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Apresentação
A Diretoria de Pesquisa Aplicada, com a iniciativa de sistematizar a atividade de pesquisa
na E stácio, ide ntificou a e xistência de uma série d e eve ntos associados às ativ idades d e
pesquisa com a par ticipação dos docentes , que eram desconhecidas interna e externamente.
Objetivando at ingir o pú blico inte rno, foi orga nizada u ma s istemática de div ulgação de stes
eventos através de um boletim.
Neste sentido, em 07 de fevereiro de 2011, foi encaminhada correspondência interna aos
professores solici tando que as notícias de c unho cien tífico fossem encaminhadas ao e- mail
boletimpesquisa@estacio.br, utilizando a planilha eletrônica “boletimpesquisa”. Por sua natureza,
o boletim se destina a f azer referência a ev entos atuais dentre os quais aprovação e submissão
de projet os de pesqui sa a órgão s de fome nto o u empresa s, recebimen to d e pr êmio o u
homenagem, apresentação d e trabalho em ev ento científico, ce lebração de conv ênio,
publicação de l ivro ou art igo cie ntífico, pa rticipação e m co mitê cie ntífico e consu ltoria
relevante.
A partir desta iniciativa, em 14 de fevereiro de 2011, foi divulgada a 1ª edição do Boletim
Pesquisa, qu e foi di vulgada no SIA , past a Di retoria de Pe squisa Aplicada e de sde e ntão,
quinzenalmente no vas edições foram di vulgadas. E m 2 3 de maio de 2 011, a pe riodicidade do
Boletim Pesquisa passou a ser semanal.
No ano de 2013, foram publicadas 50 edições.
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Boletim Pesquisa
7 de janeiro de 2013. Ano 3. Nº 86

Projeto de tecnologia da Estácio
com UFRN tem batalha de robôs
O Projeto de Inclusão Tecnológica desenvolvido pela Faculdade Estácio FATERN e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN) promoveu uma batalha entre robôs
realizada nas dependências da Faculdade Estácio FATERN, no bairro de Capim Macio,
Natal. Na batalha, que servirá de aula de robótica para os alunos da Estácio FATERN,

houve até luta de sumô entre robôs.
A atividade envolveu alunos dos CST em
Redes de Computadores e Sistemas para Internet, cursos do Centro de Conhecimento em Tecnologias, coordenados pela profª Renata Pitta
Barros. A ação integra o projeto de extensão
que incentiva o uso da robótica como metodologia de ensino para estudantes da rede pública.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Alexandre Fernandes Dantas (Direito, UNESA): artigo "Justiça distributiva através da inversão de
ônus da prova no código de defesa do consumidor" publicado na Revista Juris Plenum, ano VIII,
nº 47, setembro 2012.
Ana Larissa Costa de Oliveira, Vanessa Lôbo de
Carvalho e Cristiane Muritiba da Fonseca (Fisioterapia, FAL): comunicação “Avaliação dos fatores
de risco de câncer de colo uterino em um bairro de
Maceió - Alagoas” apresentada no 10º Congresso
Brasileiro de Saúde Coletiva da ABRASCO , em
Porto Alegre, de 14 a 18 de novembro de 2012.
Ana Larissa Costa de Oliveira (profa), Cristiane
Ferreira dos Santos (aluna), Jacqueline Menezes de Lima (aluna), Kamilla França Canuto
(aluna), Patricia Maria Pedrosa Paranhos
(aluna) (Fisioterapia, FAL): comunicação “Análise
dos déficits neurológicos em pacientes portadores
de hanseníase em uma unidade de sáude de Maceió - Alagoas” apresentada no 10º Congresso
Brasileiro de Saúde Coletiva da ABRASCO , em
Porto Alegre, de 14 a 18 de novembro de 2012.
Paulo Sergio Medeiros de Araujo (Colaborador
FIC): artigo "Uma retrospectiva sobre os jogos matemáticos" publicado nos Anais do IV Encontro de
Práticas Docentes da Universidade de FortalezaUNIFOR, 2012.

