Pedrosa Paumgartten (aluna) (PPG Direito, UNESA): paper
"L’esperienza italo-brasiliana nell’uso della mediazione in risposta alla crisi del monopolio statale di soluzione di conflitti
e la garanzia di accesso alla giustizia", apresentado no Seminário Grammatica della Mediazione, em Roma, Itália, em
11 de janeiro de 2012.

Lilian Manes de Oliveira (Letras, UNESA): comunicação "Empréstimo: um neologismo reabilitado", apresentada no II
Congresso Internacional de Neologia das Línguas Românticas, em São Paulo, em 07 de dezembro de 2011.
Nilton Cesar da Silva Flores (prof.) e Simone Alvarez Lima
(aluna) (PPG Direito, UNESA): artigo "Las licencias obligatorias y el acceso a os medicamentos esenciales para la vida"
publicado na revista de La Propriedad Intelectual, v.1, p. 109126, 2011.
Rodrigo Barros de Albuquerque (Relações Internacionais, FIR):
comunicação "International regimes theory and global public goods: the way to an unified Europe", será apresentada
no XXII World Congress of Political Science, em Madrid, de
8 a 12 de julho de 2012.
Rodrigo Barros de Albuquerque (Relações Internacionais,
FIR): comunicação "A construção de uma Europa unificada sob a ótica da teoria dos regimes internacionais: a
emergência dos bens públicos regionais e a institucionalização da cooperação", será apresentada no 6º Congresso Latinoamericano de Ciência Política, na Faculdade
Latino-Americana de Ciências Sociais, de 12 a 14 de
junho de 2012.

EVENTO/NOTÍCIA
Jacques Edgard Francois D Adesky (Relações Internacionais, UNESA): atuará como professor visitante
na Universidade Laval, Canadá, no período de 05 de janeiro a 15 de fevereiro de 2012. O docente se
dedicará à pesquisa sobre "Afrolatinidade nas Américas" e ministrará uma conferência para os estudantes do Centro Interuniversitário de Estudos sobre as Letras, Artes e Tradições.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha,
disponível no SIA na pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada para o email: boletimpesquisa@estacio.br.
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5º Workshop sobre Plataformas Tecnológicas
Osvaldo Luiz Queiroga da Fonseca,
do curso de Engenharia de Petróleo e
Gás, participou do 5º Workshop sobre
Plataformas Tecnológicas, como convidado, representando a Estácio e FGV.
O evento foi promovido pela Organização das Indústrias de Petróleo
(agrega órgãos de governo BNDES,
FINEP, Petrobras, universidades e uma
gama enorme de empresas do setor
petróleo) e pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. Participou como consultor e proferiu uma
palestra sobre a “História do petróleo
no Brasil: o cenário atual e perspectivas futuras com foco no Pré-Sal”. Durante os trabalhos técnicos atuou
como colaborador ajudando os grupos

nas tomadas de decisões sobre os projetos (alto ou baixa complexidade e
alta ou baixa demanda) a serem implementados pelas indústrias nacionais.
Atuou, também, como juiz na avaliação final nos momentos de impasse
para a definição do projeto potencial
(baixa complexidade e alta demanda).
Esta oportunidade levou o nome da
Universidade Estácio de Sá ao mais relevante encontro empresarial do setor
petróleo no país. Aproveitou o momento para colocar os nossos campi à
disposição das empresas e da ONIP
para promoção de convênios, estágios
de estudantes, pesquisas e fornecimento de professores especialistas para
atuarem como consultores.

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Ana Cristina Bechara Barros Froes
Garcia (Psicologia, UNESA): comunicação "O processo de empoderamento de mulheres mastectomizadas:
experiência em um grupo de apoio",
será apresentada no 54 ICA International Congress of Americanists, na
Áustria, em julho de 2012.
Douglas Machado Silva (CST em
Redes de Computadores, FESJF):
comunicação "IDefining Context in
a Business Process Collaborative Elicitation Approach", será apresentada no 16th IEEE International
Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design ,
na China, de 23 a 25 de maio de
2012.
João Antonio Pereira Correia
(Medicina,
UNESA):
artigo
"GreenLight HPS™ 120-W laser
vaporization vs transurethral re-

A

section of the prostate (<60
mL): a 2-year randomized double-blind prospective urodynamic investigation" publicado no
British Journal of Urology International.
José Antonio Vianna (prof.) e Camille Borges de Souza Moraes
Rego Gomes (aluna) (Educação Física, UNESA): artigo "A percepção
de alunos no terceiro ano do ensino médio sobre a importância da
Educação Física escolar" publicado
na Revista Digital, ano 16, n. 165,
2012.
Helano Marcio Vieira Rangel (Direito, FIC): artigo "A inafastabilidade do todo e a dignidade da
parte: premissas para a consecução
da hermenêutica total" publicado
na revista Jurídica Orbis, v.1, n.2,
2010.

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no SIA na pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada para o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.

EVENTO/NOTÍCIA

Programa Ciência
sem Fronteiras
O programa pretende oferecer oportunidade de estudo a
discentes brasileiros nas melhores universidades e instituições
de pesquisa estrangeiras e a possibilidade de estágio programado de pesquisa ou inovação
tecnológica em indústria, centro
de pesquisa ou laboratório da
própria universidade.
A CAPES está preparando a
nova chamada para intercâmbio
na Austrália, Bélgica, Espanha,
Portugal e Coreia. Previsão
Março de 2012.
Informações:
Professora Dra. Regina Braga
de Moura - regina.moura@estacio.br
Andre Luis Soares Smarra
(CST em Gestão Ambiental,
UNESA): recebeu o prêmio "Destaque Professor Universitário",
conferido pela Ordem dos Parlamentares do Brasil, em 2011,
pelas contribuições ao Ensino Superior (ensino, pesquisa e extensão) do Brasil.
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VEM AÍ UM EVENTO COM GRANDE
RELEVÂNCIA CULTURAL E CIENTÍFICA
No dia 20 de outubro, na unidade Menezes Côrtes, acontecerá o IV SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO.
Fique atento(a)! A partir de 01 de maio as inscrições para submissão de
resumos estarão abertas.
Informações: Vanessa Falcão
Telefone: 21 3311 9855
E-mail: seminario.pesquisa@estacio.br
PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Ana Claudia Martins de Souza (CST
em Redes de Computadores,
FESJF): artigo "Applying semantics
for the retrieval of learning objects
on the Web" publicado nos anais
do XXII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, 2011.

de Produção, UNESA): artigo
"Model for environmental management of urban transportation
systems of magnetic levitation with
application of fuzzy theory" publicado no Journal of Transport Literature, n.3, v. 6, 2012.

Ana Claudia Martins de Souza (CST
em Redes de Computadores,
FESJF): artigo "Busca semântica por
objetos de aprendizagem" publicado nos anais do VIII Congresso
Brasileiro de Ensino Superior a Distância , 2011.

Marcio Roberio da Costa Ferro (CST
em Redes de Computadores, FAL):
comunicação "Um modelo de sistema de recomendação de materiais
didáticos para ambientes virtuais de
aprendizagem", apresentada no
XXII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação e XVII Workshop
Informática nas Escolas, em Aracaju,
de 21 a 25 de novembro de 2011.

Herbert Schutzer (História, UNIRADIAL): artigo "A política externa
brasileira para a Amazônia Legal e
a necessidade de reordenamento
de espaço interno" publicado na
Revista Latinoamericana de Estudiantes de Geografía, n.2, 2011.
Marcelo Prado Sucena (Engenharia

A

Silvia Ramos Gomes da Costa (Cinema, UNESA): artigo "O artefato
como categoria analítica do fazer
cinema" publicado nos anais do IV
Simpósio Nacional de Tecnologia e
Sociedade, 2011.

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no SIA na pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada para o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.

EVENTO/NOTÍCIA

Thais Miranda Curvelo Soares (Fisioterapia, FIB): A Estácio FIB
assinou um convênio
com o Projeto de Terapia
Celular. Este projeto
consiste de uma parceria
entre a FIOCRUZ, Laboratório de Biotecnologia
do Hospital São Rafael CBTC -,Hospital Espanhol e a Estácio FIB. Este
convênio foi proposto
pela Dra. Claudia Bahia,
Fisioterapeuta, coordenadora da reabilitação
do projeto e primeira
coordenadora do Curso
de Fisioterapia da Estácio FIB.
No laboratório, é feita a
coleta das células-tronco
mesenquimais e no Hospital Espanhol é feita a
cirurgia para introdução
das células-tronco em
pacientes com trauma
raquimedular. Posteriormente, estes pacientes
vão para clínica escola
da FIB onde é realizada a
reabilitação.
12
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PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
– GRADUAÇÃO SANDUICHE
O Governo Federal, através da Capes, está incentivando a realização de disciplinas e estágios
por estudantes universitários brasileiros, no âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras. Para isso,
são concedidas bolsas integrais, que cobrem os custos de taxas educacionais, moradia, alimentação,
além de uma verba mensal, para despesas pessoais. As passagens de ida e volta e o seguro saúde
também são custeados pelo Governo Federal, através da Capes.
O Programa visa a formação de recursos humanos altamente qualificados em universidades e
instituições de pesquisa americanas, para atuarem em nosso país. As áreas prioritárias definidas
pelo governo federal são: a) Engenharias e demais áreas tecnológicas; b) Ciências Exatas e da Terra:
Física, Química, Biologia e Geociências; c) Ciências Biomédicas e da Saúde; d) Computação e tecnologias da informação; e) Tecnologia Aeroespacial; f) Fármacos; g) Produção Agrícola Sustentável;
h) Petróleo, Gás e Carvão Mineral; i) Energias Renováveis; j) Tecnologia Mineral; k) Biotecnologia;
l) Nanotecnologia e Novos materiais; m) Tecnologias de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais; n) Biodiversidade e Bioprospecção; o) Ciências do Mar; p) Indústria criativa; q) Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva; r) Formação de Tecnólogos.
Podem ser contemplados alunos dos seguintes cursos presenciais: a) Medicina, Fisioterapia,
Enfermagem, Odontologia, Farmácia, Medicina Veterinária e Ciências Biológicas; b) Análise e
Desenvolvimento de Sistemas; c) Sistemas de Informação; d) Petróleo e Gás; e) Engenharia; f)
Arquitetura, Desenho Industrial e Design Gráfico; g) Cinema; Comunicação; h) Tecnólogos nas
áreas prioritárias
Os candidatos devem ter os seguintes requisitos:
· Estar regularmente matriculado;
· Ter nacionalidade brasileira;
· Ter integralizado entre 40% e 80% do currículo previsto para o seu curso, no momento previsto do início da viagem;
· Apresentar proficiência na língua correspondente ao país de interesse, com nota mínima de
acordo com cada país;
· Ter Coeficiente de Rendimento (CR) igual ou superior a 7,5.
Entre julho de 2011, quando foi lançado o programa, e dezembro, foram lançadas pelo governo
federal 6 Chamadas Públicas para seleção de alunos para o programa. Na primeira chamada, foram
selecionados candidatos para estudarem em universidades americanas. Nas demais, os candidatos
tiveram opção de escolher entre Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália e Alemanha. Na primeira
chamada houve inscrições de 7.000 candidatos; nas demais, foram 36.000 inscritos. A UNESA lançou edital nos primeiros dias da primeira chamada, e teve a inscrição de 12 candidatos. Entre estes,
4 foram aprovados para iniciarem os estudos no primeiro semestre e 1 para o segundo semestre,
sendo que 1 aluno desistiu, por considerar um ano um prazo muito longo. Os outros 4 alunos aceitaram e a situação deles está descrita abaixo:
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Para as demais chamadas, a UNESA homologou a inscrição de 16 candidatos, distribuídos entre
Inglaterra (8), UEA (6) e Itália (2). A preferência dos alunos pelo intercâmbio na Inglaterra e EUA
indica que eles priorizam o aprendizado da língua inglesa, já que a proficiência é obrigatória.
Das 16 inscrições recebidas, 10 são homens e 6, mulheres. Houve predomínio de alunos do
curso de Desenho Industrial desta vez, havendo também participação de alunos de Graduação
Tecnológica (Fig. 2).

Figura 2: Distribuição dos candidatos de intercâmbio entre os cursos de graduação
É importante ressaltar que nestes 5 últimos editais, a nota de proficiência que ficar um pouco
abaixo do mínimo exigido, pode não significar reprovação. De acordo com as outras características
que o aluno apresentar, como bom desempenho acadêmico, premiações, ser participante do
ProUni, entre outros, o governo proporcionará um curso intensivo de línguas no país, de 3 meses,
antes do início das aulas na universidade.
Até a sexta chamada, apenas alunos da UNESA puderam se inscrever, pois somente ela possui
curso de mestrado e/ou doutorado, reconhecido pelo MEC. Essa exigência deixou de fora muitos
alunos de todas as outras unidades da Estácio de Sá, que certamente têm potencial para realizar
um intercâmbio dessa natureza.
A partir das próximas chamadas, alunos de todas as unidades poderão atender aos nossos editais e candidatar-se de forma independente. Entretanto, permanece a responsabilidade do Coordenador Geral do Programa Ciência sem Fronteiras na UNESA, de homologar tais candidaturas.
Por isso, é importante que todos tomem conhecimento sobre os detalhes que são necessários para
a candidatura, para não haver problemas na homologação.
Estão previstas novas Chamadas Públicas para Austrália, Coréia, Portugal, Espanha, Bélgica,
Canadá, a serem lançadas entre março e abril deste ano, para início das aulas em julho/agosto,
provavelmente.
A participação dos coordenadores de curso e gerais tem sido importante no apoio ao aluno interessado e na divulgação entre os alunos.
A Coordenação do Programa Ciência sem Fronteiras na UNESA está a cargo da professora Regina Braga de Moura, que pode ser contactada pelo email , para auxiliar todos os alunos interessados, inscritos e homologados, bem como professores e coordenadores.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no SIA na
pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada para o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.
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Participe do único
evento da TIC para petróleo
Apareça para a maior bacia
de exploração e produção brasileira e para a cadeia de consumidores do setor Macaé ITech.
O evento visa discutir os aspectos estratégicos e operacionais das demandas tecnológicas
e de infraestrutura da TIC e demais tecnologias para o mercado
de petróleo, tanto para a bacia
de Campos e os demais polos de
exploração e produção brasileira.
O 2º encontro tecnológico
tem por objetivo divulgar, a nível

nacional, as tecnologias existentes e em desenvolvimento do
cluster de águas profundas e do
Pré-Sal, VIA Encontros de Negócios, Salão ITech de Inovação e
Seminários.
FUNEMAC – Fundação Educacional de Macaé, Cidade Universitária.
Rua Aloísio da Silva Gomes,
50 – Granja dos Cavaleiros –
Macaé, RJ.
Datas: 18 e 19.04.2012. Horário: 9h as 17h.

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Hesio de Albuquerque Cordeiro
(prof.) e Mário Rogério da Silva
Santos (aluno) (PPG Saúde da Família, UNESA): comunicação "Gigantomastia de la gestación: relato de
un caso y revisión de la literatura",
será apresentada no III Congresso
Regional de Medicina Familiar
Wonca Ibero Americana, em Cuba,
de 12 a 16 de março de 2012.
Hesio de Albuquerque Cordeiro
(prof.) e Mário Rogério da Silva Santos (aluno) (PPG Saúde da Família,
UNESA): artigo "Gigantomastia
gestacional: relato de caso e revisão
bibliográfica", publicado na revista
Brasileira de Medicina, Família e Comunidade, v. 6, p. 199-202, 2011.
Julia Souki Diniz (Fisioterapia,
FESBH): comunicação "Fisioterapia
em mastologia oncológica: trata-

mento tópico em mastectomizadas
expostas a radioterapia", apresentada no IV Encontro Internacional
de Fisioterapia Dermato-Funcional,
em Belo Horizonte, de 01 a 03 de
março de 2012.
Kelle Candida Antunes (História,
FESBH): comunicação "O artesanato mineiro dentro da moda",
apresentada no VII Colóquio de
Moda, no Paraná, de 11 a 14 de
setembro de 2011. Projeto aprovado Mariana Hart Signorini (aluna)
(Odontologia, UNESA): aprovação
pela FAPERJ de bolsa de Iniciação
Científica para participação no projeto “A influência dos géis fluoretados neutro e acudilado sobre a
superfície de materiais restauradores estéticos”, orientado pela professora Luciane Monte Alto de
Seabra.

EVENTOS/NOTÍCIAS

III Feira de Petróleo
Promovida pelo Campus
Norte Shopping envolvendo
todos os cursos com o tema
“Energia sustentável e suas
oportunidades”.
Data do evento: 14 e
15 de março de 2012.
Horário: 14 as 22hs.
Público: alunos e profissionais internos e externos.
O evento se desenvolverá
por meio de palestras e minicursos. As inscrições serão
feitas na hora, até o limite de
vagas.
O encerramento será
uma Mesa-redonda, com
participação de ex-alunos
inseridos no mercado de
trabalho e convidados especiais. Haverá exposição de
stands de empresas no espaço da biblioteca.
• As inscrições para os
minicursos serão realizadas
na entrada da feira, por
ordem de inscrição e até o
limite de vagas.
• Os dados para cadastro podem ser enviados para
o e-mail: cadastro@engetech3d.com contendo:
nome completo, RG, CPF,
telefone, e-mail, endereço,
cidade, estado, país.
Andre Luis Soares
Smarra (CST em Gestão
Ambiental, UNESA): aceito
como membro da Associação Brasileira de Tecnologia
Educacional - ABT.
Rafael Mario Iorio Filho
(Direito, UNESA): lançamento do livro "Os discursos de Benito Mussolini:
uma proposta de construção da identidade cultural italiana" a ser realizado
no dia 27 de março de
2012, às 18h, no Centro
Cultural da Justiça Federal,
Rio de Janeiro.

PROJETO APROVADO

Mariana Hart Signorini (aluna) (Odontologia, UNESA): aprovação pela FAPERJ de
bolsa de Iniciação Científica para participação no projeto “A influência dos géis fluoretados neutro e acudilado sobre a superfície de materiais restauradores estéticos”,
orientado pela professora Luciane Monte Alto de Seabra.

publicação de notícias no boA
letim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha,
disponível no SIA na pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada para o email: boletimpesquisa@estacio.br.
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Depoimento
Silvia Cecilia Lourenço (Ex-aluna PPG Administração, UNESA): “Sou Mestre formada
em 2006 pela Universidade Estácio de Sá,
no Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Empresarial.
Quero registrar a satisfação com o curso e
com toda a equipe, em especial aos Profs.
Lamounier Erthal Vilela (que já não está
mais na instituição) e o Prof. Freitas (que
hoje é Vice Coordenador). Graças a minha
formação nesse conceituado curso, fui pro-

movida para essa nova função de Coordenadora do Curso de Administração da Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora de
Macaé/RJ.
Isso é fruto do ótimo trabalho que vocês
fazem e da minha dedicação ao longo do
tempo em que estive com vocês. Sempre
que posso, divulgo esse Mestrado e, estou
à disposição de vocês para ajudá-los no que
for necessário. Sinto muito orgulho de fazer
parte dessa história.”

EVENTOS/NOTÍCIAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Os cursos de Mestrado e Doutorado em Educação têm como objetivo
a produção de conhecimentos e o oferecimento de condições que propiciem
a formação de profissionais capazes de
enfrentar os desafios postos à educação pelas profundas mudanças que caracterizam a cultura contemporânea.
Os projetos de pesquisa dos docentes estão vinculados às seguintes
linhas de pesquisa:
••Políticas Públicas e Gestão
••Representações Sociais e Práticas Educativas

••Tecnologias de Informação e
Comunicação nos Processos Educacionais
A coordenação do Programa é
exercida pela Profª Drª Alda Judith
Alves-Mazzotti e constituída pelos
professores:
Alberto José da Costa Tornaghi
Giselle Martins dos Santos Ferreira
Elisangela da Silva Bernado
Estrella Dalva Benaion Bohadana
Helenice Maia Gonçalves
Inês Ferreira de Souza Braganca
Laelia Carmelita Portela Moreira

Lúcia Regina Goulart Vilarinho
Pedro Humberto Faria Campos
Rita de Cássia Pereira Lima
Tarso Bonilha Mazzotti
Wania Regina Coutinho Gonzalez
As inscrições para o processo seletivo 2012/2 do Programa de PósGraduação em Educação estarão
abertas no período de 02/05/2012 a
06/06/2012. Os interessados poderão obter mais informações pelos
contatos: Telefone: (21) 2206-9741 E-mail: ppgeducacao@estacio.br Site:
www.estacio.br/mestrado.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL
O Curso de Mestrado Profissional
do Programa de Pós-Graduação em
Administração e Desenvolvimento
Empresarial da Estácio tem como
missão produzir conhecimento e
qualificar profissionais em gestão
empresarial para atuação em docência, pesquisa e prática de negócios,
estimulando consciência crítica que
contribua para o desenvolvimento
científico, tecnológico, cultural e social do País, com compromisso ético
e responsabilidade social.

O Programa desenvolve projetos
em duas linhas de pesquisa:
••Organizações
••Tecnologias Gerenciais
A equipe do Programa é coordenada pelo Prof. Dr. José Geraldo Pereira Barbosa e constituída pelos
professores:
Antonio Augusto Gonçalves
Antonio Carlos Magalhães da Silva
Cecília Lima de Queiros Mattoso
Claudio Pitassi
Irene Raguenet Troccoli

Isabel de Sá Affonso da Costa
Jorge Augusto de Sá Brito e Freitas
Marco Aurélio Carino Bouzada
Paulo Roberto da Costa Vieira
As inscrições para o processo seletivo 2012/2 do curso de Mestrado em
Administração e Desenvolvimento Empresarial acontecerão no período de
16/04/2012 a 18/06/2012. Os interessados poderão obter mais informações
pelos contatos: Telefone: (21) 22069743 - E-mail: ppgadministracao@estacio.br Site: www.estacio.br/mestrado.