A

Samantha Aparecida Moura Martins Vieira (Pedagogia, UNESA): comunicação "Una filosofia de
educación a distancia: tensiones entre lo público
y privado", será apresentada no II Congresso Latino-americano de Filosofia de la Educación, na
Universidade da República do Uruguai, de 21 a 23
de março de 2013.
Sheila Marta Carregosa Rocha (Direito, FIB): comunicação “A interrelação do idoso com a família e
a fé” apresentada no III Seminário Nacional: Espiritualidade no século XXI, em São Paulo , de 23 a
24 de novembro de 2012.
Vanessa Lôbo de Carvalho e Cristiane Muritiba da Fonseca (Fisioterapia, FAL): comunicação “Relato de experiência de um projeto de
extensão de saúde pública: fisioterapia na promoção da saúde” apresentada no 10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva da
ABRASCO , em Porto Alegre, de 14 a 18 de novembro de 2012.
Vanessa Lôbo de Carvalho e Cristiane Muritiba
da Fonseca (Fisioterapia, FAL): comunicação “A
utilização de recurso lúdico na educação popular
em saúde para crianças: relato de experiência”
apresentada no 10º Congresso Brasileiro de Saúde
Coletiva da ABRASCO , em Porto Alegre, de 14 a
18 de novembro 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.
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Boletim Pesquisa
14 de janeiro de 2013. Ano 3. Nº 87

Aluno de Engenharia de Produção
se destaca em universidade dos EUA
O aluno Jorge Luiz da Silva Lima Junior, do
curso de Engenharia de Produção, campus
Norte Shopping, recebeu o prêmio Dean’s
List Honor do Illinois Institute of Technology,
onde está estudando como bolsista do programa Ciência sem Fronteiras. Este prêmio é

conferido a quem se destaca por excelência
e performance acadêmica. O destaque é verificado através do CR, que lá é chamado de
GPA. O Jorge Luiz alcançou no último semestre o GPA 4, que corresponde ao nosso
CR 10. Parabéns ao Jorge Luiz.

EVENTOS/NOTÍCIAS

II Premio Oscar Niemeyer: trabalhos científicos e tecnológicos
O aluno Renato dos Santos Braga, do curso de Engenharia Elétrica, da UNESA, teve seu trabalho “Projeto
de malha de aterramento de subestação” premiado no
II Premio Oscar Niemeyer: trabalhos científicos e tecnológicos 2012. O trabalho poderá ser consultado no link:
http://data.axmag.com/data/201211/U21010_F17273
5/index.html
Christiano Bittencourt Machado (Fisioterapia,
UNESA): convidado para visitar o Laboratório de Terapias
Regenerativas da Universidade de Berlim, Alemanha,

entre os dias 29 de abril e 02 de maio, para discussões
sobre a colaboração científica entre o Prof. Christiano
(LabusBio - UNESA) e Prof. Kay Raum (Berlim).
Giselle Martins dos Santos Ferreira (PPG Educação, UNESA): e-book "Educação e tecnologia: parcerias" organizado pela linha TICPE do Programa de
Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação. O livro está
sendo publicado sob uma licença aberta e pode ser
baixado em sua íntegra no link: http://ticpe.wordpress.com/publicacoes/

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Christiano Bittencourt Machado (Fisioterapia, UNESA):
comunicação “Ultrasound propagation through bone fractures with reamed intramedullary
nailing: results from numerical
simulations” será apresentada
no International Congress on
Acoustics, em Montréal - Canadá, de 2 a 7 de junho de
2013.

Fernando Regis Di Maio (Ciências Biológicas, UNESA): artigo
"Four new species of Ixora (Rubiaceae, Ixoreae) from Brazil"
publicado na Brittonia: A Journal of Sustematic Botany,
vol.64, nº 4, 2012.

Edna Raquel Rodrigues Santos
Hogemann (Direito e PPG Direito, UNESA): artigo "O debate bioético em torno da
ideia de pessoa humana" pu-

Gustavo Huguenin Queiroz
(Direito, UNESA): artigo "Melancolia institucional" publicado no jornal O Globo, em
01/01/2013.

A

blicado na Revista da Seção Judiciária do Rio de Janeiro,
vol.19, nº 35, 2012.

Isnard Thomas Martins (Direito,
UNESA): comunicação “Breaking
technological and cultural paradigms: sustainable design in air
transport multi-hibrid: the AirShip” será apresentada no HCI International 2013, em Las Vegas,
de 21 a 26 de julho de 2013.
Isnard Thomas Martins (Direito, UNESA): comunicação
“Human error in aviation: the
behavior facing the modern
technology” será apresentada no HCI International
2013, em Las Vegas, de 21 a
26 de julho de 2013.

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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21 de janeiro de 2013. Ano 3. Nº 88

Programa Ciência sem Fronteiras-doutorado
Como apoio ao Programa Ciência sem Fronteiras-doutorado,
está sendo lançado o projeto “International Virtual Fair”.
Será uma feira virtual destinada a pesquisadores,
professores e candidatos a doutorado pleno, doutorado sanduiche e pós-doutorado. A International Virtual Fair será iniciada em um seminário no próximo
mês de março. Neste primeiro evento, o Prof. Manoel Barral, Vice Presidente do CNPq, será um dos

keynote speakers. Devem também se apresentar as
seguintes Universidades: National University of Singapore, University of Virginia, Ohio University e Saint
Louis University.
Para participar no evento, os interessados devem se
registrar em www.virtualcenterbrazil.com/march2013.

EVENTO/NOTÍCIA
Segundo informações do CNPq e
da CAPES, há bolsas de doutorado e
pós-doutorado no exterior sobrando
nas agências, por falta de interesse dos
candidatos. Oportunidade urgente

para o Canadá: o CBIE, junto com o
Programa Ciência sem Fronteiras, está
oferecendo bolsas de doutorado para
o Canadá e as inscrições irão até o dia
31/1/2013. Os estudantes de Douto-

rado interessados em ir ao Canadá
pelo Programa de Bolsas de Estudo de
Doutorado Ciência sem Fronteiras
devem enviar um e-mail expressando
interesse para csfdoctoral@cbie.ca.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Greice Rejane Moraes Vaz (profa.), Rodrigo Santos
(aluno) e Roberto Jesus (aluno) (Design Gráfico, Faculdade Estácio Atual): comunicação “Ecodesign: uma
solução benéfica para promoção de pontos turísticos”
apresentada no 10º Congresso Brasileiro de Pesquisa e
Desenvolvimento em Design, no Maranhão, de 10 a 13
de outubro de 2012.
Laélia Carmelita Portela Moreira (profa.) e Débora Borges Lima (aluna) (PPG Educação, UNESA): comunicação “O desenvolvimento das disciplinas práticas na
formação de professores das séries iniciais” apresentada no Encontro ANPAE Centro Oeste, em
Goiânia/GO, de 10 a 12 de dezembro de 2012.
Laélia Carmelita Portela Moreira (profa.) e Victor Hugo
Rodrigues (aluno) (PPG Educação, UNESA): comunicação “Aspectos da implementação e gestão do PROUNI
em instituições sem fins lucrativos do estado do Rio de
Janeiro” apresentada no XII Colóquio Internacional
sobre Gestão Universitária nas Américas, no México, de
14 a 16 de novembro de 2012.
Rossano Antenuzzi (aluno) (PPG Educação, UNESA): comunicação "O museu e a escola: revisando os anuários
do Museu Nacional de Belas Artes” apresentada no
Congresso Nacional da Federação dos Arte/Educadores
do Brasil, de 29 de outubro a 02 de novembro de 2012.
Vanessa Lôbo de Carvalho (profa.) e Cristiane Muritiba
da Fonseca (profa.) (Fisioterapia, FAL): comunicação
“Promoção da saúde no cenário escolar com convívio intergeracional: relato de experiência” apresentada no 10º
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva da ABRASCO,
em Porto Alegre, de 14 a 18 de novembro de 2012.

A

Vanessa Lôbo de Carvalho (profa.), Cristiane Muritiba
da Fonseca (profa.), Waléria Ferreira Silva (aluna),
Heloar Santos (aluna) e Wallacy Jhon Araújo (aluno)
(Fisioterapia, FAL): comunicação “Perfil epidemiológico
dos frequentadores de eventos GLSBT do bairro da Jatiúca do município de Maceió - Alagoas” apresentada
no 10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva da
ABRASCO, em Porto Alegre, de 14 a 18 de novembro
de 2012.
Vanessa Lôbo de Carvalho (profa.), Cristiane Muritiba
da Fonseca (profa.), Ana Larissa Costa de Oliveira
(profa.), Manuela Lourenço (aluna) (Fisioterapia, FAL):
comunicação “Prevenção das doenças sexualmente
transmissíveis: uma avaliação do conhecimento de idosas participantes de um grupo de convivência” apresentada no 10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva
da ABRASCO, em Porto Alegre, de 14 a 18 de novembro de 2012.
Vanessa Lôbo de Carvalho (profa.), Cristiane Muritiba
da Fonseca (profa.), Waléria Ferreira Silva (aluna),
Heloar Santos (aluna), Wallacy Jhon Araújo (aluno)
(Fisioterapia, FAL): comunicação “Abordagem aos profissionais do sexo da orla marítima de Maceió pelos discentes de Fisioterapia: relato de experiência”
apresentada no 10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva da ABRASCO, em Porto Alegre, de 14 a 18 de
novembro de 2012.
Victor Hugo Rodrigues (aluno) (PPG Educação, UNESA):
comunicação “Uma breve trajetória histórica do ensino
brasileiro” apresentada no 8º Congreso Internacional
de Educación Superior “Universidad 2012”, em Habana/Cuba, de 13 a 17 de fevereiro 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.
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28 de janeiro de 2013. Ano 3. Nº 89