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no SIA na pasta Diretoria de Pesquisa
A Aplicada
para o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.
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Programa Ciência sem Fronteiras: novos editais
para intercâmbio em sete países: PORTUGAL,
ESPANHA, BÉLGICA, HOLANDA, COREIA DO SUL,
AUSTRÁLIA E CANADÁ.
Este Programa proporciona ao aluno realização
de disciplinas e estágio no país escolhido, por um
prazo de até um ano (dependendo do país), além de
curso de aperfeiçoamento da língua, em alguns
casos. O governo federal arca com todas as despesas
de taxas educacionais, seguro saúde, moradia e alimentação. Fornece, ainda, uma ajuda de custo mensal em valor que varia, de acordo com o país. São
fornecidas também ao aluno as passagens aéreas de
ida e de volta.
Nos últimos editais tivemos alguns alunos do RJ interessados. No primeiro (EUA), 4 alunos (de 12) foram
aprovados. 3 já estão estudando nos EUA e 1 está indo
em julho, com tudo pago pelo governo federal.
No último edital, para EUA, Inglaterra, França,
Itália e Alemanha, todos os alunos que optaram
pelos EUA foram aprovados e encaminhados pela

Capes às universidades americanas, assim como os
candidatos que optaram pela Inglaterra. Nossas alunas que optaram pela Itália, universidade de Bologna
também foram aprovadas pela Capes e já
foram convocadas a realizar a sua inscrição na
universidade italiana.
Os alunos da UNESA devem participar de uma seleção interna, para serem homologados junto à
Capes pela Coordenação do Programa na UNESA. Os
alunos das unidades de fora do RJ devem fazer a candidatura individual, desde que atendam às exigências
para essa modalidade, pois também serão homologados pela Coordenação do Programa na UNESA.
Para mais informações e obtenção dso editais,
entrar em contato com a Coordenadora geral do
programa CsF, Profa. Regina Braga de Moura – regina.moura@estacio.br

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

EVENTOS/NOTÍCIAS

Antonio Rodrigues de Andrade
(Administração, UNESA): apresentação "A relação universidade empresa no desenvolvimento de
inovações: a contribuição das empresas juniores" realizada na III Jornada de Empresas Juniores do
CRA-RJ, em 18 de novembro de
2011.
Deonisio da Silva (Letras, UNESA):
comunicação "A pobreza vocabular em textos oficiais", será apresentada no IV Simpósio Nacional
de Estudos Filológicos e Linguísticos, na Universidade Federal Fluminense - UFF, de 02 a 04 de abril
de 2012.
Fábio José Esper (Engenharia de
Petróleo e Gás, UNIRADIAL): comunicação "Properties of additional reinforcers materials used to
complement NAOB: a rubber organoclay nanocomposite material", apresentada no TMS 2012 141 Annual Meeting & Exhibition, em Orlando, de 11 a 15 de
março de 2012.

Karina Lucia Garcia Mantovani (Engenharia de Petróleo e Gás,
UNESA): comunicação "Novas tecnologias como recurso didático
nos cursos de Pós Graduação em
Geociências da Universidade Estácio de Sá, Brasil", será apresentada
no I Congresso Internacional Geociências na CPLP, em Portugal, de
12 a 19 de maio de 2012.
Petrucio Publio de Pereira Barbosa (Enfermagem, FAL): convidado para compor o corpo de
avaliadores na VII Reunião Regional da Federação das Sociedades
de Biologia Experimental, em Maceió, de 31 de maio a 02 de junho
de 2012.
Regina Braga de Moura (Farmácia,
UNESA): comunicação "In vitro
germination of Abajeru (Chrysobalanus icaco L) a medicinal species
under threat", será apresentada
no VIII Simpósio Brasileiro de Farmacognosia e I International Symposium of Pharmacognosy, na
Bahia, de 18 a 22 de abril de 2012.

O Santander Universidades está oferecendo 7 bolsas
para realização de curso de
espanhol na Universidad de
La Rioja. Poderão se candidatar tanto alunos de graduação
quanto de pós-graduação. As
inscrições estão abertas até 4
de abril de 2012. Mais informações podem ser obtidas
pelo link: www.unirioja.es/espanol/editalbolsa.
Maria do Céu Pereira Gonçalves (Fisioterapia, UNESA):
homenageada pela Câmara
Municipal de Petrópolis, em 29
de fevereiro de 2012,com uma
"Moção Congratulatória" pelo trabalho social “Projeto de
estimulação psicomotora” realizado na Estácio Petrópolis.
publicação de notícias no
A
boletim está vinculada ao
preenchimento e envio da planilha, disponível no SIA na
pasta Diretoria de Pesquisa
Aplicada para o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.
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Interclínicas 2012

N

o dia 11 de agosto de 2012, no
campus Friburgo da Estácio, será
realizado o Interclínicas 2012 - encontro científico social com a finalidade
de estreitar as relações entre as clínicas
da Universidade Estácio de Sá e, ao
mesmo tempo, uma oportunidade para
os acadêmicos mostrarem seus trabalhos.
O estágio, como uma janela do futuro, é
o momento onde os acadêmicos colocam
em prática todo seu aprendizado teórico
e no qual os laços se estreitam: o professor (supervisor) na função do mestre que
ensina e o acadêmico como discípulo
cheio de ansiedade para colocar em prá-

tica o que aprendeu na sala de aula. No
estágio, mestre e acadêmicos trocam
suas experiências. O educador, neste espaço democrático, não pode negar-se o
dever de, na sua prática docente, reforçar
a capacidade crítica do educando, sua
curiosidade, sua insubmissão.
Número limitado de vagas: até 100 inscrições de estudantes e professores.
Informações:
Christiano Bittencourt Machado
Coordenador geral do curso de Fisioterapia
Tel: (+55 21) 2729 8273 / 8492 9846 (Rio)
(+55 22) 2525 1524 (Nova Friburgo)

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

EVENTOS/NOTÍCIAS

Alice Ferreira Souza Engenharia de
Petróleo e Gás, UNESA: comunicação "Considerações tafonômicas
sobre os conchostráceos da formação Maceió, bacia de Sergipe-Alagoas, Brasil", será apresentada no
I Congresso Internacional Geociências na CPLP, em Portugal, de 12 a
19 de maio de 2012.

tada na Annual International Conference of the IEEE Engineering in
Medicine and Biology Society , em
Boston, de 30 de agosto a 03 de
setembro de 2011.

Ana Claudia Martins de Souza
CST em Redes de Computadores, FESJF: artigo "Agent Architecture for Management, Search
and Retrievel of e-Learning Artifacts" publicado nos anais do
IADIS International Conference
WWW/Internet, 2011.

Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann Direito, UNESA: comunicação "A relevância do afeto e da
alteridade na garantia dos direitos
humanos", aceita para apresentação no Grupo de Trabalho "Teoria
e fundamentos filosóficos dos direitos humanos" do 7º Encontro
da Associação Nacional de Direitos
Humanos, Pesquisa e Pós- Graduação, em Curitiba, de 23 e 25 de
maio de 2012.

Claudinei Chamorro Pelegrina Fisioterapia, FESV: comunicação
"Comparative muscle study fatigue with sEMG signals during the
isotonic and isometric tasks for
diagnostics purposes", apresen-

José Antonio Vianna Educação Física,
UNESA: artigo "A motivação de estudantes praticantes de arte marcial"publicado na EFDeportes.com,
revista digital, n. 166, março de
2012.

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no
A SIA
na pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada para o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.

Carlos Gonçalves Serra
(prof.) e Sylvio da Costa Junior (aluno) PPG Saúde da
Família, UNESA: lançamento
do livro "Programa Saúde
da Família cuidados com o
câncer bucal: a experiência
de Resende, no Estado do
Rio de Janeiro" realizado
entre os dias 21 e 24 de
março de 2012, no 14º
Congresso Internacional de
Odontologia do Distrito Federal, em Brasília.
Rodrigo dos Santos Rainha História, UNESA: organização do evento "Projeto
idade média no cinema" no
Auditório principal do Campus da Estácio em Cabo
Frio (Rodovia General Alfredo Bruno Gomes Martins, s/nº - lote 19 – Bairro
Braga - Cabo Frio/RJ), em
24 de abril de 2012, às
9h30min. A exibição do
filme “Excalibur” (John
Boorman, 1981) será seguida de debate sobre Germanismo, Cristianismo e
Paganismo na Idade Média.
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V Encontro Científico do Programa de
Pós-Graduação em Endodontia da Estácio
Este ano, o Encontro Científico do Programa de Pós-Graduação em Endodontia da Estácio ocorrerá paralelamente
ao IV Seminário de Pesquisa da Estácio. A quinta edição
deste evento será mais uma vez caracterizada pela realização de palestras, por importantes nomes da Endodontia, e
pela apresentação de painéis científicos.
Informações: Angélica Pedrosa
Telefone: 21 2497 8988
E-mail: programa.odontologia@estacio.br
PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Eduardo Luiz Viveiros de Freitas (Educação Física, UNIRADIAL): artigo "Três cavalheiros
da imprensa e uma luta política", publicado na revista Aurora, v. 2, p. 12-14.

publicado pela editora São
Paulo: Letras Jurídicas, 2011,
v.01, p. 371-381.

Gisele Finatti Baraglio (aluna)
(História, UNIRADIAL): artigo "A
escola dos annales e o positivismo: a nova história" publicado
no site http://archive.org/details/AEscolaDosAnnalesEOPositivismo.

Kelly Christina Ferreira Lopes
(aluna) (Pedagogia, FESV): comunicação "Efeitos da abordagem
interdisciplinar na função motora
e visual de uma criança com paralisia cerebral e baixa visão: relato de caso", apresentada no
XXXI Congresso do Hospital São
Geraldo, em Belo Horizonte, de
04 a 06 de novembro de 2010.

José Carlos Carota (Ciências
Contábeis, UNIRADIAL): capítulo “Estudos de Combate à Pirataria”, no livro A silenciosa
invasão dos produtos da república popular da China - RPC,

Lair Ayres de Lima Filho (aluno)
(Direito, FESBH): artigo "Direito
e igualdade racial" publicado no
site http://cnj.myclipp.inf.br/default.asp?smenu=noticias&dtlh
=181575&iABA=Notícias&exp=

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no
A SIA
na pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada para o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.

EVENTOS/NOTÍCIAS

Gesilani Julia da Silva
Honorio
(Fisioterapia,
FESSC): lançamento do
livro "Educação perineal
progressiva: em busca da
continência urinária" realizado entre os dias 9 e 12
de outubro de 2011, em
Santa Catarina, no XIX
Congresso Brasileiro de Fisioterapia.
Modesto Guedes Ferreira Junior (Engenharia
Ambiental, UNESA): entrevistado pela TV Futura (Jornal Futura). A matéria
"Interferência do novo código florestal nos manguezais brasileiros” realizada no
dia 30 de março de 2012
está disponível no link:
http://www.youtube.com/
watch?v=NtdMvNKOHWY
&list=UU2mmP8ysfyko40K
Sn90x6Og&index=1&feature=plpp_video
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Participação em eventos científicos
A Estácio administra através da Diretoria de Gente e Gestão uma verba destinada a apoiar docentes da
Estácio para apresentação de trabalhos de pesquisa desenvolvidos na instituição. Entre os critérios estabelecidos para aprovação da solicitação constam: tempo de vínculo com a IES, avaliação do docente, parecer do
coordenador. A solicitação prévia a órgãos de fomento majora a possibilidade de aprovação.
A solicitação deste auxílio funciona em regime de fluxo contínuo. Informações adicionais podem ser obtidas com a Gerência de Relacionamento com docente (piq@estacio.br). No ano de 2011, alguns professores
receberam subsidio para participação em eventos científicos. A Estácio parabeniza os docentes abaixo:

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no SIA na pasta Diretoria de
A Pesquisa
Aplicada para o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.
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Premiação internacional
Prof. José Freitas Siqueira Jr, coordenador do Mestrado e Doutorado em
Odontologia da UNESA, recebeu no dia 18 de abril de 2012 o Louis I. Grossman International Award concedido pela Sociedade Francesa de Endodontia. Prof. Siqueira é o 1º pesquisador da América Latina a receber o
prêmio distribuído desde 1989. A premiação ocorreu durante a Sessão
Anual da American Association of Endodontic, em Boston - Estados Unidos. Ao evento, compareceram outros 3 professores e 5 doutorandos.
Nas palavras do Dr. Manoel Eduardo de Lima Machado, Presidente da
Sociedade Brasileira de Endodontia: “Existem pessoas que fazem este País
brilhar, dentre elas o Prof. Siqueira Jr., que será honestamente homenageado pela Sociedade Francesa de Endodontia. Parabéns! Nós temos orgulho de você ser brasileiro..."
PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Gesilani Júlia da Silva Honório (profa.), Karina Brongholi
(profa.) e Caroline Funchal Pereira (aluna) (Fisioterapia,
FESSC): artigo "O efeito do cone vaginal no tratamento da incontinência urinária feminina", apresentado no XIX Congresso
Brasileiro de Fisioterapia, em Florianópolis, entre os dias 09 e
12 de outubro de 2011.
Rita de Cassia Clark Teodoroski (profa.) e Veridiana Tamara
Kittel (aluna) (Fisioterapia, FESSC): artigo "Análise do conhecimento de profissionais da área odontológica sobre a atuação fisioterapêutica no tratamento das disfunções
temporomandibulares", apresentado no XIX Congresso Brasileiro de Fisioterapia, em Florianópolis, entre os dias 09 e 12
de outubro de 2011.
Scheyla Paula Bollmann O Nogueira (profa.), Janaina Medeiros de Souza (profa.), Bruna Xavier (aluna) e Juliano A.
Manozzo (Fisioterapia, FESSC): artigo "Fisioterapia no pósoperatório de cirurgia ortopédica em criança com mielomeningocele: um estudo de caso", apresentado no XIX
Congresso Brasileiro de Fisioterapia, em Florianópolis, entre
os dias 09 e 12 de outubro de 2011.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no SIA na pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada para o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.

EVENTO/NOTÍCIA

Elevação da classificação da revista ADM.MADE
do estrato B5 para B4 no
Qualis da Capes. Trata-se
de uma excelente notícia
para o Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial/UNESA
e atesta o esforço da editora, do corpo editorial,
pareceristas e de todos
que têm apoiado o funcionamento da revista. À
Profª Isabel de Sá Affonso
da Costa, em especial,
nossos parabéns e agradecimentos. Vamos agora
rumo ao estrato B3, o que
irá requerer um nível
maior de esforços tanto
do corpo editorial quanto
do setor de TI da Estácio.
PROJETO APROVADO

Denise Jorge Trindade (Cinema, UNESA):
aprovação pela FAPERJ do
projeto “O fotográfico: a
imagem como cicatriz e
ausência na arte contemporânea”. A Estácio parabeniza
a
professora
Denise Jorge Trindade.
23
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V Concurso de Produção Científica e
Projetos de Extensão e II Concurso de Ensaio

ATENÇÃO: DOCENTES DA ESTÁCIO
O período de inscrição para o V Concurso de Produção Científica e Projetos de Extensão e o II Concurso de Ensaio já foi iniciado e irá até o dia 10/06.
Inscreva seus artigos e projetos de extensão, produza um ensaio tendo como tema
"Redes sociais na educação", e concorra a prêmios de até R$ 7.000,00.
Acesse o portal Gente Ensinando Gente - http://www.estacio.br/genteensinandogente/piq/merito_concurso.asp e saiba mais!
PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Mara Conceição Vieira de Oliveira (Comunicação
Social, FESJF): comunicação "Condições ao leitor
hoje: superficialidade, velocidade, desvio, desconfiança” apresentada no I Encontro do Centro de
Leitura Nicodema Alves, na Bahia, de 16 a 19 de
abril de 2012.
Marcelo Padro Sucena (Engenharia de Produção, UNESA): comunicação "Modelo integralneuro-fuzzy para avaliação holística de
sistema de transporte urbano por levitação
magnética” será apresentada no VIII Congresso Nacional de Excelência em Gestão, no
Rio de Janeiro, entre os dias 05 e 06 de junho
de 2012.

Teresa Cristina Ciavaglia Vilardi Oliveira (Nutrição, UNESA): comunicação "A influência dos determinantes sociais da saúde no estado
nutricional de escolares da Comunidade do Turano e o impacto da educação nutricional” será
apresentada no 10º Congresso Internacional da
Rede Unida, no Rio de Janeiro, de 06 a 09 de
maio de 2012.
Teresa Cristina Ciavaglia Vilardi Oliveira (Nutrição, UNESA): comunicação "Avaliação do estado
nutricional de escolares da comunidade do Turano e promoção da educação nutricional” apresentada no World Nutrition Rio 2012, no Rio de
Janeiro, de 27 a 30 de abril de 2012.

EVENTO/NOTÍCIA

O que representa o intercâmbio
na vida dos nossos estudantes
A possibilidade de realização de um intercâmbio
em uma universidade estrangeira pode significar o
acesso a um mundo de oportunidades profissionais
e acadêmicas. Citar “mundo de oportunidades”, refere-se à chance do aluno estabelecer vínculo com
a universidade estrangeira, através de sua competência e dedicação. Exemplo ocorrido no curso de
Engenharia de Produção, o graduando Henrique Ewbank foi selecionado pelo Programa Ciência sem
Fronteiras para intercâmbio de 1 ano no Stevens Ins-

titute, de New Jersey – Estados Unidos. Em menos
de 6 meses de aulas, o aluno já foi convidado a regressar ao Stevens Institute para fazer seu doutorado, em 2013. Da mesma forma, e como
reconhecimento pela sua excelência acadêmica, aqui
no Brasil também já foi convidado para o doutorado
em 2013.
Parabenizamos o Henrique pelo seu ótimo desempenho no exterior, que, consigo, leva o nome de nossa
Universidade.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no SIA na pasta
Diretoria de Pesquisa Aplicada para o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.
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Programa de Iniciação Científica da Estácio
A pesquisa pode ser uma boa forma de qualificação para mercado.Confira os benefícios:
••Desenvolvimento do pensamento científico, criatividade, capacidade crítica e busca
por novas respostas e soluções.
••Preparação para ingresso no mestrado

••Bolsa de estudo
Inscrições de 02 a 31 de maio de 2012
Edital no site. Inscreva-se
www.estacio.br/pesquisas
email para contato: iniciacaocientifica@estacio.br

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Ana Luisa Kremer Faller (Nutrição, UNESA): artigo
"Cellular antioxidant activity of feijoada whole meal
coupled with an in vitro digestion" publicado no
Journal of Agricultural and Food Chemistry. Link de
acesso:http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf30060
2w?mi=yu4jyg&af=R&pageSize=20&searchText=PP
Francino Machado de Azevedo Filho (Enfermagem, FESGO): artigo "Administração de medicamentos: conhecimento deenfermeiros do setor de
urgência e emergência" publicado na Revista En-

fermería Global. Link de acesso à revista: http://revistas.um.es/eglobal/article/view/142011/133851
Modesto Guedes Ferreira Junior (Engenharia de
Petróleo e Gás, UNESA): comunicação "Uso de
modelagem na avaliação da capacidade de suporte para gestão de reservatórios com projetos de
aquicultura, tendo o fósforo como fator limitante",
será apresentado no VIII Congresso Nacional de Excelência em Gestão - CNEG 2012, no Rio de Janeiro, entre os dias 08 e 09 de junho de 2012.

EVENTOS/NOTÍCIAS

II Encontro de Cinema UNESA
Imaginários de Cinema & Moda
Organização: Denise Trindade
Apoio: FAPERJ
>> Dia 17/05
Campus Rebouças
9h – Abertura
9h30min – Mesa 1 – Moda e cena:
corpo, figurino e contemporaneidade
19h – Mesa 2 – Vestidos e vestígios:
presenças da ausência nas imagens
fílmicas
>> Dia 18/05
Campus Tom Jobim
9h – Abertura
9h30min – Mesa 3 – Estratégias corporais: moda e inserções culturais
>> Dia 18/05
Campus Rebouças
19h – Mesa 4 – Dandis e subjetividades modernas: trajes de cena e narrativas alegóricas

A Liga de Cardiologia do Curso de
Medicina ficou em quarto lugar no
Desafio de Ligas do 29º Congresso
de Cardiologia da SOCERJ que ocorreu de 25 a 28 de abril último. Parabéns aos alunos: André Vieira,
Bernardo Fróes, Daniel Spíndola,
Eduardo Alexandrino, Juliana Matos,
Lays Lindolpho, Paulo Serrano, Pedro
Lima, Raphael Pereira, Vinicius Vieira.
A unidade Nova Friburgo (UNESA)
promoveu, no dia 13/04/2012,
evento de caráter multidisciplinar
sobre a Lei 12.608, de 10/04/2012 Estatuto da Proteção Civil. Na ocasião, o Deputado Federal Glauber
Braga, autor do projeto, proferiu palestra para alunos dos cursos de Direito e Gestão Ambiental sobre as
finalidades da nova lei e os próximos
desafios. Após a palestra, interagiu
com os estudantes e professores presentes respondendo às perguntas e
esclarecendo dúvidas.

Cacia Maria Rusenhack de
Aveiro (Fisioterapia, UNESA): palestra "Protocolo estético para o refinamento da capa córnea no
tratamento de hipercromias" realizada no 6º Congresso Científico
Brasileiro de Estética, no Rio de Janeiro, em 05 de maio de 2012.
Cacia Maria Rusenhack de
Aveiro (Fisioterapia, UNESA): convidada para integrar o Comitê
Científico do 20º Congresso Científico Internacional de Estética, em
São Paulo, de 02 a 05 de agosto de
2012.
Paulo Henrique de Almeida Rodrigues (PPG Saúde da Família,
UNESA): entrevistado pela Folha
Dirigida. A matéria "Mapeamento
do país: distorção na distribuição
de médicos”, está disponível no suplemento "Trabalho e Cidadania",
de 01 de maio de 2012.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no SIA na pasta
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PALESTRA
No dia 11 de maio de 2012, o professor Guilherme
Sales Soares de Azevedo Melo, Diretor de Engenharias, CiênciasExatas e Humanas e Sociais do CNPq,
realizou palestra no campus Rebouças sobre o CNPq,
as modalidades de auxílio àpesquisa concedidas pela
agência e o Programa Ciência sem Fronteiras. A Diretora de Ensino da Estácio e Reitora daUNESA, profª
Paula Caleffi, integrantes da Diretoria de Ensino e
docentes da instituição assistiram a palestra e tive-

ram aoportunidade de dialogar com o Diretor do
CNPq. Além da palestra, o prof. Guilherme visitou o
laboratório de Farmáciado campus Rebouças, conversou com a coordenadora do Programa Ciência
sem Fronteiras, profª Regina Braga deMoura, e com
o coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Odontologia, prof. José Freitas Siqueira Jr.A Estácio
agradece a visita do professor Guilherme Sales Soares de Azevedo Melo.

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Gesilani Júlia da Silva Honório (profa.), Karina
Brongholi (profa.) e Raphaella Corrêa Kretzer
(aluna) (Fisioterapia, FESSC): comunicação "A
influência da contração perineal na sexualidade
feminina", apresentada no XIX Congresso Brasileiro de Fisioterapia, em Florianópolis, entre os
dias 09 e 12 de outubro de 2011.

Luiz Antonio de Oliveira Chaves (prof.) e João
Paulo Mayworn (aluno) (Engenharia de Petróleo e Gás, UNESA):comunicação "Garantia
de fluxo através de isolamento térmico em flowline/riser
para
operações
em
águas
profundas",será apresentada na Rio Oil & Gás
Expo and Conference 2012, no Rio de Janeiro,
entre os dias 17 a 20 de setembro de2012.

José Antonio Vianna (Educação Física, UNESA):
artigo "Educação escolar e crianças de terceira
cultura: o caso daEducação Física" publicado na
EFDeportes.com, revista digital, ano 17, n. 167.

Ludmila Farias de Andrade Assis (aluna) (Psicologia, FIR): livro "Dicionário psico-sócio-jurídico",
publicado pela editora EDUFPE.

Karina Brongholi (profa.), Rita de Cassia Clark
Teodoroski (profa.), Gesilani Júlia da Silva
Honório (profa.) e JulianaAlberton Brighenti
(aluna) (Fisioterapia, FESSC): comunicação
"Avaliação do conhecimento de cirurgiões plásticos emrelação à atuação da Fisioterapia dermatofuncional", apresentada no XIX Congresso
Brasileiro de Fisioterapia, emFlorianópolis, entre
os dias 09 e 12 de outubro de 2011.

Rafaela Ana Gabriela Campos Silva Mendes
(profa.) e Aline Gaspar da Silva (aluna) (Fisioterapia, FESSC): comunicação"O efeito imediato da Fisioterapia através do método
reequilíbrio toracoabdominal – RTA em crianças
internadas emum hospital pediátrico de referência em Santa Catarina", apresentada no XIX Congresso Brasileiro de Fisioterapia, emFlorianópolis,
entre os dias 09 e 12 de outubro de 2011.

Leonides Silva Gomes de Mello (Administração, FAL): comunicação "A alfabetização científica e tecnológica comoferramenta de
prevenção à saúde docente", será apresentada
no IX Seminário Internacional de Rede Latinoamericanade Estudos sobre Trabalho Docente –
Rede ESTRADO, no Chile, entre os dias 18 a 20
de julho de 2012.

Scheyla Paula Bollmann O. Nogueira (profa.) e
Cynthia Vieira (aluna) (Fisioterapia, FESSC):
comunicação "Efeitos daFisioterapia nas habilidades funcionais e na qualidade de vida de um
paciente com ataxia de Friedreich: um estudo decaso", apresentada no XIX Congresso Brasileiro
de Fisioterapia, em Florianópolis, entre os dias 09
e 12 de outubro de2011.

EVENTO/NOTÍCIA
Acesse o site http://seminariodepesquisa.estacioead.com.br/ e saiba mais sobre o Seminário de Pesquisa da Estácio.

Evento Fisiofitness (fisiologia e fitness)
O curso de Educação Física realizou no dia 05 de maio
de 2012, no campus Akxe, mais uma edição do tradicional evento Fisiofitness (fisiologia e fitness). Foram realizadas 20 palestras simultâneas pela manhã e à tarde

proferidas por importantes personalidades nacionais da
ciência da motricidade humana. O evento, que comemorou 20 anos de sucesso, contou com aproximadamente 2 mil participantes do curso de Educação Física.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no SIA na pasta
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I SEMINÁRIO DE PESQUISA DO CURSO
DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
Dia: 26 de maio de 2012
Horário: 8h30min as 17h
Local: Salão de Convenções
Campus: Rebouças
Abertura do Seminário de Pesquisa: 8h30min as 9h
Profª Drª Mara Lúcia Amantéa - Coordenadora Geral do
Curso de Enfermagem da UNESA
Profª Drª Miriam Garcia Leoni - Coordenadora Pedagógica
Nacional de Enfermagem
Prof. Luciano Medeiros - Vice-Reitor de Pós-Graduação e
Pesquisa

Prof. Vinícius Scarpi - Vice-Reitor de Graduação
OBJETIVOS
• Estimular a produção científica no Curso de Graduação
em Enfermagem.
• Apresentar as produções científicas do Curso de Graduação em Enfermagem.
• Refletir sobre ações do enfermeiro nos dias de hoje.
PÚBLICO ALVO
• Docentes e discentes do Curso de Graduação em Enfermagem e de outras áreas vinculadas à produção de conhecimento na área da saúde.

EDITAIS

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS
José Antonio Vianna (prof.), Ana Carla
Pereira Dias (aluna) e Mayara
Gomes Serra de Azevedo (aluna)
(Educação Física, UNESA): artigo
"Educação ambiental por meio da educação física escolar: a percepção de professores" publicado na revista
EFDeportes.com, revista digital, Buenos
Aires, ano 17, n. 168.
Kênia Cássia Pinto Gazola (profa.), Arthur Leite de Araújo (prof.), Mayara
Maryana de Paula (profa.) (Enfermagem, FESBH): comunicação "Caracterização da auto-hemoterapia realizada
em indivíduos no município de Belo Ho-

rizonte-MG", será apresentada no III
Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero-Americano e de Países de
Língua Oficial Portuguesa, em Coimbra,
entre os dias 12 a 15 de junho de 2012.
Kênia Cássia Pinto Gazola (profa.), Arthur Leite de Araújo (prof.), Ocarlinda
Lopes Aguiar (profa.), Glaucilene Sabrina Oliveira (aluna) e Emanuelle
Andrade (aluna) (Enfermagem,
FESBH): comunicação "As infecções no
paciente febril neutropênico", apresentada no 14º Simpósio Mineiro de Oncologia, em Belo Horizonte, no dia 27 de
abril de 2012.

EVENTOS/NOTÍCIAS
PRIMEIRA DEFESA DE TESE DE DOUTORADO EM ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ.
Doutoranda: Mônica Aparecida Schultz Neves
Orientadores: Professores Isabela das Neves
Rôças Siqueira e José Freitas Siqueira Jr.
Tese: Eficácia ex vivo de diferentes estratégias
antimicrobianas em canais radiculares ovais.
Banca examinadora: Profª Drª Isabela das
Neves Rôças Siqueira presidente e orientadora,
Prof. Dr. José Freitas Siqueira Jr, Prof. Dr. Julio
Cezar Machado de Oliveira, Prof. Dr. Antônio
Paulino Ribeiro Sobrinho (UFMG) e Prof. Dr.
Wantuil Rodrigues de Araújo Filho (UFF).
Data: dia 31 de maio de 2012.
Local: Auditório do campus Recreio (Barra
World)
Horário: 8h30min.
Adriana Cavalcanti de Aguiar (profa.) (PPG
Saúde da Família, UNESA): em 10 de maio
de 2012 participou de reunião com o Secretário Nacional de Gestão da Educação e do Trabalho em Saúde, Dr. Mozart Sales, e com as
Diretoras do Departamento de Gestão do Trabalho em Saúde e Gestão da Educação na

Saúde, no Ministério da Saúde, discutindo possível cooperação com o Governo da Andaluzia
(Espanha), representado pela Dra. Teresa Campos, Chefe do Serviço de Desarollo Profesional.
A experiência andaluza com a formação profissional em saúde foi um dos destaques da
pesquisa que a Dra. Adriana realizou, com
apoio da Universidade Estácio de Sá, no segundo semestre de 2011, sobre a formação no
Sistema Nacional de Saúde da Espanha.
Camila Lais Amaral (aluna) e Isadora Santos Pulz (aluna) (Nutrição, FESSC): aprovadas
na prova escrita da seleção para o Mestrado do
Programa de Pós-Graduação em Nutrição da
Universidade Federal de Santa Catarina.
Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann(PPG Direito, UNESA): convidada para
integrar o corpo de pareceristas da Revista de
Direito Administrativo (RDA), editada pela FGV
DIREITO RIO. A revista é editada continuamente
desde 1945 e, com periodicidade quadrimestral, traz artigos nas áreas de Direito Público e
Teoria do Direito de maneira fortemente interdisciplinar.

Edital FAPERJ- Cientista
de Nosso Estado 2012Destinado a apoiar projetos
coordenados por pesquisadores dereconhecida liderança em sua área que
tenham grau de doutor e
com produção científica de
alta qualidade, compatível
com o nível de pesquisador
1 do CNPq. Inscrições até
14/06/2012.
Mais informações:
http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=8059
Edital FAPERJ- Jovem
Cientista de Nosso Estado
2012 - Destinado a apoiar
projetos de pesquisa coordenados porpesquisadores
que tenham obtido grau de
doutor a partir de 01 de janeiro de 2002 e ao menos
uma orientação de mestrado ou doutorado concluída - Inscrições até
05/06/2012.
Mais informações:
http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=8060

A

publicação de notícias no boletim
está vinculada ao
preenchimento e envio
da planilha, disponível
no SIA na pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada para o e-mail:
boletimpesquisa@estacio.br.
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II Semana Jurídica do curso de Direito da Estácio - Nova Friburgo
O curso de Direito de Nova Friburgo realizou, entre 07 e 11/05,
evento multidisciplinar com a participação de integrantes do
corpo docente, alunos-pesquisadores e profissionais convidados.
A palestra sobre “Judicialização da política e politização do Judiciário no sistema constitucional brasileiro: uma breve reflexão”
foi proferida pelo Procurador do Estado Cézar Chrismann, moderada pelo prof. Cleilton Martins. O prof. Gustavo Huguenin
palestrou sobre “Imunidade tributária recíproca: possibilidade
de extensão às pessoas jurídicas de administração indireta do Estado”, tema do artigo que será publicado na RJF. O prof. Jefferson Gonçalves e a pesquisadora Jaqueline Beviláqua (Faculdade
Doctum), apresentaram pesquisa sobre Violência Familiar realizada em Carangola/MG com moderação do professor Marcelo
Barucke; as alunas Sabina Lustman e Carolina Rocha (5º p.),
apresentaram resultados parciais da pesquisa de IC “Análise da
relação do Poder Público em Nova Friburgo com as instituições
de acolhimento de crianças e adolescentes”, orientada pela profª
Kíssila Muzy Mello. Foi proferida palestra pelo Assistente Social
Alexsandro do Nascimento (UFRJ), Presidente do CAS de Nova

Friburgo, intitulada “Um novo olhar sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente”, moderação da profª Munira Queiroz. Luiz
de Oliveira, Economista especializado pelo IEBV e Edgar de Sá,
Economista pela Universidade Anhembi-Morumbi (SP), com especialização pela FIA, palestraram sobre “Mercado de Capitais:
como investir na Bolsa de Valores”, com participação do prof.
Thiago Petrucci. Os alunos Christiano Citrangulo (10º p.) e Leonardo Pedroso (1º p.), apresentaram resultados da pesquisa de
IC “As relações entre Brasil e União Européia”, orientada pelo
prof. Carlos Alberto Serrão, que apresentou sua tese de doutoramento pela Universidade de Burgos (Espanha), participação do
professor Luiz Alberto Pinto. Foi exibido o documentário “Rio +
20: a responsabilidade social ambiental” com debate conduzido
pelo prof. Thiago Petrucci. O prof. e Defensor Público Francisco
Jossiel palestrou sobre “Desjudicialização dos Conflitos” moderada pelo prof. André Mello. A II Semana Jurídica foi organizada
pelo NDE / Direito, especialmente pela coordenadora Marilza de
Freitas e pelos prof. Kíssila Muzy Mello, Thiago Petrucci e Francisco Jossiel.

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS
José Carlos Carota (prof.) (Ciências Contábeis, UNIRADIAL): artigo "A responsabilidade dos sócios e administradores nas sociedades limitadas" publicado na
revista Forense, v.414, p. 555-570, 2011.
Osvaldo Luiz Queiroga da Fonseca (prof.) e Kênio
Pontes (aluno) (Engenharia de Petróleo e Gás,
UNESA): comunicação "Cross Plot 3D atributo versus
atributo para identificação de jazidas de petróleo e
gás", apresentada no Macaé Itech - Salão de Inovação,

em Macaé/RJ, no dia 18 de abril de 2012.
Osvaldo Luiz Queiroga da Fonseca (prof.), Diego
Sanches (aluno), Gustavo Rigueto (aluno) e
Marcell Chiarelli (aluno), (Engenharia de Petróleo e Gás, UNESA): comunicação "Perfilagem
de poços com registro de processa¬mento computacional 3D ", apresentada no Macaé Itech - Salão
de Inovação, em Macaé/RJ, no dia 18 de abril de
2012.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Acesse o site www.estacio.br/pesquisaaplicada e saiba mais sobre
a Diretoria de Pesquisa Aplicada.

Parabéns a todos os nossos professores do Mestrado em Saúde
da Família!

Acesse o site www.estacio.br/seminariodepesquisa e saiba mais
sobre o Seminário de Pesquisa da Estácio.

Jesus Landeira Fernandez (prof.) (Psicologia, UNESA): lançamento do livro "Métodos de pesquisa em neurociência clínica" a ser
realizado no dia 07 de junho de 2012, no XIV Simpósio da Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Psicologia (ANPEPP), em
Belo Horizonte, MG.

Publicado o Manual referente à pesquisa de Prevenção do Suicídio
no Rio Grande do Sul
Anna Tereza Miranda Soares de Moura (profa.), Eliane Carnot de Almeida (profa.), Paulo Henrique de Almeida Rodrigues
(prof.) e Ricardo de Campos Nogueira (aluno) (PPG Saúde da Família, UNESA): prevenção no suicídio no nível local: orientações para a
formação de redes municipais de prevenção e controle do suicídio e
para os profissionais que a integram. Porto Alegre: CORAG, 2011.
Disponível também em: http://www.fepam.rs.gov.br
Projeto Desenvolvimento de Tecnologia de Apoio à Gestão
da Saúde da Família
Em 23 de maio de 2012, no Palácio da Guanabara, foi entregue o
termo de outorga no valor de 250 mil reais ao professor Hesio Cordeiro
referente o projeto sobre desenvolvimento de tecnologia de apoio à
gestão da saúde da família. A pesquisa é coordenada pelo prof. Hesio
de Albuquerque Cordeiro com participação dos professores Paulo Henrique de A. Rodrigues, Luciana Maria B. da Matta Souza, Anna Tereza
M. S. de Moura, Carlos G. Serra e Carlos Henrique A. Paiva.

Communalis – Société internationale de communication et logique naturelle: parceria entre a Universidade de Montreal, Canadá e
o Programa de Pós Graduação em Educação da UNESA. Acesse o site:
http://www.communalis.ca/index.php/accueil_fr/
Profª Lina Cardoso Nunes: no dia 23 de maio, o Programa de
Pós-Graduação em Educação homenageou a profª Lina pelos seus
35 anos de dedicação à Estácio nos cursos de Pedagogia, Mestrado
e Doutorado em Educação. Responsável pela orientação de 48 dissertações de Mestrado e autora de 29 artigos publicados em alguns
dos mais qualificados periódicos da área de Educação, além de capítulos de livros e publicações em anais de eventos, a professora se
destacou pelo seu empenho na criação do 1º mestrado em Educação da UNESA, em 1994, e na consolidação do atual PPGE com
seus cursos de Mestrado e Doutorado. À homenagem, compareceram muitos de seus ex-alunos.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no
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Participação em eventos científicos
A Estácio administra através da Diretoria de
Gente e Gestão uma verba destinada a apoiar docentes da Estácio paraapresentação de trabalhos de
pesquisa desenvolvidos na instituição. Entre os
critérios estabelecidos para aprovação dasolicitação
constam: tempo de vínculo com a IES, avaliação do
docente, parecer do coordenador. A solicitação

prévia aórgãos de fomento majora a possibilidade
de aprovação.
A solicitação deste auxílio funciona em regime de
fluxo contínuo. Informações adicionais podem ser
obtidas com aGerência de Relacionamento com docente (piq@estacio.br).
A Estácio parabeniza os docentes abaixo:

EVENTOS/NOTÍCIAS

“INFORMEDITAIS”
A partir de hoje a Diretoria de Pesquisa Aplicada
lançará uma nova publicação para a comunidade
acadêmica denominada: “InformEditais”
Este informativo conterá notícias de financiamento
de projetos de pesquisa, convênios de cooperação, bolsas de estudo para alunos e professores, apoio à participação em eventos científicos, apoio à editoração, apoio
a visitas de pesquisadores de outras IES, dentre outras.
O “InformEditais” será publicado na primeira segunda feira de cada mês no seguintes locais:
1. SIA docente na pasta “Pesquisa Aplicada” acessar
arquivo InformeEditais
2. Intranet http://estacio.intranet.br/

a. na aba Ensino
b. clicar Pesquisa Aplicada
c. acessar a categoria documentos
d. visualizar arquivo InformEditais
3. No Portal da Estácio: www.estacio.br/pesquisaaplicada
a. na aba documento da Diretoria de Pesquisa
b. acessar documento InformEditais
Aproveitamos a oportunidade para solicitar sua colaboração enviando notícias de editais de forma a multiplicar as oportunidades nas próximas edições.
Consulte sempre o “InformEditais”.
Paula Ribeiro (Letras, UNESA): lançamento do livro
"Memória e identidade dos moradores de Nova Holanda"
a ser realizado no dia 15 de junho de 2012, na Redes de
Desenvolvimento da Maré (REDES), às 17h.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no
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PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS

D

esde o lançamento do Programa Ciência sem
Fronteiras - CsF, a Estácio tem se mobilizado
para proporcionar aos seus alunos o privilégio
de realizar um ano de estudos em importantes universidades dos Estados Unidos, Europa e Ásia. Na primeira chamada, publicada em agosto de 2011, 5
alunos de 12 inscritos foram contemplados; 3 embarcaram em janeiro de 2012 e estão na metade do intercâmbio, e 2 irão neste mês de junho. Em dezembro
de 2011, novas chamadas foram lançadas, para Esta-

dos Unidos, Reino Unido, França, Itália, e Alemanha.
De 17 candidatos, foram aprovados 7 pelo CsF e pelas
universidades estrangeiras. No último mês de março,
novas chamadas foram abertas, para Austrália, Bélgica, Espanha, Portugal, Holanda, Coréia do Sul e Canadá. Até o momento, 17 alunos da Estácio, dentre
os 174 homologados, já foram aprovados pelo CsF e,
até agora, 3 já receberam a aprovação das universidades estrangeiras. Os detalhes das candidaturas e
aprovações estão no quadro abaixo:

EVENTO/NOTÍCIA
Regina Braga de Moura (Coordenadora do Programa Ciência sem Fronteiras e professora do curso de Farmácia,
UNESA): aprovação pela FAPERJ do projeto “Assessoria Internacional: criação e implementação de um Núcleo” no edital FAPERJ

Nº 09/2012 - Programa Apoio à Criação e Implementação de Assessoria Internacional em Instituições Científicas e Tecnológicas
Sediadas no Estado do Rio de Janeiro – 2012. Entre os 9 projetos
aprovados, somente o da Estácio é de instituição privada.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no SIA
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IV Seminário de Pesquisa da Estácio
O destaque que a sua pesquisa merece:
chegou o momento de apresentar sua
pesquisa à comunidade acadêmica. As
inscrições estão abertas até o dia 18 de
julho de 2012 para submissão de trabalhos ao IV Seminário de Pesquisa da Estácio.

Vale 10 horas AAC para trabalhos
aprovados.
Data do evento: 20 de outubro de
2012.
Informações: Vanessa Falcão.
Telefone: 21 2503 7136.
E-mail: seminário.pesquisa@estacio.b.r

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Aluisio Gonçalves de Castro Mendes (prof.) (PPG Direito, UNESA) – participou da I Conferência Internacional sobre Processos Coletivos – Class Actions,
promovido pela International Association of Procedural
Law, pelo Instituto Iberoamericano de Direito Processual
e pela Associación Argentina de Derecho Procesal, na
situação de relator, com auxílio concedido pela Capes:
Buenos Aires, entre os dias 6 e 9 de junho de 2012 .

David Fernandes Cruz Moura (prof.) e Robson
França de Moraes (prof.) (Engenharia de Petróleo
e Gás e Engenharia Elétrica, UNESA): comunicação
"Introdução ao desenvolvimento de rádios definidos por software para aplicações de defesa", será
apresentada no XXX Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, em Brasília, de 13 a 16 de setembro
de 2012.

EVENTOS/NOTÍCIAS
I Seminário de Enfemagem Offshore: promovido pela
Associação Brasileira de Enfermagem Offshore (ABENOF), o
evento foi realizado no dia 11 de junho de 2012, das 9h às
17h, no Campus Norte Shopping. Contou com a presença
do Dr. Pedro de Jesus (Presidente do COREn/RJ); Drª Sonia
Maria Alves (Presidente da ABEn/RJ); Dr. Luís Alves Neto (Presidente do Sindicato Nacional dos Enfermeiros da Marinha
Mercante); Drª Maria Yvone Chaves Mauro (Representante
da Associação Nacional de Enfermagem do Trabalho ANENT);
Drª Kátia Calegaro (Fiscal do COREn/RJ); Dr. Gustavo Marques
(Presidente da ABENOF) e da Drª Raquel Juliana de O. Soares
(Coordenadora e docente da Pós Graduação Enfermagem do
Trabalho/UNESA e Diretora Científica da ABENOF). Alunos da
graduação, da pós-graduação e profissionais da área participaram do evento, totalizando 96 inscrições.
V Concurso Interno Nacional de Produção Científica,
Projeto de Extensão e Ensaio: prorrogado o período de inscrição. Os trabalhos deverão ser submetidos até o dia
30/06/2012. Acesse o endereço www.estacio.br/piqmerito e conheça o regulamento. Participe e concorra a prêmios de até R$
7.000,00 destinados ao autodesenvolvimento.
"Homenagem às mulheres que lutam pelo bem

comum": a homenagem foi concedida à Profª Maria de
Jesus Moura, do Curso de Psicologia da Estácio Recife e Militante do Observatório Negro/ONEG, pelo Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco durante o V Seminário de
Psicologia e Direitos Humanos, realizado no Centro de Convenções de Pernambuco, no período de 29 a 30 de maio.
Laboratório de Ultrassom Biomédico (LabusBio):
inauguração no dia 20 de junho de 2012, às 18h, na Estácio
de Nova Friburgo. O laboratório foi montado com recursos
provenientes da FAPERJ, e atualmente conta com uma aluna
de iniciação científica (Ana Paula Mesquita) e uma professora
doutoranda na COPPE/UFRJ (Profª Fernanda Catelani). Só
neste ano, o LabusBio produziu três trabalhos para o Simpósio Internacional de Ultrassom da IEEE em Dresden, Alemanha, e um trabalho para o Congresso Brasileiro de
Engenharia Biomédica, em Porto de Galinhas-PE (aguardando aceitação).
Programa de Iniciação Científica da Universidade Estácio de Sá: mais de 290 alunos de graduação se inscreveram para o processo de seleção do Programa. O resultado
da seleção será divulgado em julho no link:
www.estacio.br/pesquisas.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no SIA
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Políticas de Inovação: articulação
entre academia e Empresa
Palestra do PROF. RUBENS MARTINS, da Secretaria de Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação / Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Promoção: Universidade Estácio de Sá,
dia 26/07/2012, às 16h
Rua do Bispo, 83 – Bloco G – Auditório
do CSC – Campus Rebouças
Temas da palestra: Conceito de inovação;
indicadores de inovação no Brasil; políticas
federais de incentivo à inovação; metas e
programas de apoio; subvenção/isenção

fiscal/financiamento; parceria CNI/ SEBRAE/FINEP/CNPq; parques tecnológicos e
incubadoras; marco legal: lei do bem, lei da
inovação, regulamentação complementar
e articulação da educação superior com o
setor empresarial.
Inscrições até 23/07/12
e-mail: vanessa.falcao@estacio.br

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Marcelo José Gonçalves Sosinho (Prof.) e Paulo
Cesar da Fonseca Coelho (Aluno) (Comunicação,
UNESA): comunicação "Uma experiência radiofônica universitária: o programa com Saúde/Esportes"
será apresentada no XVII Congresso de Ciências da
Comunicação na Região Sudeste, em Ouro Preto/
MG, de 28 a 30 de junho de 2012.

Silvio Ronney de Paula Costa (Administração,
UNESA): comunicação "Pedagogia da imagem: desafios e paradigmas no processo educativo" será apresentada no XVII Congresso
de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, em Ouro Preto/ MG, de 28 a 30 de
junho de 2012.

Marilza Sampaio Aguilar (Engenharia Elétrica,
UNESA): comunicação "Aplicação da química nas
profissões sobre a óptica de alunos do ensino
médio" será apresentada no 10º Simpósio Brasileiro de Educação Química, em Teresina, de 29 a
31 de julho de 2012.