Estudo avalia diferentes
protocolos para tratamento de canal
Isabela das Neves Rôças Siqueira, José Freitas Siqueira Junior, Luciana Armada Dias, Julio Cezar Machado de Oliveira, Flávio Rodrigues Ferreira Alves e
Fábio Ramôa Pires, professores do Programa de PósGraduação Stricto Sensu emOdontologia da UNESA:
o Boletim On-line da FAPERJ - http://www.faperj.br/bo-

letim_interna.phtml?obj_id=8788, de 24 de janeiro de
2013, publicou matéria sobre a pesquisa desenvolvida
pelos docentes relacionada ao tratamento de canal
dentário. A proposta foi contemplada no edital Pensa
Rio, da FAPERJ, que visa apoiar o estudo de temas relevantes e estratégicos para o estado do Rio de Janeiro.

EVENTO/NOTÍCIA
Eduardo Jorge Nascimento de Oliveira (Comunicação, UNESA): participou do concurso nacional do Santander respondendo a frase “Como um curso no exterior
pode enriquecer minha trajetória acadêmica em prol do
ensino superior?" e somente dois professores do Rio ven-

ceram, de um total de 15 ganhadores de todo o país.
O docente recebeu uma bolsa de estudo de 15 dias
na Fundação Comillas, Espanha, tendo todas as despesas da viagemcusteadas no período de: 12/01/2013 à
26/01/2013.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Bruno Cavalcante Di Lello, José Brant Campos e
Marilza Sampaio Aguilar (Engenharia, UNESA):
artigo "Síntese e caracterização de fosfatos de
cálcio a partir da casca de ovo de galinha" publicado na Revista Cerâmica, vol.58, nº 348, 2012.

UNESA): comunicação “Expansão do curso de Pedagogia nas modalidades presencial e a distância
por meio do Programa Universidade para Todos
(PROUNI)” apresentada no III Encontro Estadual
da ANPAE, na Universidade Federal Fluminense,
de 06 a 07 de dezembro de 2012.

Christiano Bittencourt Machado (Fisioterapia,
UNESA): comunicação “Ultrasound propagation
through bone fracture with reamed intramedullary nailing: results from numerical simulations”
será apresentada no International Congress on Ultrasonics (ICA 2013), no Canadá, de 02 a 07 de
junho de 2013. O docente recebeu subsídio da
Estácio para apresentar o trabalho no evento.

Luis Antonio Monteiro Campos e Marco Barros
(Psicologia, UNESA): comunicação “The Brazilian
observatory of the legitimate use of force” será
apresentada no 7th European Symposium on
Non-Lethal Weapons, na Alemanha, de 03 a 05
de junho de 2013.

Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann (Direito e PPG Direito, UNESA): comunicação “A infância pobre em abandono: uma realidade
dissimulada histórica e socialmente” apresentada
no IV Seminário Internacional Direitos Humanos,
Violência e Pobreza, no Rio de Janeiro, de 21 a 23
de novembro de 2012.
Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann (Direito e PPG Direito, UNESA): livro "O comunista
que não deixou rastro", publicado pela editora
Revan.
Laélia Carmelita Portela Moreira (PPG Educação,

A

Mauro Cesar Bernardes (CST em Redes de Computadores, UNIRADIAL): comunicação “Methods
and frameworks combined to support IT governance in a Brazilian Public University” será apresentada no Educause Annual Conference 2012,
no Colorado - EUA, de 05 a 09 de novembro de
2012.
Maria Cecilia Trannin (CST em Gestão Ambiental,
UNESA): comunicação “Climate change in the
Brazilian undergraduate students mind: Brazilians
global warming beliefs, attitudes and trust in
2013” será apresentada no European Climate
Change Adaptation Conference 2013, na Alemanha, de 18 a 20 de março de 2013.