Walfrido Nunes de Menezes (Psicologia, FIR): comunicação "Um estudo da representação social
acerca da cidadania feminina" será apresentada
na 11ª Conferência Internacional de Representações Sociais, em Portugal, de 25 a 29 de
junho de 2012.

EVENTOS/NOTÍCIAS

Adriana Cavalcanti de Aguiar
(PPG Saúde da Família, UNESA): recebeu homenagem da Associação
Brasileira de Educação Médica –
ABEM. O Conselho de Administração
da ABEM criou a “Medalha Mérito
Educacional ABEM 50 Anos” para
distinguir os professores que marcaram sua história. Registrado na me-

mória e no coração da ABEM, está o
nome da Professora Adriana Cavalcanti de Aguiar, como Diretora Executiva, cargo que ocupou sob a
Presidência do Professor Milton de
Arruda Martins (2004 – 2006).
Ricardo Alonso Gonzalez (Ciências
Contábeis, FIB): defesa de dissertação

"Heurísticas afetivas no mercado de
ações: um estudo quase-experimental" apresentada ao NPGA - Núcleo
de Pós-Graduação em Administração
da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, como requisito para a obtenção do grau de
Mestrado Acadêmico em Administração, aprovada em 20/12/2011.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no SIA
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Estácio e o Instituto Alfa & Beto recebem
o neurocientista francês Stanislas Dehaene
Seminário Internacional irá tratar do aprendizado mais eficiente
Acontece no dia 6 de julho, no campus Tom
Jobim, da Estácio, na Barra da Tijuca, o seminário internacional “Neurônios da Leitura”, com palestra do
neurocientista francês Stanislas Dehaene. O evento
será realizado pelo Instituto Alfa & Beto em parceria
com a Estácio, com teletransmissão para Aracaju,
Belo Horizonte, Campos dos Goytacazes, Fortaleza,
Maceió, Recife e São Paulo e tradução simultânea.
Dehaene é autor de diversos estudos e livros
sobre o cérebro e o aprendizado mais eficiente.
O tema interessa a diversas áreas de aprendizado,
como educação, medicina, letras e psicologia. O

palestrante, um dos mais conceituados neurocientistas da atualidade, é diretor da Unidade de
Neuroimagem Cognitiva do INSERM-CEA e professor-titular de Psicologia Cognitiva Experimental do Collège de France. É autor de centenas de
artigos científicos.
Serviço: Seminário “Neurônios da Leitura”
Data: 6 de julho de 2012
Horário: 9h às 11h30
Local: Campus Tom Jobim da Estácio
Endereço: Centro Empresarial Barra Shopping Av. das Américas, 4.200 - Bloco 11 Barra da Tijuca

EVENTOS/NOTÍCIAS
I Jornada Científica e Acadêmica / XVI Apresentação
de TCC do curso de Farmácia: promovido pelo curso
de Farmácia da Estácio, o
evento foi realizado no dia
30 de junho de 2012, no
Campus Akxe. Contou com
a presença de aproximadamente 120 alunos e professores da instituição.
A Estação Científica (ISSN
1809-046X), revista semestral da Faculdade Estácio de
Sá de Juiz de Fora, está recebendo artigos, ensaios,
resenhas, pareceres e entrevistas para a composição de
sua próxima edição (número
8). Podem ser enviados trabalhos originais e inéditos
nas áreas de Saúde, Direito,
Tecnologia, Gestão e Negó-

cios e Comunicação e Artes.
Para submissão dos trabalhos, devem ser observadas
as Normas de Publicação da
revista (ver em http://portal.estacio.br/quemsomos/revista-estacao-cienti
fica/como-publicar.aspx). As
propostas podem ser encaminhadas para estacao.cientifica@estacio.br. O prazo
para envio termina em 20
de agosto de 2012.

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS
redo Pinto (Comunicação,
UNESA): lançamento do livro
"Organizações e o interesse
público" realizado no dia 14
de junho de 2012, na Estácio Nova Friburgo. O lançamento seguiu com uma
noite de autógrafos.

Nilton Cesar da Silva Flores et al (PPG Direito,
UNESA): lançamento do livro
"A sustentabilidade ambiental em suas múltiplas faces"
realizado no dia 20 de junho
de 2012, no plenário do TJRJ.
Roberto Fonseca Vieira e
Antônio José de Figuei-

PROJETOS APROVADOS
Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann (Direito e PPG Direito, UNESA): aprovação pela FAPERJ do projeto “Em nome do pai:
a paternidade responsável como garantia ao
direito fundamental à identidade pessoal” no
edital Nº 14/2012 - Programa Apoio a Projetos

A

de Extensão e Pesquisa (EXTPESQ) – 2012.
Luciane Monte Alto de Seabra (Odontologia, UNESA): aprovação pela FAPERJ do projeto “IV Seminário de Pesquisa da Estácio”
no edital APQ2 - Organização de eventos.

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio
da planilha, disponível no SIA na pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada para o
e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.

David Fernandes Cruz
Moura (Engenharia
de Produção, UNESA):
artigo "Classes of attacks for tactical software defined radios"
aceito para publicação
no International Journal of Embedded and
Real-Time Communication Systems (IJERTCS).
Felippe Borring Rocha
(Direito, UNESA): artigo "Análise da minuta preliminar do
anteprojeto de lei
para alteração da disciplina das ações coletivas no código de
defesa do consumidor" publicado na revista eletrônica de
Direito Processual,
ano 5, v.VII, p. 26-44.
Janile Bernardo Pereira de Oliveira
Macedo (Enfermagem, FATERN): artigo
"Refletindo sobre o
cuidar: enfoque na
compreensão e vivência de agentes comunitários de saúde"
publicado na Revista
de Pesquisa: Cuidado
é Fundamental Online, 2012.
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Palestra de abertura do IV Seminário de Pesquisa da Estácio
A Diretoria de Pesquisa Aplicada tem a honra de
convidar a todos para a palestra de abertura do IV
Seminário de Pesquisa da Estácio que será ministrada
pelo Professor Sergio Mascarenhas Oliveira.
Contemplado com a Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, nosso convidado é membro
titular da Academia Brasileira de Ciências e pesquisador na Universidade Federal de São Carlos e no
Instituto de Física de São Carlos (USP).
Já orientou cerca de 50 teses de mestrado e doutorado e publicou cerca de 200 trabalhos e livros no
Brasil e no exterior. Tem experiência na área de Física,
com ênfase em Física da Matéria Condensada,

atuando também nos seguintes temas: Biofísica Molecular; Física Médica; Física e Dosimetria das Radiações; Ciência e Engenharia de Materiais; Tomografia
Computadorizada aplicada a polos e agropecuária;
Educação para Ciência; Ciência e Arte em Arqueologia e Restauro. Atuou também como Professor visitante nas Universidades de Princeton, Harvard, MIT
(EUA); Institute of Physical and Chemical Research
(Japão); University of London (Inglaterra).
O IV Seminário de Pesquisa da Estácio será realizado em 20 de outubro de 2012, no Campus Menezes Cortes e as inscrições para apresentação de
trabalhos estarão abertas até 18 de julho de 2012.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Programa de Iniciação
Científica da UNESA: divulgado o resultado dos
projetos aprovados para o
período de agosto 2012 a
julho 2013. Foram aprovados 70 projetos com alocação de 89 bolsas PIBIC
UNESA conforme ilustra o
quadro ao lado. O resultado completo pode ser
consultado no endereço www.estacio.br/pesquisas.

o corpo de revisores do Journal of Endourology.

João Antonio Pereira Correia (Medicina, UNESA): convidado para integrar

Osvaldo Luiz Queiroga da
Fonseca (Engenharia de Petróleo e Gás, UNESA): participará do painel “TI Petróleo”
do Rio Info 2012 – 10º Encontro Nacional de Tecnologia e
Negócios, de 3 a 5 de setembro de 2012, com o objetivo
de discutir o tema “Aplicações inovadoras para treinamentos offshore”.

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS
11ª Conferência Internacional de Representações Sociais,
em Évora/Portugal, de 25 a 29 de junho de 2012: professores
do PPG Educação apresentaram trabalhos no mais importante evento do campo teórico das representações sociais,
tema de uma das linhas de pesquisa do PPGE.
- Alda Mazzotti: “Representações sociais, formação, trabalho
e identidade docente” (apresentação em simpósio).
- Helenice Maia: “Um estudo da produção acadêmica brasileira
entre 2000-2010 sobre representações sociais e subjetividade
no campo da Educação” (apresentação em mesa-redonda);
“Representações sociais de inclusão por professores e professoras de ensino fundamental” (comunicação oral de trabalho com a mestranda Grazziela Ponce Costa de Almeida).
- Rita de Cássia Pereira Lima: coordenação do Simpósio “Representações sociais de professores e alunos sobre a profissão
docente”; "O morro não é de ninguém, o morro agora é de
todos - representações sociais das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) por alunos de um centro de educação tecnológica e profissionalizante do Morro Dona Marta - Rio de
Janeiro” (apresentação em simpósio de trabalho com as alunas Suely Fernandes Coelho Lemos e Antonia Regina Ribeiro
Leal.
- Tarso Mazzotti: “For a pedagogy of social representations of
science taught in schools” e “Para identificar esquemas retó-

ricos na constituição das representações sociais” (apresentações em simpósios); “Representação social de função matemática nas escolas: treinar para ser máquina de calcular”
(comunicação oral de trabalho com o doutorando Vicente
Eudes Veras da Silva); “Representações sociais e práticas educativas no caminho do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro”
(comunicação oral de trabalho com a mestranda Sirléia de
Vargas Soeiro Guimarães); “Representações sociais dos impactos gerados pela construção do Arco Metropolitano do Rio
de Janeiro” (pôster com a mestranda Sirléia de Vargas Soeiro
Guimarães).
David Fernandes Cruz Moura (Engenharia de Produção,
UNESA): comunicação "Arquitetura de rede de rádios cognitivos utilizando redes de petri de alto nível", apresentada no
Workshop de Redes de Acesso - XXX Simpósio Brasileiro de
Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos, em Minas
Gerais, em abril de 2012.
Ricardo Mauricio Freire Soares (Direito, FIB): "A nova interpretação do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor", "Sociologia do Direito", "O princípio constitucional da dignidade
da pessoa humana" e "Hermenêutica e interpretação jurídica" – livros publicados pela editora Saraiva.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no SIA
na pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada para o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.
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EMARF e TRF2 firmam acordo de cooperação com
a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), a Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região
(EMARF) e a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá
Ltda (SESES) firmaram na sexta-feira, 6 de julho, na presidência da Corte, um acordo para cooperação acadêmica e
técnica. Além da presidente do TRF2, desembargadora federal Maria Helena Cisne, assinaram o convênio a diretorageral da EMARF, desembargadora federal Liliane Roriz, o
diretor financeiro da SESES, Virgílio Deloy Capobianco Gibbon, e o vice-reitor de Pós-Graduação e Pesquisa e diretor
de Pesquisa Aplicada da SESES, Luciano Vicente de Medeiros. Na ocasião, também estiveram presentes a desembargadora federal aposentada, Tania Heine, o presidente da
Comissão de Direito Processual Civil da EMARF e também
professor do Programa de Pós-Graduação em Direito, juiz
federal Aluisio Mendes, e os professores Fábio Oliveira e
Nilton Cesar Flores, respectivamente coordenador e coordenador adjunto do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) da UNESA.
O principal objetivo do acordo é a integração institucional por meio de atividades acadêmicas, como fóruns, eventos, conferências,
seminários, encontros, debates e palestras, com ênfase na pesquisa, na produção e divulgação de conhecimentos jurídicos e afins.
A cooperação tem a vigência de dois anos, podendo ser renovada.

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS
EVENTO/NOTÍCIA
Ana Cassia Siqueira da Cunha (profª), Flavio de Oliveira Pires (prof.), Emanuelly Alves (aluna), Helena Alves
(aluna), Nathália Tavares (aluna) e Vanessa Barbosa (aluna) (Fisioterapia,
FESBH): comunicação "Nível de conhecimento de professores e auxiliares quanto
ao manejo das crianças especiais na escola", será apresentada no V Congresso
Nacional de Diversidade e Inclusão, em
São Paulo, de 19 e 21 de setembro de
2012.
David Fernandes Cruz Moura (Engenharia
de Produção, UNESA): comunicação
"Emprego de modelagem multi-agentes
na simulação do processo de decisão de
clientes de planos de telefonia 3G", será
apresentada no XVI Congreso Latino-Iberoamericano
de
Investigación
Operativa/XLIV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, no Rio de Janeiro, de
24 a 28 de setembro de 2012.
David Fernandes Cruz Moura (Engenharia
de Produção, UNESA): comunicação
"Anti-jamming defense mechanism in
cognitive radios networks", será apresentada no IEEE Military Communications
Conference, em Orlando - EUA, de 29 de
outubro a 01 de novembro de 2012.
Mara Conceição Vieira de Oliveira (Di-

A

reito, FESJF): capítulo “Nhô Guimarães:
um insólito encontro”, no livro Leitura e
interdisciplinaridade: linguagens e múltiplos olhares, publicado pela editora Eduneb, 2012, v. 01, p. 117-133.
Regina Braga de Moura (Farmácia, UNESA):
comunicação "Label analysis of herbal
drugs sold in Rio de Janeiro market, according to RDC ANVISA 10/2010 determinations", será apresentada no XXII Simpósio
de Plantas Medicinais do Brasil, em Bento
Gonçalves/RS, de 18 a 21 de setembro de
2012.
Soraya Venegas Ferreira (profª) e Tainá
Machado Bittencourt (ex-aluna) (Comunicação, UNESA): comunicação "Terremoto no Haiti: cultura do medo e
sensacionalismo na Revista Veja", apresentada no XVII Congresso de Ciências da
Comunicação na Região Sudeste, em
Ouro Preto, de 28 a 30 de junho de 2012.
Soraya Venegas Ferreira (profª) e João
Maurício Bragança Garcia Lopes (exaluno) (Comunicação, UNESA): comunicação "Relato visual e memória:
documentação fotográfica do Valongo
no Rio de Janeiro", apresentada no XVII
Congresso de Ciências da Comunicação
na Região Sudeste, em Ouro Preto, de 28
a 30 de junho de 2012.

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio
da planilha, disponível no SIA na pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada para o
e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.

III Congresso Brasileiro de
Saúde Mental: apresentação
de trabalhos de professores e
alunos da Faculdade Estácio
do Recife. O prof.Fernando
Lins coordenou no dia 08 de
junho a mesa “Uso de psicofármacos na medicalização de
crianças com queixa escolar
em unidade de saúde: uma crítica”, com a participação de
Marcius Correia, da USP de
São Paulo, Walfrido Menezes,
professor e coordenador do
curso de Psicologia da Estácio
Recife, e do aluno Dalton Erick
Santos. O trabalho apresentou
uma discussão crítica sobre a
medicalização dos problemas
sociais. Nas Rodas de Conversa, foram discutidos outros
temas na área de Saúde Mental: professora Maria de Jesus
Moura “Saúde Mental na Assistência Social - SUAS - relato
de uma experiência de atendimento a usuários de drogas”;
alunos do curso de Psicologia,
Ester Lucila Selva e Cênia Gabrielle Oliveira de Barros “Um
estudo sobre saúde mental e
trabalho entre motoristas de
transporte coletivos”; Dalton
Erick Santos “O sagrado e a
loucura: relato de um caso”;
Gabriel Mendes da Silva “Uma
investigação sobre prazer e sofrimento no trabalho entre
mulheres guarda-vidas do Estado de Pernambuco”.
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V Encontro Científico em
Endodontia da Estácio
Participe do Encontro Científico, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Estácio, que será no dia 20 de outubro de
2012, no campus Menezes Cortes. Inscreva sua pesquisa na área até o dia
05 de agosto de 2012.
Informações: Angélica Pedrosa
E-mail: programa.odontologia@estacio.br
Telefone: 21 2497 8988
EVENTOS/NOTÍCIAS

Acesse o site http://portal.estacio.br/quem-somos/seminario-de-pesquisa/documentos.aspx e consulte a listagem de trabalhos cadastrados no IV Seminário de
Pesquisa da Estácio.
Bernardo Fróes Chedier Barreira (aluno e ex monitor
de Anatomia) (Medicina, UNESA): alcançou a 1a. colocação naprova de seleção para acadêmico bolsista para
emergências do município do Rio de Janeiro. Acertou 38
questões em 40.
Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann (Direito e
PPG Direito, UNESA): convidada para participar comoCoordenadora do Grupo de Trabalho Simultâneo – História do Direito, no XXI Encontro Nacional do CONPEDI,
em Uberlândia – MG, no dia 07 de junho de 2012.
Eliane Cunha Gonçalves (Educação Física, FESV): ministrou 3 cursos (Avaliação Física no Fitness e Wellness, Ginástica Localizada e Avaliação e Planejamento de atividades na
terceira idade) no II Congresso Internacional da FIEP em
Chillan no Chile e um curso de Recreação e Lazer no II Congresso Internacional da FIEP em Temuko no Chile.
Leonardo Faria Schenck (ex-aluno do curso de Direito
da Estácio de Nova Friburgo) defendeu em 05/03/2012
a tese de doutorado intitulada “Legitimidade constitucional da cognição sumária: limites impostos ao contraditório participativo", na Universidade do Estado do Rio
de Janeiro. A tese buscou “conciliar valores conflitantes
no sistemaprocessual civil, em especial as garantias do
contraditório e da celeridade, com o encadeamento de
pressupostos queprecisam ser observados pelo legislador
no emprego de técnicas de simplificação e aceleração dos
julgamentos, como éo caso da cognição sumária”.

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Denize Gloria Barcellos Ramos (Engenharia de
Petróleo e Gás, UNESA): comunicação "Utilização da vermiculita como absorvente de óleo em
superfícies aquáticas", será apresentada no 46º
Congresso Brasileiro de Geologia e 1º Congresso de Geologia dos Países de Língua Portuguesa, em São Paulo, entre 30 de setembro e
05 de outubro de 2012.
Marco Antonio Redinz (Direito, FESVV): livro
"Passo a passo para elaboração de petições trabalhistas", publicado pelaeditora Saraiva.
Marilza Sampaio Aguilar (Engenharia Elétrica, UNESA): comunicação "A visão dos
discentes dos cursos de Engenharia sobre a
disciplina Química Geral", será apresentada
no 10º Simpósio Brasileiro de Educação Química, em Teresina / PI, de 29 a 31 de julho
de 2012.
Otomar Lopes Cardoso Junior (Geografia, FAL):
comunicação "Parazinho, terra de contrastes:
da extrema pobreza, local, à extrema riqueza,
externa", apresentada no 39° Encontro Nacional de Estudos Rurais e Urbanos, em São Paulo,
em 30 de maio de 2012.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada
ao preenchimento e envio da planilha, disponível
no SIA na pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada para
o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.
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REVISTA ESTAÇÃO CIENTÍFICA
Chamada para publicação
A Estação Científica, revista semestral da
Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora, cuja
missão é contribuir para o diálogo acadêmico-científico através da divulgação de trabalhos originais e inéditos nas diversas áreas
de Saúde, Direito, Tecnologia, Gestão e Negócios e Comunicação e Artes, está recebendo artigos, ensaios, resenhas, pareceres
e entrevistas para a composição de sua próxima edição.
O prazo para envio dos textos para a Edição
EVENTOS/NOTÍCIAS

Acadêmicos da unidade Amapá
vencem concorrente em Júri Simulado
Alunos do 9º período do curso de Direito da unidade
Amapá realizaram o I Júri Simulado Integrado, tendo
como referência a análise de um caso real de homicídio. A
simulação contou com dois grupos de estudantes, um formado por alunos de uma instituição de ensino da cidade
e o outro por alunos da Estácio, que se destacaram na atividade por conseguirem a absolvição do réu, tornando
vencedora sua tese jurídica. A atividade foi desenvolvida
na 2ª Vara do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de
Macapá, a fim de estimular a participação dos alunos, bem
como promover a articulação entre teoria e prática o mais
próximo possível da realidade profissional.
Tamio Itida Júnior (aluno) (Ciências Biológicas,
UNESA): aprovado em 1º lugar no concurso de Fotografia da XVI BioSemana da UFRJ.
PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Milton Julio Faccin e Maria Alice de Faria Nogueira
(Comunicação, UNESA): aprovação pela FAPERJ do projeto “Narrativas da Cidade: perspectivas multidisciplinares sobre a urbe contemporânea” no edital
programa de Auxílio à Editoração (APQ 3) - 2012.1.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada
ao preenchimento e envio da planilha, disponível
no SIA na pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada para
o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.

nº 8 é 20 de agosto de 2012 (para publicação
em 30 de outubro de 2012) - tema livre.
Para submissão dos trabalhos, devem ser
observadas as Normas de Publicação da revista (ver em
http://portal.estacio.br/quem-somos/revistaestacao-cientifica/como-publicar.aspx). Artigos que não se enquadrarem nas normas
serão desconsiderados.
Os textos devem ser enviados para estacao.cientifica@estacio.br
PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Arlindo José Freire Portes (prof.), Annamaria
Ciminelli Barbosa (aluna), Guilherme Laport
de Mello (aluno), Marcelo Antunes Lopes
(aluno) e Rachel Simões Cavalcanti (aluna)
(Medicina, UNESA): artigo "Tropicamide 1%
mydriatic effect: comparison between spray in
closed eyes and eye drop in open eyes" aceito
para publicação no Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics.
Danielle Vilar Goulart dos Santos e Samantha
Aparecida Moura Martins Vieira (Pedagogia,
UNESA): comunicação "Prática educativa contemporânea e as novas tecnologias de informação e comunicação: a importância da imagem
em movimento como recurso didático-pedagógico", será apresentada no 18º CIAED - Congresso Internacional ABED de Educação a
Distância, em São Luís - MA, de 23 a 26 de setembro de 2012.
Eliane Cunha Gonçalves (profª) e Artur Junio
Togneri Ferron (aluno) (Educação Física, FESV):
artigo "Fatores de risco das mulheres do PROEF"
publicado no periódico EFDeportes.com, revista
digital, Buenos Aires, ano 17, n. 170.
Roberto Fonseca Vieira (Comunicação, UNESA):
comunicação "Organizações e o interesse público", será apresentada no XXXV Congresso
Brasileiro de Ciências da Comunicação, em Fortaleza, de 3 a 7 de setembro de 2012.
40
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I SEMINÁRIO DE AMBIENTAÇÃO E METODOLOGIA
Programa de Pós-Graduação em Direito - PPGD/UNESA
Dia: 8 de agosto de 2012
Local: Campus Menezes Cortes Rua São José, 35, 15º andar – Centro – sala 42
Palestrantes:
Prof. Fábio Corrêa Souza de Oliveira
(Coordenador do PPGD/UNESA)

Prof. Nilton Cesar Flores (CoordenadorAdjunto do PPGD/UNESA)
Profª Vanice do Valle (PPGD/UNESA)
Profª Edna Raquel (PPGD/UNESA)
Prof. Rafael Iorio (PPGD/UNESA)
Durante o Seminário, serão apresentados temas relacionados à estrutura do

EVENTOS/NOTÍCIAS
PESQUISADOR MAIS PRODUTIVO DA ESTÁCIO
Prof. José Freitas Siqueira Jr, coordenador do Mestrado
e Doutorado em Odontologia da UNESA, docente há 15
anos na Estácio, recebeu no dia 03 de agosto de 2012 o
prêmio de pesquisador mais produtivo da Estácio. Prof. Siqueira apresenta o maior fator H dos professores da Odontologia do Brasil e o terceiro fator H da Endodontia mundial.
Professor Siqueira é autor de 7 livros, publicou mais de 280
artigos e foi citado cerca de 3000 vezes por outros autores.
O docente possui o Índice de Produtividade de Pesquisa
na Graduação nos últimos 3 anos (IPPGR3) de 2670. Este
índice mensura a produção científica de cada docente na
Estácio, sendo que a média é 131.
NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE “AS NOVAS
INSTITUCIONALIDADES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL
A Universidade Estácio de Sá propõe a constituição do Núcleo de estudos e pesquisa com o objetivo de estudar o espaço do ensino superior privado com fins lucrativos no projeto de desenvolvimento nacional e sua possível inserção no cenário
internacional.
A aspiração da sociedade brasileira por educação superior vem sendo atendida
de fato pelo setor privado por atender a maioria dos alunos desse nível de ensino no
Brasil. O Núcleo tem o objetivo de pesquisar e produzir conhecimento sobre questões
relacionadas à educação superior oferecida pelo setor privado sem preconceitos culturais, aportando uma visão ampla sobre o setor em toda a sua complexidade, corrigindo a defasagem hoje existente entre produção de conhecimento e a realidade da
educação superior no Brasil.
O edital para a constituição do Núcleo pode ser acessado em http://intranet.estacio.rj.br/index.php/ensino/pesquisaaplicada. As inscrições estão abertas até o dia 25
de agosto.
Antonio Rodrigues de Andrade (Administração, UNESA): convidado para participar do Comitê Cientifico no 10º Workshop Brasileiro de Inteligência Competitiva e
Gestão do Conhecimento, em Brasília, entre os dias 20 e 21 de novembro de 2012.
Irene Raguenet Troccoli (PPG Administração, UNESA): atingiu no triênio de avaliação da pós-graduação stricto sensu ainda em curso (2010-2012) a expressiva pontuação de 830 pontos em produção bibliográfica em periódicos científicos qualificados
pela CAPES. Profª Irene compõe o quadro permanente do Mestrado em Administração
e Desenvolvimento Empresarial lecionando as disciplinas Marketing I e Metodologia
da Pesquisa. Suas contribuições científicas podem ser verificadas no link
http://lattes.cnpq.br/4098098876460779. De acordo com os critérios da CAPES, um
professor do quadro permanente que atingir 150 pontos em produção científica qualificada no triênio é considerado MB (Muito Bom), o que fornece uma boa idéia da
dimensão da produção científica da Profª Irene.