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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4 de fevereiro de 2013. Ano 3. Nº 90

VEM AÍ UM EVENTO COM GRANDE
RELEVÂNCIA CULTURAL E CIENTÍFICA
No dia 26 de outubro, na unidade Menezes Côrtes, acontecerá o V SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO E I JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA
UNESA. A programação terá apresentação de 330
trabalhos e exposição de pôsteres.

Fique atento(a)! O edital estará disponível em
março de 2013 no link: www.estacio.br/seminariodepesquisa
Informações:
E-mail: seminario.pesquisa@estacio.br

EVENTO/NOTÍCIA
Jose Freitas Siqueira Junior (PPG Odontologia, UNESA): entrevistado pela Rádio Roquette Pinto FM 94,1. Tema
"Estudo avalia diferentes protocolos para tratamento de canal”, projeto de pesquisa com financiamento da FAPERJ.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
GRUPO DE PESQUISA DA ESTÁCIO BELO HORIZONTE
"MEMÓRIA, JUSTIÇA E VERDADE"
Virgílio de Mattos (Prof), Rafhael Ribeiro (aluno), Marcos Bernardes Rosa (aluno), Ricardo Lara (aluno) e
Guilherme Gonçalves (aluno) (Direito, FESBH): comunicação "A torturante falta de liberdade de expressão:
apontamentos sobre a última ditadura brasileira 19641988", apresentada no Congresso "Estado, Políticas
Sociales y Sociedad: Debates Latinoamericanos", em
Buenos Aires, de 15 e 16 de novembro de 2012.
Alexandre José Braga da Silva (Sistemas de Informação, FAL): comunicação "Integração de múltiplas plataformas robóticas no ensino fundamental e médio"
apresentada no Latin American Robotics Simposium LARS, em Fortaleza, de 16 a 19 de outubro de 2012.
GRUPO DE PESQUISA DA ESTÁCIO BELO HORIZONTE
"MEMÓRIA, JUSTIÇA E VERDADE"
Virgílio de Mattos (Prof), Rafhael Ribeiro (aluno), Fernanda Lomelina (aluna), Marcos Bernardes Rosa
(aluno) e Gabriel Faria (aluno) (Direito, FESBH): comunicação "(Des)memória e (Im)possibilidade do luto:
notas sobre a justiça de transição brasileira", apresentada no Congresso "Estado, Políticas Sociales y Sociedad: Debates Latinoamericanos" , em Buenos Aires,
de 15 e 16 de novembro de 2012.
Hugo Pissaia Junior (CST em Logística, UNIRADIAL): comunicação “Aspectos estratégicos na aplicabilidade do
vendor managed inventory (VMI) para a cadeia de
abastecimento” apresentada no Conem 2012 - VII
Congresso Nacional de Engenharia Mecânica, no Ma-

A

ranhão, de 31 de julho a 03 de agosto de 2012.
Maria do Ceu Pereira Gonçalves (Fisioterapia, UNESA):
comunicação "Importância do fisioterapeuta nas orientações para o cuidador da criança com luxação displásica do quadril: relato de dois casos", apresentada no I
CONAFIS - 1˚ Congresso Nacional de Fisioterapia da Estácio, em Petrópolis - RJ, de 25 a 28 de outubro 2012.
Maria do Ceu Pereira Gonçalves (Profa) e Isabela Regina
Lorang (aluna) (Fisioterapia, UNESA): comunicação
"Análise comparativa das comorbidades respiratórias
em crianças com síndrome de down que receberam intervenção sensóriomotora essencial (ISME) nas redes
pública e privada", apresentada no I CONAFIS - 1˚
Congresso Nacional de Fisioterapia da Estácio, em Petrópolis - RJ, de 25 a 28 de outubro 2012.
Maria do Ceu Pereira Gonçalves (Profa), Gabriela Torres
de Lima (aluna), Mayara Esch dos Santos (aluna), Monique Szekely da Silva (aluna) (Fisioterapia, UNESA): comunicação "A implicação da deficiência mental
não-sindrômica no desenvolvimento motor do lactente", apresentada no I CONAFIS - 1˚ Congresso Nacional de Fisioterapia da Estácio, em Petrópolis - RJ, de
25 a 28 de outubro 2012.
Vicente de Paulo Barreto (PPG Direito, UNESA): texto
"Bioethics, freedom and the heuristic of fear", publicado no livro "Biotechnologies and the human condition, pela Editora da UFMG.
Vicente de Paulo Barreto (PPG Direito, UNESA): livro "O
fetiche dos direitos humanos", publicado pela Livraria
do Advogado Editora.