PPGD; concessão de bolsas de estudo;
regras de formatação e de conteúdo da
dissertação, tese e artigos; publicações;
identificação das fontes na pesquisa em
Direito; metodologia e organização do
projeto de pesquisa; aspectos da metodologia em pesquisa.

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS
Adriane Pedroso Dias Ferreira e Emmanoel
Monteiro de Souza Junior (CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, FCC):
comunicação "Melhor idade digital: um relato de experiência", será apresentada no X
Congresso Internacional de Tecnologia na
Educação, em Recife, de 04 a 06 de setembro de 2012.
Bruna Patrícia da Silva Braga e Adriane
Pedroso Dias Ferreira (CST em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas, FCC): comunicação "Projeto integrador uma articulação entre teoria e prática na área de
tecnologia de informação: fundamentação teórica", será apresentada no X Congresso Internacional de Tecnologia na
Educação, em Recife, de 04 a 06 de setembro de 2012.
Raul Benites Paradeda e Ana Clara Novre
(CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, FCC): comunicação "Tecnologia Mlearning nas escolas: um projeto de jogo
educativo para a plataforma android", será
apresentada no X Congresso Internacional
de Tecnologia na Educação, em Recife, de
04 a 06 de setembro de 2012.
Regina Braga de Moura (Farmácia,
UNESA): comunicação "Estabilidade da
quercetina de Eugenia uniflora sob diferentes condições de secagem e armazenamento", será apresentada no XXII
Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil,
em Bento Gonçalves/RS, de 18 a 21 de
setembro de 2012.
Regina Braga de Moura (Farmácia, UNESA):
comunicação "Content and label diagnosis
of commercialized herbal drug of Uncaria
tomentosa (Willd.) DC. in Rio de Janeiro
and Minas Gerais", será apresentada no
XXII Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil, em Bento Gonçalves/RS, de 18 a 21 de
setembro de 2012.

Isabela das Neves Roças Siqueira (PPG Odontologia, UNESA): apresenta o terceiro fator H da endodontia mundial.
Prof. José Freitas Siqueira Jr, coordenador do Mestrado e Doutorado em Odontologia da UNESA recebeu no dia 18 de abril de 2012 o Louis I. Grossman International
Award concedido pela Sociedade Francesa de Endodontia.

publicação de notícias no boletim está vinculada
A
ao preenchimento e envio da planilha, disponível no SIA na pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada
para o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.
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PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS –
ABERTURA DE NOVAS CHAMADAS
De 06 de agosto até 14 de setembro
estão abertas as inscrições para as bolsas de graduação sanduíche através do
Programa Ciência sem Fronteiras. As
bolsas estão sendo oferecidas para Alemanha, Austrália, Canadá, Coreia do
Sul, Estados Unidos, Holanda e Reino
Unido. Para todas, há exigência de proficiência em língua estrangeira. As
vagas são oferecidas para início de estudos em janeiro/2013 ou em julho/setembro de 2013.
Importante destacar que, para estes
países, novas chamadas só serão abertas
novamente em meados de 2013. As unidades da Estácio sediadas nos estados,
exceto Rio de Janeiro, terão que assinar
o Termo de Adesão, individual para cada
unidade estadual, para que seus alunos
possam participar das presentes e futuras
oportunidades. A UNESA assinou o
Termo de Adesão em 2011.
Os alunos da Estácio têm obtido sucesso nas seleções para os diferentes países, em diversos cursos de graduação
regular e tecnológica. Atualmente, 5 alunos estão nos EUA e outros 2 viajarão até

o fim deste mês; 2 estão na Austrália, 4
estão indo para a Inglaterra, 5 para o Canadá, 3 para a Itália, 2 para a Espanha e
6 para Portugal.
As exigências para que o candidato
esteja apto a se inscrever são: excelência
acadêmica, que vem sendo traduzida em
CR igual ou superior a 7,5, e proficiência
na língua estrangeira definida pelo país.
É recomendável que o aluno seja participante de programa de IC, tenha recebido
algum prêmio de Jovem Cientista, ou
olimpíada de matemática ou científica, e
outros requisitos descritos nas chamadas.
A partir das chamadas atuais, a nota
do ENEM acima de 600 pontos será o
principal parâmetro para classificação
quando o número de candidatos for
superior ao número de vagas para o
seu respectivo curso. Nossos alunos
têm demonstrado interesse principalmente para o intercâmbio em Portugal
e Espanha, porque não foram exigidos,
até as últimas chamadas, critérios de
proficiência. Ainda não há previsão
para o lançamento de chamadas para
estes dois países.

EVENTOS/NOTÍCIAS

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E ATIVISMO - DIÁLOGO SOCIAL NO STF
Será realizado um debate, no dia 14/08/12, no Campus Menezes Cortes, como
o primeiro dos eventos com vistas ao lançamento do livro “Audiências Públicas e Ativismo – Diálogo Social no STF”, fruto do trabalho do Grupo de Pesquisa “Novas Perspectivas em Jurisdição Constitucional”, coordenado pela Professora Doutora Vanice
Regina Lírio do Valle. A atividade voltada à graduação em Direito, mas objetivando a
integração institucional entre os discentes da Estácio em seus diferentes níveis, envolverá o relato das Audiências Públicas promovidas pelo STF, avaliando o seu efetivo
potencial de estabelecer um diálogo com a sociedade. A visão dos autores será enriquecida ainda pela participação de discentes do Programa de Pós Graduação em Direito (Mestrado) que funcionarão como debatedores dos temas enfocados pelo livro.
Gilles Lipovetsky, palestra dia 23/08 (quinta-feira),
às 9h, no auditório da Unidade Tom Jobim
Gilles Lipovetsky, pensador francês, referência mundial no universo acadêmico
e no mercado do luxo, criou o conceito de Hipermodernidade. Seus livros, entre os
quais podem ser citados “O império do efêmero”; “A globalização ocidental”; “A
sociedade da decepção”; “A cultura mundo” e o “O luxo eterno”, já foram traduzidos em 18 idiomas e distribuídos em mais de 80 países. Eleito, por várias revistas
francesas como personalidade da década, foi condecorado com o título de cavaleiro
da Legião de Honra na França. Vários de seus livros são indicados na bibliografia dos
cursos da área de Comunicação e Artes.
Antonio Rodrigues de Andrade (Administração, UNESA): membro do Comitê
Científico do XXII ENBRA - Encontro Brasileiro de Administração e VIII Congresso
Mundial de Administração.

Raul Benites Paradeda,
Felipe Denis M. de
Oliveira e Adriane
Pedroso Dias Ferreira (CST em Análise
e Desenvolvimento
de Sistemas, FCC):
comunicação "Recuperação da infraestrutura de TI do
laboratório de informática em escola estadual do RN: um
relato de experiência", será apresentada no X Congresso
Internacional de Tecnologia na Educação, em Recife, de
04 a 06 de setembro
de 2012.
Otomar Lopes Cardoso Junior (Direito,
FAL): comunicação
"As alterações na lei
do Proadi: um reforço da guerra fiscal", apresentada no
6º Congresso de
Gestão Pública do
Rio Grande do Norte,
em Natal, em 31 de
julho de 2012.
Wander Lourenço de
Oliveira (Direito,
UNESA): palestra
"Clarice Lispector"
será realizada na III
Festa Literária de
SantaMaria Madalena, entre 24 e 26
de agosto de 2012.

A

publicação de notícias no boletim
está vinculada ao
preenchimento e envio
da planilha, disponível
no SIA na pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada para o e-mail:
boletimpesquisa@estacio.br.
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PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Treinamento para a equipe de receptivo
do IV Seminário de Pesquisa da Estácio
Em 25 de agosto de 2012, no Campus
Menezes Cortes - Rua São José, 35, 15º
andar – Centro – auditório, às 8h, será
realizado treinamento para os alunos
dos cursos de Turismo e Secretariado
Executivo Trilíngue que trabalharão no
IV Seminário de Pesquisa da Estácio. Os
alunos serão treinados para desenvolver as seguintes atividades no dia do
evento:
Auxiliar de equipamentos multimídia:
- Recebimento de pen drives e gravação da apresentação no computador

Auxiliar geral:
- Acompanhamento das listagens dos
inscritos na porta da sala
- Assinatura dos alunos no livro RAC
Volante:
- Acompanhamento dos alunos as salas
- Orientação aos alunos e professores
Recepção:
- Entrega de crachás
- Entrega de certificados
- Entrega do material do evento
A Estácio parabeniza os coordenadores
dos respectivos cursos envolvidos no
processo de seleção dos alunos.

EVENTOS/NOTÍCIAS

Edital do Programa “ESTÁGIO DE DOUTORANDO DAS CIÊNCIAS
HUMANAS, CIÊNCIAS SOCIAIS, LETRAS E ARTES NO EUA: 2013-2014”
Este ano o programa é direcionado para estudantes
de doutorado no Brasil nas
áreas das ciências humanas,
ciências sociais, letras e
artes. Os candidatos, de
comprovado desempenho
acadêmico, deverão apresentar projetos de pesquisa
de excelência para serem
desenvolvidos,
parcialmente, em uma instituição
norte-americana. O programa prevê a concessão de
até 30 bolsas, com duração
de nove meses, entre
agosto/setembro de 2013 e
abril/maio de 2014.
A Comissão Fulbright poderá
oferecer um curso de língua
inglesa nos EUA, segundo o
nível de proficiência de inglês

do bolsista. Esta avaliação é
feita pela Comissão Fulbright.
Em 27 de agosto de 2012
será divulgada a listagem
dos trabalhos selecionados
para apresentação no IV Seminário de Pesquisa da Estácio. Consulte o site
www.estacio.br/seminariodepesquisa.
Comitê de Ética em Pesquisa: acesse o site
http://portal.estacio.br/que
m-somos/comite-de-eticae m p e s q u i s a /
apresentacao.aspx e saiba
mais. O site está atualizado
com as informações da Plataforma Brasil.

Estácio Espírito Santo subsidiará participação de 30 professores no IV Seminário de
Pesquisa da Estácio. A Estácio
parabeniza o núcleo ES.
Marcelo Remigio Tavares
de Matos (PPG Educação,
UNESA): a dissertação intitulada “Educação e cibercultura:
usos do computador e da internet por alunos e docentes
de ensino público fundamental”, aprovada em 23 de maio
de 2012, foi notícia no jornal
O Globo em 19 de agosto de
2012, na coluna de Elio Gaspari que destacou os resultados da pesquisa realizada em
uma escola municipal de Petrópolis sobre o acesso aos
computadores ali instalados.

PROJETO APROVADO
Lucio de Souza Gonçalves (PPG Odontologia, UNESA): aprovação pela FAPERJ do projeto
“Microbioma oral de crianças e infecção en-

dôntica em adultos: uma abordagem em indivíduos infectados pelo HIV” no edital Jovem
Cientista do Nosso Estado 2012.

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio
A
da planilha, disponível no SIA na pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada para o
e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.

Aline Bastos (Profa),
Indira Gusmão Braga (Profa), Silvia
Leticia
Veloso
(aluna), Cristiane
Mesquita (aluna)
e Thaiane Nobre
(aluna) (Fisioterapia,
UNESA): comunicação "Atuação da fis i o t e r a p i a
respiratória no pósoperatório de adenocarcinona
pulmonar: estudo de
caso", apresentada
no Simpósio Internacional de Ventilação
Mecânica, em São
Paulo, de 17 a 19 de
agosto de 2012.
Ercole da Cruz Rubini (Educação Física, UNESA): livro
"Treinamento de flexibilidade: da teoria à
prática", publicado
pela editora Sprint.
Glauka Cristina Archangelo da Silva e
Flávio Numata Junior (Direito e Engenharia de Produção,
Radial Curitiba): comunicação "Responsabilidade social e
sustentabilidade no
contexto da sociedade empresarial
educacional", será
apresentada no Congresso Internacional
de Administração ADM 2012, em
Ponta Grossa, de 24
a 28 de setembro de
2012.
Renata
Menezes
(Profa) e Kaliandra
Casati Júlio (aluna)
(Direito, FESJF): comunicação "A justiça
de transição no Brasil: breve abordgem
crítica", será apresentada no 10º Congresso Brasileiro de
Direito Internacional,
no Rio de Janeiro, de
22 a 25 de agosto de
2012.
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EVENTOS/NOTÍCIAS

Núcleo BH organiza o
I Simpósio Mineiro de
Reabilitação em Pediatria
Data do evento: 29 de setembro de 2012
Local: Estácio Belo Horizonte
Campus: Floresta
Endereço: Av. Francisco Sales, 23 – auditório
Informações através do e-mail: simposiopediatria2012@gmail.com
PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Carlos Gonçalves Serra (prof.) e Cristiane Carneiro Pingarilho
(aluna) (PPG Saúde da Família, UNESA): comunicação "Atenção
à saúde bucal no pré-natal: estudo das percepções dos profissionais e gestantes de uma Unidade Saúde da Família" apresentada no 3º Congresso da Associação de Medicina de Família e
Comunidade do Estado do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, de
26 a 28 de julho de 2012.

Cacia Maria Rusenhack de Aveiro (Fisioterapia, UNESA):
membro do Comitê
Científico no 20º Congresso Científico Internacional de Estética.
Lúcia Regina Goulart
Vilarinho (PPG Educação, UNESA): convidada a ministrar a aula
inaugural do segundo
semestre do Curso de
Pedagogia do Campus
Barra World, no dia 31
de agosto de 2012, das
19:20h às 21:20h.
Nilton Cesar da Silva
Flores (PPG Direito,
UNESAC: agraciado com
a Medalha de Mérito
Pedro Ernesto pela Câmara Municipal do Rio
de Janeiro. A cerimônia será no dia 4 de setembro de 2012, às
18:30h, no Plenário
Teotônio Villela.
PROJETO APROVADO

Hesio De Albuquerque Cordeiro (PPG Saúde da Família, UNESA): artigo "O processo de criação e as idéias precursoras do Sistema Único
de Saúde", publicado na Revista TCE-RJ, v. 6, n. 1 e 2, p. 10-17, 2011.

Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann (Direito e PPG
Direito, UNESA): aprovação pela FAPERJ do
projeto “O comunista
que não deixou rastros” no edital Auxílio à
Editoração (APQ 3).

Roberto Fonseca Vieira (Comunicação Social, UNESA): comunicação "Organizações e o interesse público", será apresentada
no XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, em
Fortaleza, de 03 a 07 de setembro de 2012.

publicação de notíA
cias no boletim está
vinculada ao preenchi-

Elcio Correia de Souza Tavares e José Seabra Filho (Engenharia de
Produção, FCC): comunicação "O lúdico no ensino da matemática",
será apresentada no X Congresso Internacional de Tecnologia na
Educação, em Pernambuco, de 04 a 06 de setembro de 2012.

Uilna Natérica Soares Feitosa (Enfermagem, FMJ): livro "Saúde
mental coletiva: clínicas e vulnerabilidades", publicado pela editora Schoba.

mento e envio da planilha, disponível no SIA
na pasta Diretoria de
Pesquisa Aplicada para
o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.
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Mestre em Educação pela UNESA
recebe bolsa de doutorado da Capes:
Camila Mota Carreiro, titulada em 15/06/2011, foi selecionada em nível
nacional para bolsa de doutorado pleno em Ciências Humanas e Sociais
para a Universidade de Montreal, no Canadá, a partir de setembro de
2012.
EVENTOS/NOTÍCIAS
TREINAMENTO PARA A EQUIPE DE
RECEPTIVO DO IV SEMINÁRIO DE
PESQUISA DA ESTÁCIO: PARTICIPE!
Em 20 de outubro de 2012, sábado, realizaremos o IV Seminário de
Pesquisa da Estácio no Campus Menezes Cortes.
Para a organização do evento gostaríamos de contar com a colaboração
dos alunos da Estácio. O treinamento
acontecerá em 15 de setembro de
2012, no Campus Menezes Cortes Rua São José, 35, 15º andar – Centro
– auditório, às 8h.
Inscrição através do e-mail: vanessa.falcao@estacio.br.
RECEPTIVO DO IV SEMINÁRIO
DE PESQUISA DA ESTÁCIO

lherme Galvão França / José Eduardo
de Araujo Nucci / Joseja Daniela Queiroz Palmeira / Joyce dos S. Assunção /
keila de Morais dos Reis / Larissa Fornazier Risceto / Letícia Pereira Queiroz
de Almeida / Lorena Cardoso do
Monte / Luciana Moura / Marcia de Oliveira Dias / Mariana Nunes da Costa /
Priscila Pereira Eleutério / Raphael Gonçalves Gomes / Raquel Pereira Eleutério
/ Rejane da Silva Barbosa / Robson da
Costa / Rosanna Maria Benjamim da
Silva / Solange D. Oliveira dos Santos /
Thaisa Pinheiro Ramiro / Thamirys Veras
Rocha Praxedes / Thiago da Costa
Mendonça / Yasmine Ferreira Madeira
DEFESAS DE TESES
E DISSERTAÇÕES
Dissertações de Mestrado:

Em 25 de agosto de 2012 foi realizado treinamento para os alunos
dos cursos de Turismo e Secretariado
Executivo Trilíngue que trabalharão
no IV Seminário de Pesquisa da Estácio. Os alunos que estavam presentes
receberam 3h AAC e certificado de
participação no treinamento. A Estácio agradece a participação dos seguintes alunos:
Alessandra Costa Ferreira / Alinne
Santos e Silva Reis / André Vieira dos
Santos / Antonio Henrique da Silva /
Caroline Espírito Santo Moreira Magalhães / Cheila Lilian Pacetti de Almeida
e Silva / Dayana da Costa Tavares /
Eduardo Henrique Rivelli Pazos / Eglyn
Cristini de Castro Silva / Geórgia Regina
de Bragança / Glauciane Santana / Gui-

Igor Vieira Bracks: “Análise da distribuição qualitativa de mastócitos e
macrófagos e da expressão da interleucina 6 em lesões perirradiculares inflamatórias”, sob orientação do Prof. Dr.
Fábio Ramôa Pires, em 23/07/2012.
João Paulo Ferreira Grillo: “Seladores coronários temporários empregados em Endodontia: determinação da
atividade antimicrobiana in vitro”, sob
a orientação do Prof. Dr. Milton de
Uzeda, em 11/01/2012.
Juliana de Oliveira Zóffoli: “Avaliação in vitro da adaptação de cones de
guta-percha no segmento apical de canais ovais em diferentes técnicas de obturação”, sob orientação da Profª Drª
Luciana Armada Dias, em 09/04/2012.

Luis Renan Oliveira de Brito: “Efeitos de diferentes concentrações de hipoclorito de sódio e clorexidina sobre
biomassa do biofilme bacteriano”, sob
a orientação do Prof. Dr. Julio Cezar
Machado de Oliveira em 31/01/2012.
Renata Gonçalves Soares: “Avaliação do comportamento elástico de instrumentos endodônticos de aço
inoxidável de NITI indicados na exploração de canais radiculares atresiados”,
sob orientação do Prof. Dr. Julio Cezar
Machado de Oliveira, em 05/03/2012.
Thaiane Gambara Soares: “Ensaio
de flexão em 45º e de flexão rotativa
(estático e dinâmico) de dois instrumentos mecanizados de níquel-titânio”, sob a orientação do Prof. Dr. Julio
Cezar Machado de Oliveira, em
17/07/2012.
Thais Medeiros da Silva: “Comparação ex vivo da precisão de três localizadores apicais na detecção do
forame apical”, sob a orientação do
Prof. Dr. Flávio Rodrigues Ferreira Alves,
em 27/02/2012.
Thalita Silva: “Avaliação da eficácia
dos testes térmicos e elétrico para registrar a vitalidade pulpar”, sob a
orientação da Profª Drª Luciana Armada Dias em 31/01/2012.
Tese de Doutorado:
Mônica Aparecida Schultz Neves:
“Eficácia ex vivo de diferentes estratégias antimicrobianas em canais radiculares ovais”, sob orientação da Profª
Drª Isabela das Neves Rôças Siqueira,
em 31/05/2012.