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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18 de fevereiro de 2013. Ano 3. Nº 91

Edital de Concurso para Concessão de Bolsas do Programa
de Iniciação Científica da Universidade Estácio de Sá
A Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa
da UNESA torna público o EDITAL de abertura
de inscrições ao pro cesso seletivo para concessão de bolsas do Programa de Iniciação Científica da Universidade Estácio de Sá, referente ao

período de agosto 2013 a julho 2014.
As inscrições poderão ser realizadas de 18 de
fevereiro a 25 de março 2013
O edital poderá ser consultado no link:
www.estacio.br/pesquisas

EVENTO/NOTÍCIA
VI CONCURSO INTERNO NACIONAL
DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA, PROJETOS DE
EXTENSÃO E ENSAIO
Aproveite o período até o início das inscrições para
selecionar e finalizar seu artigo científico, projeto de extensão ou ensaio. Não perca a chance de dar visibilidade ao seu conhecimento. O regulamento do VI
Concurso Interno Nacional de Produção Científica, Projetos de Extensão e Ensaio já está disponível no portal
http://www.genteensinandogente/piq.
Os trabalhos premiados nos primeiros lugares das
categorias receberão R$ 7000,00 e os demais premiados receberão R$ 3.500,00.
Cronograma:
Inscrições: 2 a 31 de maio
Avaliação: 3 a 28 de junho
Divulgação de resultados: 18 de julho
Professores e alunos interessados em publicar trabalhos em revistas e periódicos da Estácio podem buscar informações em www.estacio.br/pesquisaaplicada

Luís Antônio Monteiro Campos (Psicologia,
UNESA): contribuiu como Assessor Científico ad hoc,
na avaliação de artigo submetido à publicação do periódico científico Cadernos Camilliani, v.13, n 3, 2012
de periodicidade quadrimestral do Centro Universitário São Camilo - Espírito Santo, sob o registro ISSN:
1518-0395.
III FÓRUM DE PETRÓLEO E GÁS
Nos dias 23, 24 e 25 de abril de 2013, na unidade
Macaé, da Estácio, acontecerá o III Fórum de Petróleo
e Gás, destinado aos alunos em formação no segmento de petróleo e gás contando com uma enorme
diversidade de ações simultâneas, incluindo palestras
técnicas, mesas redondas, minicursos, visita às empresas, apresentações de Trabalhos de Conclusão de
Curso.
O evento contará com a presença do CREA-RJ, SINPETRO, CRQ e empresas do setor de petróleo com espaço destinado à apresentação de projetos,
possibilitando integração: universidade x empresas.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Cleyson de Moraes Mello (Direito, UNESA): livro
"Código Civil: comentado e interpretado", publicado pela editora Contemplar.

Internacional del Conocimiento: Diálogos em
Nuestra América, Bogotá-Colômbia, nos dias
02 a 04 de maio.

Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann (Direito e PPG Direito, UNESA): comunicação "Os
direitos fundamentais sociais e sua estratégica
relevância no sistema suplementar de saúde
pública brasileira", será apresentada no I Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración em el Conosur

Luís Antônio Monteiro Campos, Claudia Behar,
Denise Candal Reis (Psicologia/Matemática,
UNESA): comunicação "Estereótipos de professores universitários sobre educação superior no Brasil", será apresentada no IV Congresso
Internacional de Psicologia FIUC, em Buenos
Aires, de 10 a 12 de abril de 2013.

A
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LITTERA DOCENTE & DISCENTE EM REVISTA
ISSN: 2316-8137
ABRE CHAMADA PARA PRÓXIMA EDIÇÃO - Vol.2 - Nº 3
A “Littera Docente & Discente em revista”, da
Universidade Estácio de Sá, Campus Nova
Friburgo/RJ - Brasil é uma produção editorial, na versão eletrônica e de periodicidade semestral. Vinculada ao NUCOM, deste campus universitário, a
publicação destina-se à divulgação de trabalhos de
natureza acadêmica relacionados à visão interdisciplinar, transdisciplinar e multidisciplinar de estudos,
abrangendo as áreas de Comunicações e Artes;
Ciências Jurídicas; Ciências da Saúde; Gestão e Negócios; Tecnologias e Exatas; Educação e Licencia-

tura. Nossos principais colaboradores são o corpo
docente e discente (estes orientados por docentes),
assim como acadêmicos interessados. O prazo para
envio dos manuscritos para Edição nº 2 volume 3 é
30 de Abril de 2013 (com a publicação prevista para
Maio/Junho de 2013) – tema livre.
As normas e diretrizes para publicação estão disponíveis no endereço: www.litteraemrevista.org
Os interessados devem encaminhar os trabalhos
de acordo com as instruções para submissão expressas no ‘site’ da revista.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Ana Luiza da Gama e Souza (Direito, UNESA): artigo "A ética do mercado em Michael Sandel" publicado nos anais do II Seminário Interdisciplinar
Sociologia e Direito, UFF. Disponível no link:
http://www.interdisciplinar.net
Antonio Carlos Magalhães da Silva (PPG Administração, UNESA): artigo "Credit Default and Business Cycles: an empirical investigation of
Brazilian Retail Loans", publicado na série Estudos
Econômicos, no 40º ANPEC.
Antonio Carlos Magalhães da Silva (PPG Administração, UNESA): comunicação "Credit default
and business cycles: na empirical investigation of
Brazilian retail loans", apresentada no 40º
ANPEC, em Porto de Galinhas (PE), entre os dias
11 e 14 de dezembro de 2012. O trabalho foi premiado pelo Ministério da Fazenda de Economia.
Guillermo Ruperto Martin Cortes (Administração,
UNIRADIAL): comunicação "Bentonias Brasileiras,
caracterizações e aplicações: alguns dos resultados obtidos na EPUSP", aprovado para apresentação no 1º Encontro Luso-Brasileiro de
Engenharia de Compósitos, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em Portugal,
entre os dias 12 e 14 de Junho 2013.
Irene Raguenet Troccoli (PPG Administração,
UNESA): comunicação "IOT: Análise da Satisfação

A

em Relação ao Binômio Tempo de Espera da Consulta e a Prestação de Serviços Médicos", apresentada no II Congresso de Administração,
Sociedade e Inovação, em Volta Redonda, entre
os dias 06 e 07 de dezembro de 2012. O trabalho
foi premiado como melhor artigo na área de Administração Estratégica e Marketing e a publicação ocorrerá em regime de fast track no periódico
Qualis do evento.
Silvia Maria de Paula e Guillermo Ruperto Martin Cortes (Engenharia Elétrica/Administração,
UNIRADIAL): artigo "Desenvolvimento de nanocompósito de hidroxiapatita sintetizado a diferentes temperaturas e sob a ação dos ácidos
aspártico e glutâmico", aprovado para apresentação no 1º Encontro Luso-Brasileiro de Engenharia de Compósitos, na Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto, em Portugal, entre os
dias 12 e 14 de Junho 2013.
Wania Regina Coutinho Gonzalez, Laélia Carmelita Portela Moreira (PPG Educação, UNESA):
comunicação "Relação com o saber em espaços
não formais de educação e suas potencialidades
na melhoria da qualidade em escolas da periferia
do Rio de Janeiro", será apresentada no I Colóquio Internacional de Ciências Sociais da Educação e III Encontro de Sociologia da Educação, na
Universidade do Minho, em Portugal, entre os
dias 25 e 27 de março de 2013.
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PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS –
NOVOS EDITAIS ABERTOS
Foram lançados novos editais para graduação sanduíche pelo Programa Ciência sem Fronteiras. As inscrições são para Áustria, Bélgica, China, Finlândia e Irlanda
e ficam abertas até abril. Através do programa, o governo federal concede aos candidatos aprovados bolsa
de estudos e todas as despesas pagas, de 12 a 24
meses, para aperfeiçoamento da língua e para cursar

disciplinas de seu curso de graduação em universidades
estrangeiras. O aluno poderá também realizar estágio,
conforme a oferta no país. O início das aulas está previsto para setembro de 2013. Para obtenção dos editais
e mais informações, entrar em contato com as Professoras Regina Braga (regina.moura@estacio.br) ou Heline
Soares (heline.soares@estacio.br).