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no SIA na
Apasta
Diretoria de Pesquisa Aplicada para o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.
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PALESTRA
O curso de Letras da UNESA/Nova Friburgo, coordenado pela professora Valéria Muniz, organizou a palestra "O trópico dos pecados" sobre a construção
da imagem dos brasileiros no exterior, ministrada pelas professoras Kíssila Muzy
Mello (Direito) e Cristina Gurjão (Comunicação), para alunos dos cursos de Letras, Comunicação Social e Direito.
EVENTO/NOTÍCIA
Professores e alunos interessados em publicar trabalhos em revistas e periódicos da Estácio podem buscar informações em www.estacio.br/pesquisaaplicada
PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Gesilani Júlia da Silva Honório (profa.), Karina
Brongholi (profa.) e Aline Gonçalves Rosa
(aluna) (Fisioterapia, FESSC): comunicação "Avaliação da qualidade de vida em mulheres no pós-operatório de cirurgia plástica submetidas a
tratamento dermato-funcional", apresentada no
XIX Congresso Brasileiro de Fisioterapia, em Florianópolis, entre os dias 09 e 12 de outubro de 2011.
Gesilani Júlia da Silva Honório (profa.), Karina
Brongholi (profa.) e Juliana Souza Silva (aluna)
(Fisioterapia, FESSC): comunicação "Os efeitos do
exercício físico na função pulmonar de mulheres
no segundo e terceiro trimestre de gestação",
apresentada no XIX Congresso Brasileiro de Fisioterapia, em Florianópolis, entre os dias 09 e 12
de outubro de 2011.
Gustavo Huguenin Queiroz (prof.), Camila Gervasio dos Santos (aluna), Eduardo Barbosa
Antunes (aluno), Natália Mattos Mafort
(aluna), Nayelle Rodrigues Sanches (aluna),
Paula Miranda do Amaral (aluna) e Taiane
Souza Costa (aluna) Direito, UNESA): artigo
"Imunidade tributária recíproca: análise da possibilidade de extensão às pessoas jurídicas da administração indireta do estado", publicado na
Revista da Seção Judiciária do Rio de Janeiro,
v.19, n.34, 2012.
Leandra Sobral Oliveira (Psicologia, UNESA): comunicação "Discutindo questões de sexualidade
e gênero na formação acadêmica do psicólogo:

desafios e possibilidades", será apresentada na 2ª
Mostra de Práticas em Psicologia, em São Paulo,
de 20 a 22 de setembro de 2012.
Roberto Fonseca Vieira (prof) e Aline Costa Parise (aluna) (Comunicação, UNESA): comunicação "Zero cal color: alimentação saudável não
tem idade", apresentada no XXXV Congresso
Brasileiro de Ciências da Comunicação, em Fortaleza, de 3 a 7 de setembro de 2012.
Roberto Fonseca Vieira (prof), Géssica Rabelo
Pereira (aluna), Nathiene Martins da Silva
(aluna) e Jacqueline do Espírito Santo Polo
(aluna) (Comunicação, UNESA): comunicação
"Rádio Conselheiro FM/Nova Friburgo/RJ: a informação mais próxima da comunidade", apresentada no XXXV Congresso Brasileiro de Ciências
da Comunicação, em Fortaleza, de 3 a 7 de setembro de 2012.
Sheila Marta Carregosa Rocha (Direito, FIB): comunicação "Acesso à justiça da pessoa idosa no
Brasil: aspectos sociojurídicos e direitos humanos", apresentada no I Congresso Internacional
de Ciências Sociais e Humanidades, em Niterói,
de 3 a 6 de setembro de 2012.
Sheila Marta Carregosa Rocha (Direito, FIB): comunicação "A pessoa idosa e seu contexto familiar: uma
abordagem sociojurídica", apresentada no I Congresso Internacional de Ciências Sociais e Humanidades, em Niterói, de 3 a 6 de setembro de 2012.

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no SIA na
Apasta
Diretoria de Pesquisa Aplicada para o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.
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EVENTO/NOTÍCIA

Depoimento referente ao IV
Seminário de Pesquisa da Estácio
Célio Henrique Ribeiro (Fisioterapia, FESJF): “A
resposta dos alunos é surpreendente. Já temos
4 ônibus (50 passageiros) contratados. Tudo indica que será necessário mais um. Portanto, a
FESJF deverá estar presente com aproximadamente 250 acadêmicos (discentes e docentes) no
IV Seminário. No III Seminário tivemos 70 participantes que ficaram fascinados com o processo
e por isto foram multiplicadores junto aos demais alunos.”
PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Roberto Fonseca
Vieira (Comunicação,
UNESA): em 05 de setembro de 2012 durante
a Assemblecom - Assembleia de Sócios, realizada no Hotel Seara
durante o Congresso
Nacional da Intercom,
em Fortaleza, várias homenagens foram realizadas.
Entre
elas,
destacou-se a entrega de
diplomas aos sócios que
celebram em 2012 o Jubileu de Prata, ou seja,
que completaram 25
anos como membros ativos e fiéis da entidade.
Este ano, os homenageados foram: Celsi
Bronstup Silvestrim, Roberto Fonseca Vieira e
Ricardo Ferreira Freitas.
PROJETO APROVADO

Adriano Gomes da Silva (prof.) e Mariana P. Nepomuceno (Medicina, UNESA): artigo "Decrease in anti-leishmania IgG1 after
cutaneous leishmaniosis lesion healing is correlated with the time
of the clinical cure" publicado na revista Parasite Immunology,
v.34, p. 486-491, 2012.
Luciane Monte Alto de Seabra (Odontologia, UNESA): comunicação "Pit and fissure sealants: composition and properties",
apresentada no International Association for Dental Research,
em Foz do Iguaçu, de 20 a 23 de junho de 2012.
Monalisa Ribeiro Silva (Farmácia, FMJ): comunicação "Antinociceptive and wound healing activities of Croton adamantinus
Müll.Arg. (Euphorbiaceae) essential oil", apresentada no 13th
International Congress of the Society for Ethnopharmacology, na
Austria, de 2 a 6 de setembro de 2012.
Ronald Teixeira Peçanha Fernandes (Enfermagem, UNESA): comunicação "Superlotação em emergências: um novo cenário
para o cuidar/cuidados em Enfermagem", apresentada no XIII
Pan American Nursing Research Colloquium 2012, em Miami,
de 5 a 7 de setembro de 2012.

Flavio Rodrigues
Ferreira Alves (PPG
Odontologia, UNESA):
aprovação pela FAPERJ
do projeto “Microbioma oral de crianças
e infecção endodôntica
em adultos: uma abordagem em indivíduos
infectados pelo HIV”
no edital FAPERJ Nº
21/2012 - Programa
Apoio às Instituições de
Ensino e Pesquisa Sediadas no Estado do
Rio de Janeiro – 2012.
publicação de notíA
cias no boletim está
vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no SIA
na pasta Diretoria de
Pesquisa Aplicada para
o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.
49

Boletim Pesquisa
24 de setembro de 2012. Ano 2. Nº 74

Receptivo do IV Seminário
de Pesquisa da Estácio
Em 15 de setembro de 2012
foi realizado treinamento para os
alunos que trabalharão no IV Seminário de Pesquisa da Estácio.
A Estácio agradece a participação dos seguintes alunos:
Albetiza Madeira Sampaio, Aldine de Souza Soares, Aline Pacheco Barbosa, Anderson Santos
Ribeiro, Andrias da Silva, Antonio
Silva Alexandre, Bruno Ribeiro,
Camilla Mendonça P. Torres, Carla
Maria S. Balthar, Carlos José F. Telles, Carolina Vianna Pimentel,
Claudia Maria Ferreira Pereira,
Claudio Cesar Lima Pereira,
Cleide Moreno Garcez, Cynthia
da Costa Lang, Daiana G. do Nascimento, Dayane Fernanda Rosa,

Driele Oliveira Lima, Elaine Cristina de Jesus, Eliana de Souza
Bunn, Eliete dos Santos Ramos,
Eneida Almeida Nascimento de
Moraes, Ester Sales dos Santos Almeida, Felipe Alvarenga de Souza
Hilario, Felipe Gustavo Medeiros,
Francyelle Madeiras Carvalho, Gilcilene Antunes da Silva, Gustavo
Gomes, Helena Cristina Villela
Gomes, Herica Mendes dos Santos, Jeniffer Oliveira Fernandes,
João Paulo Batista, Jose Nucci,
kelly C. F. Magalhaes, Liana Rosa
Fernandes, Liliane de Paula
Gomes, Lorraine Natacha Lima
Araujo, Luciana F. T. Moura, Manoel Ricardo Monteiro, Manoela
do Espirito S. Coutinho, Marcia

Bastos Xavier, Marcia de o. Dias,
Michelle Buriche da S. Cunha, Nadine Almeida de Marins, Naina
Faria Patrich, Nathalia Gouveia
Barros, Paula Graziele B. Ferreira,
Paula P. Ferreira, Pedro Paulo Portugal, Rafaela da S. Cicco, Regina
Maria Lobo M. da Silva, Rejane
Cristina de S. Santos, Renata da
Costa Schliebener, Roberto da
Silva Gomes, Rodrigo Magno de
Souza Vieira, Selma Gomes Alves
de Sá, Simone da Silva Mendes,
Stephany F. Reis, Tabata Vieira,
Taina Meire Duarte, Talita Marques, Thaís de L. R. Ferreira, Thais
Linhares A. Bastos, Vanusa de
Souza, Viviane de Moura Barreto
e Wagner Luiz Silva dos Santos.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Acesse o site www.estacio.br/seminariodepesquisa e inscreva-se para o IV Seminário de Pesquisa da Estácio.
A publicação dos anais do “Seminário de Pesquisa da Estácio” já possui numeração internacional para publicaçõesseriadas
(ISSN: 2316-4247). A numeração já consta na página eletrônica
do periódico e é válida para todos os volumes publicados.
Treinamento para a equipe de receptivo do IV Seminário
de Pesquisa da Estácio: participe!
Em 20 de outubro de 2012, sábado, realizaremos o IV Seminário de Pesquisa da Estácio no Campus Menezes Cortes.

Para a organização do evento gostaríamos de contar com
a colaboração dos alunos da Estácio. O treinamento acontecerá em 06 de outubro de 2012, no Campus Menezes Cortes
- Rua São José, 35, 15º andar – Centro – auditório, às 8h.
Inscrição através do e-mail: vanessa.falcao@estacio.br
O IV Seminário de Pesquisa da Estácio foi cadastrado
como atividade da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
2012, promovida pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. O evento terá uma projeção nacional. Segue o link da página:
http://semanact.mct.gov.br/index.php/content/view/5938/Atividades_Cadastradas.html.

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no SIA na
Apasta
Diretoria de Pesquisa Aplicada para o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.
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VIII JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA DO CURSO DE PEDAGOGIA
Pesquisa em Ação: possibilidades para a construção da identidade do pedagogo
Local: Campus Nova Iguaçu
Dia: 27 de outubro de 2012
Programação:
8h30min às 9h - Credenciamento
9h às 11h – Mesas Redondas
Mesa Redonda 1: Residência Pedagógica – coordenação
Profª Me. Clarissa Craveiro
Mesa Redonda 2: Representações Sociais e Práticas Educativas (RSPE) - coordenação Profª Drª Helenice Maia
Mesa Redonda 3: Tecnologias de Informação e Comunicação nos Processos Educacionais (TICPE) - coordenação
Profª Drª Estrella Bohadana
Mesa Redonda 4: Políticas Públicas e Gestão (PPG) - coordenação Profª Drª Inês Bragança
Mesa Redonda 5: EAD - coordenação Profª Esp. Carmelita
Mello
11h às 11h30min: Intervalo
11h30min às 13h: Apresentações de trabalhos

EVENTO/NOTÍCIA

PROJETOS APROVADOS

Andreza Cristina Baggio
(Direito, Radial Curitiba):
palestra "O direito do consumidor no Brasil: novas
perspectivas e tendências"
foi apresentada dentro das
"Segundas Jornadas de
Derecho del Consumidor",
organizada pela Universidad Bernard O Higgins e
Universidad San Sebastián,
em Santiago, no Chile. Durante a palestra, fez-se
uma exposição acerca dos
principais pontos positivos
da proteção ao consumidor no Brasil, como é o
caso de seu fundamento
constitucional, e das propostas legislativas para alteração do Código de
Defesa do Consumidor
Brasileiro que estão em trâmite no Senado Federal.

Luis Antonio Monteiro
Campos (Psicologia, UNESA):
aprovação pela FAPERJ do
projeto “Crenças e estereótipos de policiais militares do
estado do Rio de Janeiro em
relação ao uso de armas não
letais” no Edital Prioridade
Rio - 2012.
Roney Rodrigues Guimarães (Ciências Biológicas, UNESA): aprovação
pela FAPERJ do projeto
“Perfil da entomofauna de
microhimenópteros parasitóides (Insecta, Hymenoptera) capturados em três
ecótopos (área de floresta,
urbana e rural) a partir de
formas imaturas de dípteros muscóides, estado do
Rio de Janeiro, Brasil” no
edital APQ1.

publicação de notícias no boletim está vinculada
A
ao preenchimento e envio da planilha, disponível
no SIA na pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada para o
e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.

Eixos temáticos:
1.Educação Infantil
2.Alfabetização, Leitura e Escrita e Arte e Educação
3.Escola dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
4.Formação de Professores/as
5.Gestão Escolar e Pedagogia nas instituições não escolares
6.Currículo, Poder e Cultura
7.Trabalho e Educação
8.Educação Especial
9.P olíticas Públicas e História da Educação
10.Novas Tecnologias e EAD
INSCRIÇÕES com apresentação de trabalhos até dia 22
de outubro
Sem apresentação, até dia 26 de outubro
Inscrições pelo SIA até 26 de outubro de 2012 – para participantes e apresentadores de trabalho

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Andreza Cristina Baggio (Direito, Radial Curitiba): livro
"O direito do consumidor brasileiro e a teoria da confiança", publicado pela editora Revista dos Tribunais.
Denise Jorge Trindade (Cinema, UNESA): comunicação "Imaginários de cinema: cinema e moda", será
apresentada no I° Encuentro Latinoamericano de la
Moda “Tendencias en Palermo”, em Buenos Aires,
de 10 a 12 de outubro de 2012.
Soraya Venegas Ferreira (Comunicação, UNESA):
coordenou a mesa de “Webjornalismo e função social da imprensa” no GP de Teorias do Jornalismo, no
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, em Fortaleza, de 3 a 7 de setembro de 2012.
Profª Soraya mediou os debates em torno de temas
atuais do campo jornalístico, tais como: reconfigurações da noticiabilidade no jornalismo online, bases
sociológicas da função social do jornalismo e seus
princípios nas democracias e Teorias do Jornalismo,
universidade e profissionalização: desenvolvimento
internacional e impasses brasileiros.
Soraya Venegas Ferreira (Comunicação, UNESA): comunicação "O declínio da foto-síntese: percepções sobre
os critérios para premiação de sequências e ensaios fotográficos no Prêmio Imprensa Embratel", apresentada
no XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, em Fortaleza, de 3 a 7 de setembro de 2012.
52

Boletim Pesquisa
8 de outubro de 2012. Ano 2. Nº 76

“Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre as Novas
Institucionalidades do Ensino Superior no Brasil”
A Estácio comunica a criação do NEPIES-BR. Trata-se de
um núcleo de pesquisa inter e multidisciplinar que tem por
objetivo produzir conhecimento especializado sobre as novas
institucionalidades da educação superior no Brasil (as instituições privadas com fins lucrativos e a entrada das corporações no setor ), a sua formação histórica, o seu contexto
atual, os diferentes atores com os quais se relaciona, a sua
relevância para o desenvolvimento do país, bem como a sua
inserção no mundo globalizado da sociedade do conheci-

mento. Os docentes pesquisadores selecionados por edital
para o Núcleo são o Prof. Dr Edmar Aparecido de Barra e
Lopes (Estácio FESGO), Profa. Dra Leonides Silva Gomes de
Mello (Estácio FAL), Prof. Dr. William de Souza Nunes Martins
(UNESA) e Profa. Dra. Denise Candal (UNESA), que será a
Coordenadora do Núcleo, bem como o Prof. Dr. Luis Antonio
Monteiro, como pesquisador voluntário.
O Núcleo faz parte da área de Pesquisa Aplicada vinculado diretamente à Diretoria de Ensino.

EVENTOS/NOTÍCIAS
A Revista Dissertar está na lista Qualis 2012
de periódicos da Capes. A partir de agora, passamos a ter uma revista indexada no Qualis, com
estrato de classificação inicial C, trazendo ao
corpo de professores que nela publicarem mais
peso curricular e acadêmico.
Semana Pedagógica: Pesquisa em debate
Nos dias 8, 9 e 10 de outubro de 2012, no
campus Barra World da Estácio, será realizada a
Semana Pedagógica:
Pesquisa em debate.
Dia: 08 de outubro
Horário: 19h15min às 22h
Palestra: “A importância da pesquisa na formação do profissional da educação: desafios
ainda presentes”
Professoras: Lucia Vilarinho e Ana Valéria Figueiredo
Dia: 09 de outubro
Horário: 19h15min às 22h
Palestra: “O sentido da pesquisa e prática em
Educação no curso de Pedagogia”
Professora: Beatriz Arruda Pinheiro
Palestra: “Múltiplos olhares na construção da
pesquisa“
Professor: Artur Motta
Dia: 10 de outubro
Horário: 19h15min às 22h
Palestra: “A vivência da residência pedagógica no campus Recreio”
Professora Regina Cravo e alunas da Pedagogia
Palestra: “Estágio supervisionado e trabalho
de conclusão de curso: um diálogo necessário.”
Professora: Adelaide Rezende
III Congresso Nacional de Administração
e Ciências Contábeis – AdCont 2012
O Congresso Nacional de Administração e
Ciências Contábeis – AdCont é uma realização da
FACC/UFRJ – Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, este ano em co-realização do
MADE/UNESA - Mestrado em Administração e
Desenvolvimento Empresarial da Universidade Es-

tácio de Sá, tendo como objetivo propiciar aos
acadêmicos e profissionais das áreas de Administração e Ciências Contábeis um espaço privilegiado para discussão de temas relevantes.
O III AdCont será realizado na Universidade
Estácio de Sá no campus da Presidente Vargas de
9 a 11 de outubro
Av. Presidente Vargas, 642 - Centro
O público-alvo envolve professores, alunos de
graduação e pós-graduação, pesquisadores e
profissionais das áreas de Administração e Ciências Contábeis.
Confira a programação do evento em
http://www.facc.ufrj.br/ocs/index.php/adcont/adcont2012/schedConf/overview
I Seminário de Engenharia Mecânica
Nos dias 16 e 17 de outubro de 2012, no campus Centro IV da Estácio, será realizado o I Seminário de Engenharia Mecânica. Participação apenas
para alunos inscritos. Inscrições através do SAI.
Claudia Behar e Luis Antonio Monteiro
Campos (Psicologia, UNESA): homenageados
pela ALERJ, em 25 de setembro de 2012, com
uma "Moção de Aplausos e Congratulações".
Professora Katia Francinette Oliveira Cabeça Neves (Estácio FAMAP) é membro do Grupo
Interinstitucional de Pesquisa em Linguagem, Educação e Sustentabilidade – GIPLES, cadastrado no
CNPq (http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=4609708PY6FT29), do qual
fazem parte pesquisadores das seguintes instituições de ensino, pesquisa e extensão: Universidade
Federal do Tocantins, Universidade Federal do
Amapá, Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Amapá, Universidade Federal da
Fronteira Sul de Santa Catarina e a Faculdade Estácio FAMAP. Junto com a representante da Estácio
FAMAP, unidade Amapá, estão as professoras Ângela Utzig, Maria Zenaide, Morgana Fabíola, Plínio
Sabino, Valéria da Silva e Wandecy de Carvalho.
O GIPLES está habilitado a desenvolver pesquisas
em uma das seguintes linhas: Discursos de sustentabilidade e educação linguística; Leitura e sustentabilidade; Letramentos e linguagem e ensino.

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da
A
planilha, disponível no SIA na pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada para o email: boletimpesquisa@estacio.br.

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS
Ana Claudia Sierra Martins
(Enfermagem, FESJF): comunicação "Representações sociais de discentes
de Enfermagem sobre ser
enfermeiro", apresentada
no XIII Pan American Nursing Research Colloquium, em Miami, de 05
a 07 de setembro de
2012.
Adalberto dos Santos
Junior (Turismo, FASE):
comunicação "Turismo
rural e desenvolvimento
sustentável: estudo de
caso do município de
Currais Novos/RN", apresentada no III Seminário
Nacional e I Seminário Internacional “O Papel do
Geógrafo no Contexto
Social Atual”, em Natal,
de 26 a 29 de Setembro
de 2012.
Adalberto dos Santos Junior (Turismo, FASE): comunicação "Globalização
e turismo cultural sustentável: o caso do município
de São Cristovão, em Sergipe", apresentada no III
Seminário Nacional e I Seminário Internacional “O
Papel do Geógrafo no
Contexto social Atual”,
em Natal, de 26 a 29 de
Setembro de 2012.
Danilo Alves Bitarello (Enfermagem, FESJF): comunicação "Representações
sociais de alunos e professores quanto ao gerenciamento de custos na
disciplina Administração e
Gerenciamento em Enfermagem", apresentada no
XIII Pan American Nursing
Research Colloquium, em
Miami, de 05 a 07 de setembro de 2012.
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IV Encontro Carioca de Direito dos Animais – promoção:
UFRJ e Programa de Pós Graduação em Direito/UNESA
Conferencista: Carlos Naconecy (Oxford Centre for
Animal Ethics)
Local: Sala Celso Ramos – IFCS/UFRJ, 3º andar
Dia: 31 de Outubro de 2012
PROGRAMAÇÃO:
Manhã
9:30h–11:00h 1ª Conferência: Caracterização da
Ética da Vida

11:00h–13:00h Debate
Tarde
14:00h–16:00 2ª Conferência: As tensões entre o individualismo Moral versus Ecocentrismo Moral
16:20h–18:00h Debate
Debatedores: Maria Clara Dias (UFRJ), Rita Paixão
(UFF), Fábio Oliveira (UFRJ / UNIRIO / ESTÁCIO) e Daniel Lourenço (UFRRJ)
Informações: www.animaisecologia.com.br

EVENTOS/NOTÍCIAS
III CONGRESSO DE MEDICINA DA ESTÁCIO
VI JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO
CURSO DE MEDICINA
V SIMPÓSIO DO CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA DA ESTÁCIO – CAMES
I FÓRUM DE APERFEIÇOAMENTO DOCENTE DA
MEDICINA
PROGRAMA CIENTÍFICO

Semana de Letras do Curso de Letras: será realizado
no campus Barra World, nos dias 05 a 09 de novembro
de 2012.

LOCAL: Campus Arcos da Lapa
DATA: 23 de outubro de 2012
HORÁRIO:
08:00 RECEPÇÃO E ENTREGA DE MATERIAL
08:30 Abertura Solene (Auditório)

Cristiane Carneiro Pingarilho (aluna) (PPG Saúde da
Família, UNESA): selecionada para compor o grupo de
somente 15 alunos brasileiros aceitos para participar do
curso 2013 Harvard Brazil Collaborative Public Health
Field Course.

09:00 CONFERÊNCIA DE ABERTURA
Século XXI: Tendências da Educação Médica – Profª
Eliana Cláudia de Otero Ribeiro (NUTES / UFRJ)
Moderador: Prof Sérgio Zaidhaft (UNESA)

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Aluisio Gonçalves de Castro Mendes (PPG Direito,
UNESA): livro "Competência cível da justiça federal", publicado pela editora Revista dos Tribunais.

apresentada no XXI Congresso Nacional do CONPEDI, em Niteroi, de 31 de outubro a 03 de novembro de 2012.

Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann (Direito e PPG Direito, UNESA): comunicação "O resgate do direito à identidade familiar das crianças
e dos adolescentes em medida de acolhimento
institucional sob a ótica da parentalidade responsável", será apresentada no XXI Congresso Nacional do CONPEDI, em Niteroi, de 31 de outubro
a 03 de novembro de 2012.

Maria do Ceu Pereira Gonçalves (Fisioterapia,
UNESA): comunicação "Estimulação psicomotora
para lactentes com trissomia do 21", apresentada
no VI Congresso Brasileiro sobre Síndrome de
Down, em Recife, de 11 a 13 de outubro 2012.

Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann (Direito e PPG Direito, UNESA): comunicação "Reflexões sobre o direito personalíssimo a relação
familiar a luz do princípio da afetividade", será

Solange Ferreira de Moura (Diretora do Centro de
Conhecimento de Ciências Jurídicas): comunicação "Educação jurídica e o pensamento complexo os novos paradigmas em Edgar Morin",
será apresentada no XXI Congresso Nacional do
CONPEDI, em Niteroi, de 31 de outubro a 03 de
novembro de 2012.

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível no SIA na
A pasta
Diretoria de Pesquisa Aplicada para o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.
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Depoimentos da comunidade
acadêmica referentes ao IV
Seminário de Pesquisa da Estácio
Adriano Anésio Gomes do Nascimento (aluno)
(Automação Industrial, UNESA): “Quero agradecer
pela oportunidade de ter participado deste evento
que muito me engrandeceu como pessoa, pesquisador e estudante.”
Alexandre de Castro Catharina (Direito,
UNESA): “Parabéns pelo evento. A organização demonstrou que a cada ano a busca pelo aprimoramento é visível.
Carlos Roberto Fernandes de Araujo (Diretor
do Centro de Conhecimento em Gestão e Negócios): “Fiquei orgulhoso do nível dos trabalhos do
grupo que participei como mediador. Conte sempre
comigo.”
Celso Ramos Figueiredo Filho (História, UNIRADIAL): “Primeiramente agradecer a acolhida gentil de
toda a equipe que trabalhou no evento. Me senti
"em casa", como se estivesse em alguma das unidades aqui da Estácio-São Paulo. Parabéns a todos os
envolvidos e contem comigo nos próximos anos.”
Elida Mattos Vaz (Comunicação, UNESA): “Parabéns pelo evento. Foi muito bem organizado.”
Fabio Vidal Marques (PPG Odontologia,
UNESA): “Parabéns pelo Seminário! Foi o 1º que participei, mas ouvi de todos meus alunos que foi o melhor até agora!”
Hugo Santos (Diretor do Centro de Conhecimento em Comunicação & Artes): “Professores e alunos motivados e orgulhosos por estarem participando
de um evento como este. Parabéns. Conte conosco
para os demais!”
Kíssila Muzy de Souza Mello (Direito, UNESA):
“Parabéns pela excelência do IV Seminário de Pesquisa, o qual superou o anterior em qualidade, e reafirmar o orgulho em pertencer à equipe de
pesquisadores da Estácio.”
Luiz Antonio Ferrari Neto (Direito, UNIRADIAL):
“Quero registrar meus agradecimentos pelo evento.
Conforme a própria mensagem deixada pelo professor Sérgio Mascarenhas, o incentivo à pesquisa e à
produção científica é que poderão mudar não só a
educação, como a própria nação. Parabéns a todos
os que tornaram possível a grandiosidade do evento,
contando com a participação de professores e alunos
de várias unidades Estácio espalhadas pelo nosso
imenso Brasil. Tenho certeza que no ano que vem o
evento será ainda maior.”

Magda Ventura (Diretora do Centro de Conhecimento em Educação e Licenciaturas): “O evento
foi impecável, a começar pela brilhante palestra do
professor Sergio Mascarenhas. Parabéns pelos trabalhos de qualidade apresentados e por todos que
participaram. Da minha parte, tive imenso prazer
em participar!”
Márcia Valéria Boussada Vieira (aluna) (PPG
Odontologia, UNESA): “Tenho muito orgulho de ser
aluna de pós-graduação na Estácio! Gostei muito de
participar do seminário, e poder apresentar meu projeto de pesquisa para os colegas. Estava tudo muito
organizado.”
Marcelina das Graças de Almeida (História,
FESBH): “Parabéns pelo evento. Tudo bem organizado,
bons equipamentos, pessoal qualificado, horários obedecidos e material de qualidade. Tenho incentivado os
docentes do curso de História a tomarem parte, pois
além de contribuir para a formação acadêmica, fortalece as atividades de pesquisa na instituição.”
Ruy Gomes Chaves (Diretoria de Integração):
“Imprescindível reafirmar que na Estácio, uma instituição superior de ensino superior, estamos consolidando nossos compromissos com o saber de
transformação, com a ética e com a empregabilidade
de nossos alunos em um mundo aceleradamente
competitivo por novas habilidades e percepções, sobretudo consolidando nossos compromissos com a
responsabilidade social, com o Brasil e o seu destino.
Mais que sempre, somos gente ensinando gente
aprendendo sempre, com obsessão por qualidade.
Com o IV Seminário de Pesquisa da Estácio cumprimos ,mais uma vez, papel imprescindível ao saber de
transformação e integramos pessoas, produtos e processos com muita dignidade e competência, fortalecendo nossas visão, missão e valores , o que nos
honra a todos. Ser Estácio é um privilégio.”
Sabrina Guimaraes Silva (Fisioterapia, UNESA):
“Parabéns pelo evento. Foi um enorme sucesso!!!”
Solange Ferreira de Moura (Diretora do Centro
de Conhecimento em Ciências Jurídicas): “Realmente,
foi um sábado magnífico! Ver o campus lotado de estudantes e professores felizes por compartilhar conhecimento foi maravilhoso! Que enorme realização!
Foi um prazer participar como mediadora. Na minha
sala os temas eram multidisciplinares e a interação
entre os expositores e a plateia foi riquíssima.”
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Mestrado em Saúde da Família
e Biblioteca Virtual de Saúde
Prof. Carlos Henrique Assunção Paiva (Mestrado
em Saúde da Família e Medicina da UNESA) assumiu
em agosto a coordenação executiva da Biblioteca
Virtual da Saúde - BVS História e Patrimônio Cultural
da Saúde (BVS HPCS), rede de pesquisadores e de
informação que reúne conhecimento especializado
sobre a história e o patrimônio cultural em saúde em
âmbito latino-americano. A BVS HPCS integra o
Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação
em Ciências da Saúde (BIREME), órgão da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS). Como
parte de sua função, prof. Carlos Paiva integrou a
delegação brasileira em reunião na sede da OPAS,
em Washington/EUA, para discussão e aprovação de

um conjunto de diretrizes para o desenvolvimento
de políticas de gestão da informação e do conhecimento na área da saúde. Em relação à BVS-HPCS,
foram discutidos critérios de alimentação das bases
de informação, melhor interlocução com os ministérios da saúde dos países do continente e integração
de novos membros.
Estuda-se a possibilidade de o Mestrado em
Saúde da Família colaborar com a BVS APS/Telessaúde, uma das instâncias temáticas da BVS que,
com o apoio da OPAS e do Ministério da Saúde brasileiro, tem foco na troca de informações e gestão
do conhecimento na área da Atenção Primária à
Saúde.

EVENTOS/NOTÍCIAS

I Encontro Nacional
das Licenciaturas
08 de novembro de 2012, 9h30min
às 18h
Local: Cinema – Campus Rebouças
(Universidade Estácio de Sá, RJ)
Tema: Educação em Direitos Humanos
Programação:
9h30 às 10h – Abertura do encontro
10h – Palestra da professora Vera
Maria Candau (professora e pesquisadora da PUC/Rio)

12h às 14h – Intervalo
14h às 18h – Mesas redondas com
estudiosos sobre o tema "Educação
em direitos humanos e sua relação
com a formação do educador"
18h – Encerramento do encontro,
com apresentação do Quarteto Radamés Gnattali
Durval Correa Meirelles et al (Administração, UNESA): lançamento do
livro "Gestão da informação, inovação e inteligência competitiva: como
transformar a informação em vanta-

gem competitiva nas organizações"
a ser realizado no dia 26 de novembro de 2012, na livraria Saraiva, no
shopping Rio Sul.
Vicente de Paulo Barreto, PósDoutor pela Maison des Sciences
de l'Homme, Paris e professor do
PPG Direito da UNESA, publicou o
livro "As máscaras do poder", com
prefácio de Eros Roberto Grau, exministro do Supremo Tribunal Federal, editado pela UNISINOS em
2012.

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Alice Ferreira Souza e Álvaro Camargo Pacheco
(aluno) (Engenharia de Petróleo e Gás, UNESA): artigo
"Effect of inertia in the study of two-phase oil-gas
flow in horizontal pipelines" publicado no Journal of
Petroleum and Gas Engineering, p. 74-80, 2012.
Amanda Rossi Mascaro (Engenharia de Produção,
UNIRADIAL): comunicação "Uso de garrafas de
poli-tereftalato de etileno – PET como insumo alternativo na construção de edificações residenciais", será apresentada no 1º Seminário Nacional
de Construções Sustentáveis: buscando soluções
em arquitetura de interesse social, em Passo

Fundo/RS, de 27 a 28 de novembro de 2012.
Dirce Ferreira da Cunha (Psicologia, UNESA): comunicação "Amar: a diferença faz a diferença", apresentada no VI Encontro Internacional da Família e
XI Encontro Regional da Família, no Rio de Janeiro,
em 19 de outubro de 2012.
Marcio Mario Vieira (Educação Física, FESBH): artigo
"Effects of knowledge of results (KR) frequency in
the learning of a timing skill: absolute versus relative
KR frequency" publicado na Perceptual and Motor
Skills, v.2, p. 360-369, 2012.
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Mestrado em Administração e Desenvolvimento
Empresarial - UNESA: de janeiro a julho de 2012
foram defendidas 13 dissertações de mestrado
Linha de pesquisa: Organizações
1. Claudio Luiz Silva de Carvalho: “A percepção de
servidores públicos sobre o momento da aproximação de sua aposentadoria: o caso do PRODEJ” sob a
orientação da Profª Drª Isabel de Sá Affonso da Costa,
em 30/01/2012.
2. Gilciney Silva Ferreira: “Gaste com moderação: um
estudo sobre o comportamento do jovem adulto universitário de classe C frente ao discurso do consumo
consciente do dinheiro e do crédito”, sob a orientação da Profª Drª Cecilia Lima de Queirós Mattoso, em
30/05/2012.
3. Karen Gimenez Leite: “A aplicação da comunicação integrada de markeAng no mercado carioca e
suas consequências para as agências de propaganda”, sob a orientação da Profª Drª Cecilia Lima de
Queirós Mattoso, em 12/03/2012.
4. Maria Celia Ladain Vieira: “As práAcas de gestão
de pessoas nas empresas de economia de comunhão”, sob a orientação da Profª Isabel de Sá Affonso
da Costa, em 07/08/2012.
5. Mario José de Oliveira: “Da tatuagem à idenAdade
do consumidor: o caso dos homossexuais masculinos”, sob a orientação da Profª Drª Irene Raguenet
Troccoli em 11/06/2012.
6. Patricia Prado Faria: “A mudança cultural no processo de aquisição de uma empresa familiar brasileira
por um fundo de investimento de private equity estrangeiro”, sob a orientação do Prof. Dr. Jorge Augusto de Sá Brito e Freitas, em 22/05/2012.
7. Philipe Ricardo Lantos: “A atuação empresarial
para gerar emoções posiAvas nos clientes durante os

encontros de serviço: o caso da Azul Linhas Aéreas
Brasileiras” sob a orientação da Profª Drª Cecilia Lima
de Queirós Mattoso, em 27/02/2012.
8. Ricardo Ladvocat Rocha Campos: “Como o processo de decisão de compra de imóveis pelas classes
populares é influenciado pela comunicação de marketing”, sob a orientação da Profª Drª Cecilia Lima de
Queirós Mattoso, em 27/02/2012.
9. Sami Mazza: “As competências dos gerentes de
melhor desempenho em um banco de varejo estatal”, sob a orientação do Prof. Dr. Jorge Augusto de
Sá Brito e Freitas em 12/06/2012.
Linha de Pesquisa: Tecnologias Gerenciais
10. Ângelo Roberto Calderaro de Angeli: “Desenvolvimento de escala para mensuração da imagem corporaAva de instituição privada de ensino superior”,
sob a orientação do Prof. Dr. Paulo Roberto da Costa
Vieira, em 14/03/2012.
11. Ary Luciano Melo Leste: “Governança e desenvolvimento local: uma análise do APL turísAco de Paraty – Rio de Janeiro”, sob a orientação do Prof. Dr.
Jorge Augusto de Sá Brito e Freitas, em 10/04/2012.
12. Carlos Alexander Guimarães Moreira: “Proposta
métrica para aferição dos níveis de capacidade tecnológica da indústria farmacêutica brasileira: um estudo
de caso na Farmoquímica, sob a orientação do Prof.
Dr. Claudio Pitassi, em 23/03/2012.
13. Marli Câmara Abelha: “Avaliação dos indicadores de desempenho na gestão de operações de
serviços de saúde suplementar”, sob a orientação
do Prof. Dr. Antonio Augusto Gonçalves, em
13/04/2012.

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Sheila Marta Carregosa Rocha (Direito, FIB):
comunicação "A inter-relação do idoso com a
família e a fé", será apresentada no III Seminário Nacional: Espiritualidade no século XXI,
em São Paulo, de 23 a 24 de novembro de
2012.
Sheila Marta Carregosa Rocha e Rosana de
Queiroz Dias (Direito, FIB): comunicação "Políticas públicas voltadas para o trabalho da pessoa
idosa", apresentada no II Congresso Brasileiro de
Direito Empresarial e Cidadania, em Curitiba, de
12 a 14 de novembro de 2012.

Vinicius Figueiredo Chaves (aluno) (PPG Direito,
UNESA): comunicação "Aplicações da teoria do
agir comunicativo: uma nova racionalidade para
o poder judiciário",apresentada no XXI Congresso Nacional do CONPEDI/UFF, em Niterói, em
02 de novembro de 2012.
Vinicius Figueiredo Chaves (aluno) (PPG Direito,
UNESA): comunicação "Possibilidades e riscos da
judicialização da política para a consolidação democrática brasileira",apresentada no XXI Congresso Nacional do CONPEDI/UFF, em Niterói, em
02 de novembro de 2012.
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Programa de Pós-Graduação em
Saúde da Família: no Mestrado em
Saúde da Família foram defendidas 13
dissertações entre janeiro e julho de 2012
Linha de Pesquisa Diagnósticos Locais
e Cuidados Básicos em Saúde da Família
1. Abelardo de Souza Couto Júnior: “Prevalência de ametropias
e o3almopa4as no Quilombo São José da Serra – Valença – RJ”,
sob a orientação do Prof. Dr. Arlindo José Freire Portes, em
15/02/2012.
2. Ca4a Stumpf Ramos: “Bases para o planejamento de estratégias de educação nutricional para agentes comunitários”, sob
a orientação da Profª Drª Zeilma da Cunha, em 01/06/2012.
3. Jane do Socorro Pentoja Daumas: “As dificuldades enfrentadas
pela estratégia saúde da família no cuidado à saúde do dependente químico”, sob a orientação da Profª Drª Luciana Maria Borges da Matta Souza, em 30/07/2012.
4. Leonardo Domingues Romeiro: “Prevalência e fatores associados às quedas na população idosa adscrita ao Programa
Saúde da Família da Lapa (PSF-Lapa)”, sob a orientação da Profª
Drª Claudia Leite Moraes, em 29/02/2012.
5. Miriam Baron: “Inserção da equipe de saúde da família na
Rede de Atenção Oncológica: como a Atenção Básica se percebe
na assistência do paciente com câncer”, sob a orientação da
Profª Drª Luciana Maria Borges da Matta Souza, em 24/02/2012.
6. Polyana Vivan Vieira Leite: “Tratamento restaurador atraumá4co
no domicílio: a percepção das famílias do CMSCHAB (Realengo)
no município do Rio de Janeiro”, sob a orientação do Prof. Dr. Carlos Gonçalves Serra, em 29/02/2012.
7. Ta4ana Maciel Gomes: “Dermatologia na Atenção Primária:
desafios para a abordagem das lesões de pele na ESF no Rio de
Janeiro”, sob a orientação da Profª Drª Anna Tereza Miranda
Soares de Moura, em 29/02/2012.

8. Vinícius de Oliveira Muniz: “Abordagem familiar: avaliação
da u4lização de seus instrumentos em um município do Noroeste Capixaba”, sob a orientação da Profª Drª Luciana Maria
Borges da Matta Souza, em 29/02/2012.

Linha de Pesquisa Organização, Gestão
e Avaliação de Serviços Básicos de Saúde
9. Adriana Ferreira de Souza: “Prevalência da tuberculose – infecção entre profissionais da Estratégia Saúde da Família no Município do Rio de Janeiro”, sob a orientação do Prof. Dr. Haroldo
José de Matos, em 01/02/2012.
10. Alexandro Alves Ribeiro: “Prá4cas de gestão das Equipes de
Saúde da Família”, sob a orientação do Prof. Dr. Paulo Henrique
de Almeida Rodrigues, em 29/02/2012.
11. Dayse Demori Gomes da Silva Peres: “U4lização dos setores
censitários do IBGE para o mapeamento territorial por Geoprocessamento no Programa Saúde da Família na Cidade do Rio de
Janeiro”, sob a orientação do Prof. Dr. Paulo Henrique de Almeida Rodrigues, em 28/02/2012.
12. Guilherme Lemos Imbelloni: “Ensino-aprendizagem de Enfermagem na Rede Básica de Saúde: a preceptoria de estágio
de uma instituição de ensino superior do Noroeste Fluminense”,
sob a orientação da Profª Drª Adriana Cavalcanti de Aguiar, em
23/03/2012.
13. Maria Ogilsa Alves Bhering Maia: “Vigilância ambiental em
saúde e Saúde da Família: a situação local e o desenvolvimento
de ações intersetoriais de promoção da saúde em Armação de
Búzios”, sob a orientação do Prof. Dr. Paulo Henrique de Almeida Rodrigues, em 10/05/2012.

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Gesilani Júlia da Silva Honorio
(profa.), Karina Brongholi (profa.) e
Andrelise Viana Rosa (aluna) (Fisioterapia, FESSC): comunicação "A fisioterapia no solo e na água em
relação aos desconfortos durante a
gestação", apresentada no XIX Congresso Brasileiro de Fisioterapia, em
Florianópolis, entre os dias 09 e 12 de
outubro de 2011.
Gesilani Júlia da Silva Honorio
(profa.), Karina Brongholi (profa.) e
Andrelise Viana Rosa (aluna) (Fisioterapia, FESSC): comunicação "O tratamento da incontinência urinária de
urgência ou mista com a eletroestimulação no nervo tobial posterior",
apresentada no XIX Congresso Brasileiro de Fisioterapia, em Florianópolis,

entre os dias 09 e 12 de outubro de
2011.
Gesilani Júlia da Silva Honorio
(profa.), Karina Brongholi (profa.) e
Gabriela Horst (aluna) (Fisioterapia,
FESSC): comunicação "Comparação
da força muscular respiratória de gestantes do segundo e terceiro trimestre", apresentada no XIX Congresso
Brasileiro de Fisioterapia, em Florianópolis, entre os dias 09 e 12 de outubro de 2011.
Gisele Finatti Baraglio (aluna) (História,
UNIRADIAL): artigo "O ensino de História no Brasil durante a ditadura militar"
publicado
no
site
http://archive.org/details/OEnsinoDaHi
striaNoBrasilDuranteADitaduraMilitar.

Regina Braga de Moura (Farmácia,
UNESA): comunicação "Vernonia
polyanthes less (assa-peixe) and
cordia verbenacea DC (erva baleeira) epidermis description for
herbal drugs quality control", apresentada no XXII Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil, em Bento
Gonçalves/RS, de 18 a 21 de setembro de 2012.
Regina Braga de Moura (Farmácia,
UNESA): comunicação "Diagnostic
data of leaf epidermis from coleus
barbatus (andrews) benth. And momordica charantia L", apresentada
no XXII Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil, em Bento Gonçalves/RS, de 18 a 21 de setembro de
2012.
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O VI Concurso Nacional de Produção Científica e Projetos de
Extensão e o III Concurso Nacional de Ensaio foi lançado no
Seminário de Pesquisa realizado em 20 de outubro de 2012.
Aproveite o período até o início das inscrições para selecionar seu Artigo Científico, finalizar seu Projeto de Extensão ou escrever seu Ensaio.
Não perca a chance de dar visibilidade ao seu conhecimento. O regulamento para concorrer aos prêmios de
R$7.000 e R$3.500 já está disponível no portal genteensinandogente/piq

CRONOGRAMA:
Inscrição: 2 a 31 de maio de 2013
Avaliação: 3 a 28 de junho de 2013
Divulgação de resultados: 18 de julho de 2013
Para mais informações ou dúvidas acesse a Comunidade Piq na Conecta ou www.estacio.br/genteensinandogente

EVENTOS/NOTÍCIAS
Defesas de teses e dissertações
No Programa de Pós-Graduação em Direito, durante os meses de janeiro a julho
de 2012, foram defendidas 16 dissertações
de Mestrado e 2 teses de Doutorado.
Dissertações de Mestrado
Linha de pesquisa Acesso à Justiça
e Efetividade do Processo
1. Fábio Corrêa de Matos Souza: “A mediação no processo penal e o princípio da
obrigatoriedade: novo paradigma” sob a
orientação do Prof. Dr. Carlos Eduardo Japiassú, em 11/04/2012.
2. Homero Gonçalves Neto: “A medicalização da vida e o constitucionalismo contemporâneo: uma abordagem pela
hermenêutica filosófica” sob a orientação
da Profª Drª Renata Braga Klevenhusen, em
29/02/2012.
3. Leonardo de Sá Jannotti: “O processo
coletivo como meio de realização de políticas públicas”, sob a orientação do Prof. Dr.
Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, em
02/05/2012.
4. Leonardo Monçores Vieira: “A desjudicialização e o papel do poder judiciário no
estado contemporâneo. Por um sistema integrado de resolução de conflitos” sob a
orientação do Prof. Dr. Aluísio Gonçalves de
Castro Mendes, em 27/02/2012.
5. Sheila Mayra Lustosa de Souza Lovatti: “Justiça penal negociada” sob a orientação do Prof. Dr. Humberto Dalla
Bernardina de Pinho, em 29/02/2012.
6. Thiago Miranda Minagé: “Condições
da ação penal – uma releitura conforme a
constituição da República Federativa do
Brasil de 1988” sob a orientação do Prof. Dr.
Rogério José Bento Soares do Nascimento,
em 28/03/2012.
Linha de pesquisa Direitos
Fundamentais e Novos Direitos
7. Bruno Hartz: “Para além dos animais: novos fundamentos morais da tu-

A

tela de seres vivos não humanos” sob a
orientação do Prof. Dr. Fábio Corrêa
Souza de Oliveira, em 05/04/2012.
8. Carina Barbosa Gouvêa: “O direito
fundametal à saúde na perspec:va da
par:cipação social e solidariedade no estado democrático de direito” sob a
orientação do Prof. Dr. Nilton Cesar da
Silva Flores, em 19/07/2012.
9. João Carlos Correa de Oliveira Carollo: “O princíio ‘nemo tenetur se deterege’ e sua necessária conformação ao
princípio da proporcionalidade – um
mecanismo imprescindível para obtenção do garantismo penal integral” sob a
orientação do Prof. Dr. Carlos Eduardo
Japiassú, em 25/07/2012.
10. Jorge Baptista Canavez Junior:
“STF e o direito fundamental à saúde:
judicialização, ativismo e bricolagem”
sob a orientação do Prof. Dr. Fábio Corrêa Souza de Oliveira, em 07/02/2012.
11. Marcelle Rezende Saraiva de Carvalho: “Em busca do verdadeiro eu:
igualdade e diferença. O direito à livre
orientação sexual e à identidade de gênero” sob a orientação da Profª Drª
Edna Raquel Hogemann, em 31/07/2012.
12. Marcus Vinicius Alcântara Kalil:
“Parcerias público-privadas: reflexos das
novas relações entre a administração
pública e a sociedade” sob a orientação
do Prof. Dr. Nilton Cesar da Silva Flores,
em 14/02/2012.
13. Orlando de Araújo: “A jusfundamentalidade do direito do expatriado à
previdência num mundo globalizado”
sob a orientação do Prof. Dr. Fábio Corrêa Souza de Oliveira, em 05/04/2012.
14. Renato Cesar de Araújo Porto:
“Criança, internet e consumo no direito
comparado: a proteção do consumidor
infanto-juvenil” sob a orientação do
Prof. Dr. Nilton Cesar da Silva Flores, em
12/02/2012.
15. Simone Alvarez Lima: “Licença
compulsória e acesso a medicamentos
no estado democrático de direito” sob a
orientação do Prof. Dr. Nilton Cesar da
Silva Flores, em 19/07/2012.
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16. Tahiana Fernandes de Macedo:
“União Européia: o diálogo e a cooperação contribuindo para a construção da
democracia supranacional” sob a orientação do Prof. Dr. Nilton Cesar da Silva
Flores, em 20/07/2012.
Teses de Doutorado
Linha de pesquisa Acesso à Justiça e Efetividade do Processo
1. Márcia Michele Garcia Duarte: “A
(in)efetividade da garantia do acesso à
justiça nos processos de violência doméstica: o desafio da contemporaneidade ao direito e a necessária
abordagem interdisciplinar do problema”, sob a orientação do Prof. Dr.
Humberto Dalla Bernardina de Pinho,
em 18/05/2012.
2. Mauro Augusto Ponce de Leão
Braga: “A higidez da decisão justa”, sob
a orientação do Prof. Dr. Rogério José
Bento Soares do Nascimento, em
11/06/2012.
CONFORME ANUNCIADO DURANTE O
IV SEMINÁRIO DE PESQUISA, os projetos destacados abaixo foram selecionados
como vencedores para o Prêmio Se Liga!
A entrega será realizada no dia 27 de novembro, terça-feira, às 10h30, no Shopping Nova América. Cada trabalho será
apresentado em até 10 minutos.
1º lugar: Sistema de locação de geradores Prof Fernando Hideo Fukuda
2º lugar: Impactos ambientais positivos
da produção de biodiesel no Brasil
Profª Marilza Sampaio Aguilar
3º lugar: Percepção ambiental dos moradores dos arredores dos manguezais de
Barra de Guaratiba-Rio de Janeiro - RJ
Prof Andre Luis Soares Smarra
O Prêmio Se Liga valoriza os melhores
trabalhos apresentados com temática voltada à sustentabilidade dentro da Exposição Se Liga!

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Paula Ribeiro (História, UNESA): comunicação "Drama e humor: o teatro ídiche no Brasil", será apresentada no VI Encontro Brasileiro de
Estudos Judaicos, no Rio de Janeiro, em 06 de dezembro de 2012.
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Inauguração da Assessoria de Cooperação Internacional
Em 11 de dezembro de 2012, às 10h30, na Universidade Estácio: Campus Presidente Vargas, auditório 3, Av. Presidente Vargas, 642 – 22º andar – Centro será realizada a Inauguração da
Assessoria de Cooperação Internacional.
A Assessoria de Cooperação Internacional, sob a coordenação

da Professora Regina Braga de Moura, será responsável pela mobilidade dos alunos de graduação e pós-graduação entre universidades
estrangeiras parceiras e através do Programa Ciência sem Fronteiras.
Favor confirmar presença até o dia 7/12 através do e-mail
vanessa.falcao@estacio.br

EVENTOS/NOTÍCIAS
Programa de Pós-Graduação
em Educação
MESTRADO EM EDUCAÇÃO
DEFESAS DE DISSERTAÇÃO – 2012
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO: de janeiro a julho de 2012, foram defendidas 19 dissertações de mestrado.
Linha de pesquisa Políticas Públicas e
Gestão
1. Flordélia Rodrigues da Silva: “IDEB da Rede
Municipal de Ensino de Barra Mansa: análise
das ações dos gestores”, sob a orientação da
Profª Drª Elisangela da Silva Bernado, em
05/07/2012.
2. Isabel Cristina Nonato Farias Melo: “Ações
educativas de prevenção de drogas: as atuações de uma instituição de segurança pública
e de uma organização do terceiro setor”, sob
a orientação da Profª Drª Wânia Regina Coutinho Gonzalez, em 30/07/2012.
3. Leticia Piedade de Medeiros: “Licenciatura
em Pedagogia na modalidade de educação a
distância: a especificidade da formação do pedagogo após as diretrizes curriculares nacionais”, sob a orientação da Profª Drª Inês
Ferreira de Souza Bragança, em 31/07/2012.
4. Simone Chaves Dias: “Políticas públicas de
formação continuada de professores: a experiência do Município de Itaguaí”, sob a orientação da Profª Drª Inês Ferreira de Souza
Bragança, em 29/05/2012.
Linha de pesquisa Representações Sociais
e Práticas Educativas
5. Claudia Helena Azevedo Alvarenga: “O ensino de música como resgate de idenAdade
social”, sob a orientação do Prof. Dr. Tarso Bonilha Mazzotti, em 09/05/2012.
6. Grazziela Ponce Costa de Almeida: “Representações sociais de inclusão por professores e
professoras de ensino fundamental”, sob a
orientação da Profª Drª Helenice Maia Gonçalves, em 09/02/2012.
7. João Marques da Silva Neto: “A retórica da
colonização nos livros didáAcos de História”,
sob a orientação do Prof. Dr. Tarso Bonilha
Mazzotti, em 21/05/2012.
8. Luciene Romanelli Lins Cordeiro: “Representações sociais de estágio supervisionado
por professores e alunos do curso de Pedago-
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gia”, sob a orientação da Profª Drª Helenice
Maia Gonçalves, em 30/07/2012.
9. Marcela Fernandes do Nascimento: “Representações sociais de sexualidade por alunos e
professores de ensino médio”, sob a orientação da Profª Drª Helenice Maia Gonçalves, em
30/07/2012.
10. Maria Tereza Lyra Lopes: “Representações
sociais de avaliação da aprendizagem por pais
e professores de alunos dos anos iniciais do
ensino fundamental”, sob a orientação da
Profª Drª Helenice Maia Gonçalves, em
31/05/2012.
11. Mariana Gonçalves Ferreira de Castro: “A
representação social da LIBRAS em surdos bilíngues”, sob a orientação do Prof. Dr. Pedro
Humberto Faria Campos, em 11/04/2012.
Linha de pesquisa Tecnologias de Informação e Comunicação nos Processos Educacionais
12. Cristina Normandia dos Santos: “Recursos
fonológicos e morfológicos do “internetês”
que constituem o gênero conversação na página perfil do Facebook”, sob a orientação da
Profª Drª Estrella Bohadana, em 26/07/2012.
13. Elisa Sergi Gordilho Loreto: “Inclusão digital na terceira idade: estudo do curso de informáAca de uma UNATI”, sob a orientação
da Profª Drª Giselle Martins dos Santos Ferreira, em 31/07/2012.
14. Francisco Eduardo Cirto: “Tecnologias de
informação e comunicação como suporte à
aprendizagem fundada em autoria”, sob a
orientação do Prof. Dr. Alberto José da Costa
Tornaghi, em 26/06/2012.
15.Marcelo Remígio Tavares de Matos: “Educação e cibercultura: usos do computador e da internet por alunos e docentes do ensino público
fundamental”, sob a orientação da Profª Drª
Lúcia Regina Goulart Vilarinho, em 23/05/2012.
16. Maria Aparecida Coelho Neves: “Formação de professores para uma escola de autoria”, sob a orientação do Prof. Dr. Alberto José
da Costa Tornaghi, em 27/06/2012.
17. Marta Teixeira do Amaral Montes: “As implicações da aprendizagem colaborativa para
a docência online”, sob a orientação da Profª
Drª Estrella Bohadana, em 26/07/2012.
18. Raquel Lima Piccinini Reynaldo: “Formação de professores para docência online
numa escola de formação profissional”, sob

a orientação do Prof. Dr. Alberto José da
Costa Tornaghi, em 24/07/2012.
19. Roberta Reis Valle Silva: “SoSwares sociais
e inclusão digital: o que fazem os jovens nas
redes sociais?”, sob a orientação da Profª Drª
Estrella Bohadana, em 30/07/2012.
José Brant de Campos (Engenharia Elétrica,
UNESA): desenvolve pesquisa que analisa diversas características físicas e químicas da cerâmica
juntamente com o LaCaM-Uerj e o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF. O Boletim Online
da FAPERJ - http://www.faperj.br/home-boletim87B.phtml?ctx_cod=1.6.455 publicou notícia
sobre a pesquisa.
Edital de Concurso para Seleção de Docentes TI Pesquisa para 2013
A Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa
da UNESA torna público o EDITAL de abertura
de inscrições ao processo seletivo para concessão de auxílio financeiro a docentes na
condição de TI Pesquisa da Universidade Estácio de Sá, referente ao período de fevereiro
2013 a janeiro 2014.
As inscrições poderão ser realizadas de 26 de
novembro a 17 de dezembro 2012.
O edital poderá ser consultado nos seguintes
locais:
Intranet: http://estacio.intranet.br/index.php/ensino/pesquisa-aplicada
Site Estácio: www.estacio.br/pesquisaaplicada
> Documentos da Diretoria de Pesquisa SIA docente: Pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada
II Seminário Nacional de Ética Ambiental
e Bioética
O evento contará com a participação do Prof.
Dr. Fábio de Oliveira, professor e coordenador
do Programa de Pós-Graduação em Direito da
UNESA, nos dias 06 e 07 de dezembro de
2012, na sala Celso Lemos, IFCS, Largo de
São Francisco de Paula, nº 1, 3º andar, centro,
Rio de Janeiro.
Sustentabilidade verde: negação do direito dos animais?
O evento contou com a participação do Prof.
Dr. Fábio de Oliveira, professor e coordenador
do Programa de Pós-Graduação em Direito da
UNESA, no dia 28 de novembro de 2012, no
auditório da Câmara dos Vereadores.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Carmem Adilia Simões da Fonseca (profa.), Gabriela Negrely Fernandes (aluna), Lívia Gomes
Ferreira de Almeida (aluna) e Rubem David Deziderio Reis (aluno) (Medicina, UNESA): comunicação "Análise do índice de exames espirométricos realizados na cidade do Rio de Janeiro",
apresentada no XXXVI Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia & VII Congresso LusoBrasileiro de Pneumologia, em Belo Horizonte, de 27 de novembro a 01 de dezembro de 2012.
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III Jornadas Nacionales e I Jornadas Latinoamericanas
de Investigadores/as en Formación en Educación
Os professores do Programa de Pós-Graduação em
Educação - Alda Judith Alves-Mazzotti, Elisangela da
Silva Bernado, Helenice Maia, Monica Rabello de Castro
e Tarso Bonilha Mazzotti - apresentaram trabalhos no
evento promovido pelo Instituto de Investigaciones en
Ciencias de la Educación da Universidade de Buenos
Aires, em Buenos Aires/Argentina, nos dias 3 e 4 de de-

zembro de 2012.
Além dos professores, o PPGE foi representado por
duas doutorandas (Carolina Nadaf e Judih Perez), duas
mestrandas (Eliane Magalhães e Marcia Dutra) e seis
Mestres em Educação, recém titulados (Edith Magalhães, Flordélia Silva, Gabriela Monteiro, José Carlos Caires, Luciene Romanelli e Maria Thereza Lopes).

EVENTOS/NOTÍCIAS
Revista Estação Científica da
Estácio (ISSN 1809-046X): publicação
da 1ª edição especial "Fisioterapia"
Esta primeira edição especial sobre "Fisioterapia" na revista eletrônica Estação Científica contém publicações de diversas áreas da
atuação profissional, incluindo, entre outros,
trabalhos científicos desenvolvidos por ex-alunos de graduação e pós-graduação da FESJF,
sob orientação de docentes do curso de Fisioterapia. A Revista Eletrônica está disponível no
link: http://portal.estacio.br/quem-somos/revista-estacao-cientifica/edicao-atual.aspx
Inauguração da Assessoria
de Cooperação Internacional
Amanhã, às 10h30, no Campus Presidente Vargas da Universidade Estácio - Av.
Presidente Vargas, 642, 22º andar, auditório
3, - será realizada a inauguração da Assessoria de Cooperação Internacional. Contaremos com a presença do professor Marcos
Vinicio Borges Mota, representante do CNPq
e da Coordenação de Ações Nacionais do
Programa Ciência sem Fronteiras.
A Assessoria de Cooperação Internacional, sob a coordenação da Professora Regina
Braga de Moura, será responsável pela mobilidade dos alunos de graduação e pós-graduação entre universidades estrangeiras
parceiras e através do Programa Ciência sem
Fronteiras.
Edital de Concurso para Seleção
de Docentes TI Pesquisa para 2013
Consulte o edital nos seguintes locais:
Intranet: http://estacio.intranet.br/index.php/ensino/pesquisa-aplicada
Site Estácio: www.estacio.br/pesquisaaplicada > Documentos da Diretoria de Pesquisa
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SIA docente: Pasta Diretoria de Pesquisa
Aplicada
As inscrições poderão ser realizadas de
26 de novembro a 17 de dezembro 2012.
Deonisio da Silva (Vice-Reitor de Extensão, Cultura e Educação Continuada): livro
"Lotte & Zweig" foi escolhido o melhor romance de 2012, por comissão julgadora da
Academia Catarinense de Letras, que concedeu o prêmio por unanimidade, em Florianópolis.
Sandra Helena Mayworm e Fátima Figueiredo da Conceição (Fisioterapia,
UNESA): coordenação e fechamento da pesquisa "Prevalência de incapacidades em
Nova Friburgo – RJ”, com professores e alunos da unidade, em parceria com a Associação Fluminense de Reabilitação (AFR),
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, Subsecretaria Nacional de Promoção dos Direitos
da Pessoa com Deficiência (SNPD) e Secretaria de Direitos Humanos, na PMNF, em novembro de 2012.
Nova Presidente do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro é aluna da Estácio
A Desembargadora Leila Mariano foi
eleita nesta segunda-feira, dia 3 de dezembro, Presidente do Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro. Ela é a primeira mulher a
ocupar o cargo e ficará no comando no
biênio 2013 e 2014. A Desembargadora é
ex-aluna do Mestrado em Direito e atual
aluna do Doutorado em Direito na Universidade Estácio de Sá, o que demonstra que
proporcionamos um ensino de excelência
em todas as fases de formação acadêmica.
Não só o Curso de Direito, mas toda a Estácio se orgulha em ter como aluna essa
profissional exemplar.

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível
no SIA na pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada para o e-mail: boletimpesquisa@estacio.br.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
David Fernandes Cruz
Moura (Engenharia
de Produção, UNESA):
artigo "Case studies
of attacks over adaptive modulation based
tactical software defined radios" publicado
no Journal of Computer Networks and
Communications.
Sheila Marta Carregosa Rocha (Direito,
FIB): comunicação
“Acesso ao poder judiciário da pessoa
idosa nos juizados
especiais federais”
apresentanda no GT
Sociologia do Judiciário e Profissões Jurídicas, na Universidade
Federal do Paraná,
em Curitiba, de 25 a
27 de novembro de
2012.
Raquel Batista Dantas
(Enfermagem,
FESBH(: artigo "The
perception of managers regarding health
care risks and tools
used in the process of
management" publicado na Revista de
Enfermagem UFPE on
line. 2012.
Vinicius
Figueiredo
Chaves (aluno) (PPG
Direito, UNESA): comunicação "Ordem
econômica e financeira e desenvolvimento", apresentada
na I Semana Científica
do Direito, em Vitória,
de 03 e 06 de dezembro de 2012.
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Núcleo de Estudos Sistêmicos e Pesquisas em Educação:
O grupo de pesquisa NESPE (Núcleo de Estudos Sistêmicos
e Pesquisas em Educação) do Centro Universitário Estácio Radial
de São Paulo, composto pelos conselheiros Rita Elvira Garcia,
Yara Kassab, Douglas Soares, Susane Garrido e Adriano Fonseca,
esteve nos dias 06, 07e 08 de novembro participando do FORGES 2012 – Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e
Regiões de Língua Portuguesa, que organizou a 2ª Conferência
subordinada ao tema “Por um Ensino Superior de Qualidade nos
Países e Regiões de Língua Portuguesa”, evento realizado em
Macau (Instituto Politécnico de Macau). Esta conferência, co-organizada pela Universidade de Lisboa, pela Universidade de

Coimbra, pelo Instituto Politécnico de Macau e pela Fundação
Macau, teve como concepção básica a ideia de congregar estudiosos de todo o mundo para divulgar seus conhecimentos
acerca do ensino e da pesquisa sobre educação, em simpósios
constituídos como espaços de discussão sobre os temas: Políticas
Públicas de desenvolvimento e de reforma do Ensino Superior;
Avaliação e qualidade do Ensino Superior e Financiamento e Internacionalização do Ensino Superior no contexto da globalização. Os objetivos desejados foram alcançados. A participação
do Grupo (NESPE – ESTÁCIO) foi elogiada pelo moderador e
trouxe o reconhecimento esperado.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Defesas de Doutorado em Educação
As primeiras defesas de tese do Programa de Pós-Graduação em Educação
foram realizadas neste mês de dezembro:
- Vicente Eudes Veras da Silva: Representação social institucionalizada da disciplina Matemática: aluno como máquina de
calcular. Orientador: Prof. Tarso Mazzotti.
- Wilson dos Santos Almeida: Mediação docente nos cursos Pedagogia
UFJF/UAB e Ciências da Educação UAb Portugal. Orientador: Prof. Marcio da Silva
Lemgruber.
- Eleonora Jorge Ricardo: Professores-autores na educação a distância em
tempos de cibercultura. Orientadora: Profa.
Lúcia Regina Goulart Vilarinho.
- Giane Moreira dos Santos Pereira: Escola: passaporte para o futuro.
Representações sociais de jovens do
PEJA. Orientador: Prof. Tarso Mazzotti.
Dia Mundial da Alimentação
No dia 16 outubro, Dia Mundial da Alimentação, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura (FAO)
realizou celebrações em todo o planeta
com o objetivo de discutir o direito humano à alimentação.
Para comemorar este dia e promover
uma reflexão sobre o tema foi realizado um
evento científico na Estácio FIC, que contou com a participação de representantes
do poder público e da professora titular da
USP e Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição (SBAN),
Dra Silvia Cozzolino.
V Encontro do
Conhecimento Integrado
No período de 05 a 09 de novembro,
aconteceu no Centro Universitário Estácio
Radial de São Paulo, campus Santo Amaro
o V Encontro do Conhecimento Integrado
– V ECI. Os alunos apresentaram seus projetos desenvolvidos ao longo do ano nas
áreas de: engenharia elétrica, engenharia
civil, engenharia ambiental, engenharia de
petróleo e gás, gestão ambiental, tecnologia em automação industrial e informática.

A

O evento envolveu toda a comunidade da
Estácio e a comunidade do entorno. Foram
ministradas palestras nas áreas do meio
ambiente, engenharia civil, automação industrial e informática. Foram oferecidos,
gratuitamente, minicursos na área da informática como configuração de redes sem
fio, sistema operacional Android e fusão de
fibra óptica. Contamos com a participação
dos estudantes da Estácio e membros da
comunidade externa.
I Semana de Cultura Brasileira
Nos dias 06, 07, 08 e 09 de novembro
aconteceu em todos os campi da Estácio
de São Paulo, a I SEMANA DE CULTURA
BRASILEIRA DA ESTÁCIO. O objetivo principal do evento foi envolver toda a comunidade da Estácio e do entorno, em
atividades voltadas à construção do conhecimento relacionado a aspectos da identidade cultural do povo brasileiro.Foram
apresentadas palestras relacionadas com
educação e relações étnico-raciais, além de
discussões sobre diretos humanos e atividades sobre o meio ambiente. O evento
contou com a participação da reitoria de
São Paulo, coordenadores de todos os cursos, docentes, estudantes e convidados externos.
Aluno do Centro Universitário
Estácio Radial de São Paulo
na Discovery Chanel
O aluno Orlindo Sunao Shirakura, que
cursa Engenharia Elétrica, no Centro Universitário Estácio Radial de São Paulo,
campus Santo Amaro, participou do conceituado programa "Contagem regressiva", exibido no dia 03 de novembro de
2012, no canal de TV Discovery Chanel.
Essa emissora é reconhecida no mundo
todo por apresentar programas de qualidade voltados para a ciência e tecnologia.
Nessa edição do programa, foi apresentado o funcionamento do metrô de São
Paulo e o estudante Orlindo, como integrante da equipe de engenheiros do
metrô, teve participação significativa na
matéria exibida.

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento e envio da planilha, disponível
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Raul Benites Paradeda (CST em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, FCC): comunicação "AI
Quest: um jogo em HTML5 para
aprendizado de algoritmo", apresentada na Escola Potiguar de
Computação e suas Aplicações
(EPOCA), em Natal, de 05 a 09 de
novembro de 2012.
Rita de Cassia Clark Teodoroski (Fisioterapia, FESSC): comunicação
“Knowledge as facilitator of creativity and innovation in organizations: the contribution of Higher
Education Institutions in the formation of new entrepreneurs”
apresentanda no II Congresso Internacional do Conhecimento e
Inovação, em Madri, de 01 a 02
de outubro de 2012.
Rita de Cassia Clark Teodoroski (Fisioterapia, FESSC): comunicação
“Usability analysis of 2D graphics
software for designing technical
clothing” apresentanda no XVIII
Congresso Internacional de Ergonomia, em Recife, de 12 a 16 de
fevereiro de 2012.
Rita de Cassia Clark Teodoroski (Fisioterapia, FESSC): comunicação
“Old scissors to industrial automation: the impact of technologic
evolution on workers health” apresentanda no XVIII Congresso Internacional de Ergonomia, em Recife,
de 12 a 16 de fevereiro de 2012.
Roney Rodrigues Guimaraes (Ciências Biológicas, UNESA): artigo
"Toxeumella albipes Girault (Hymenoptera: Pteromalidae) como
parasitóide de Caligo sp. (Lepidoptera: Brassolidae) encontrado
na Reserva Biológica do Tinguá,
RJ, Brasil" publicado na Revista
Científica do Centro Universitário
de Barra Mansa, v. 14, nº 28, dezembro 2012.
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