EVENTOS/NOTÍCIAS
NOVOS ALUNOS APROVADOS NO PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
Os novos alunos estão providenciando documentos e preparando as malas para estudarem em universidades australianas, sul
coreanas, canadenses e americanas, a partir do
segundo semestre deste ano. São alunos que
foram homologados pela UNESA e aprovados
pelo PCsF e pelas universidades para onde irão.
Parabéns a todos!
O processo de aprovação pelo programa e
pelas universidades estrangeiras ainda está em
andamento. Mais informações sobre editais
abertos e como participar com as Professoras
Regina Braga (regina.moura@estacio.br) ou
Heline Soares (heline.soares@estacio.br).
Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann (Direito e PPG Direito, UNESA): convidada para participar como membro da
Comissão de Avaliação na 65a Reunião Anual
da SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em Recife, de 1 a 3 de julho
de 2013.
A Estação Científica, revista semestral da
Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora, cuja
missão é contribuir para o diálogo acadêmicocientífico 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 nº 9: Janeiro / Junho de 2013 (para publicação em agosto de 2013) - tema livre - é: 30
de abril de 2013.
Para submissão dos trabalhos, devem ser
observadas as normas de publicação da revista
(ver
em
http://portal.estacio.br/quem-

A

somos/revista-estacao-cientifica/como-publicar.aspx). Artigos que não se enquadrarem nas
normas serão desconsiderados. Os textos
devem ser enviados, no prazo estabelecido,
para alinemaia@live.estacio.br
O Curso de Comunicação Social, da Universidade Estácio de Sá – Campus Nova Friburgo, tem a honra de receber Manuel Carlos
Chaparro, doutor em Ciências da Comunicação e professor de Jornalismo, pela Escola de
Comunicações e Artes, da Universidade de São
Paulo - ECA/USP , para uma conferência sob o
tema: “Jornalismo e publicidade: linguagens
convergentes na dinâmica da atualidade”. O
evento ocorrerá dia 06 de Março de 2013, às
19:00 horas, no auditório do Campus.
Manuel C. Chaparro é jornalista desde
1957. Autor de vários livros publicados sobre
jornalismo: Pragmática do Jornalismo, São
Paulo, Summus, 1994; Sotaques d’aquém e
d’além-mar - Percursos e gêneros do jornalismo português e brasileiro, Santarém, Portugal, Jortejo, 1998 – livro lançado também
no Brasil em 2008, pela Summus, em edição
atualizada que recebeu o título Sotaques
d’aquém e d’além-mar – travessias para uma
nova teoria de gêneros jornalísticos; e Linguagem dos Conflitos, Coimbra, Minerva
Coimbra, 2001. Em 2004, foi coautor (com
Norma Alcântara e Wilson Martins) de um
quarto livro: A Imprensa na berlinda (editado
pela Celebris, São Paulo). Em 2006, com edição da Hucitec, publicou o livro-reportagem
Padre Romano – Profeta da Libertação Operária, com a biografia do padre Romano Zuferrey. E em 2007 lançou o blog “O Xis da
Questão”, com textos sobre Jornalismo,
Mídia e Atualidade.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Mara Conceição Vieira
de Oliveira (Direito,
FESJF): capítulo “Imagens poéticas de
Deus em Murilo
Mendes”, no livro
Escrituras de deus e
do diabo: ensaios de
religião, história e literatura, publicado
pela editora da UFJF,
2012.
Luis Antonio Medeiros
Moliterno (Medicina, UNESA): artigo
"Avaliação dos resultados clínicos e radiográficos dos pacientes
submetidos à ressecção de hemivértebra
nas
deformidades
congênitas da coluna
vertebral", aprovado
para publicação na
Revista Coluna/Columna.
Sylvia Maria Porto
Pereira (Medicina,
UNESA): livro "Neonatologia além da
UTIN: as experiências das famílias
com a prematuridade narrativas clínicas", publicado
pela editora Revinter.
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Concurso Prêmio Ministério
da Fazenda de Economia
O professor do mestrado em Administração
da UNESA, Antonio Carlos Magalhaes da Silva,
é um dos autores do artigo “Credit default and
business cycles: an empirical investigation of
Brazilian retail loans”, que foi selecionado em
segundo lugar na área de concentração “Macroeconomia, Economia Monetária e Finanças”
no concurso Prêmio Ministério da Fazenda de

Economia. A seleção dos oito artigos premiados
foi realizada por um comitê de doutores do Ministério da Fazenda. Esta premiação foi criada
pelo Ministério com o interesse especial de divulgar novas ideias, estimular a produção científica e proporcionar ambiente de discussão de
temas relacionados às suas atividades, iniciando
assim a série Estudos Econômicos.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Ana Luiza da Gama e Souza
(Direito, UNESA): Homenagem do
Campus Menezes Cortes, da Estácio, pelo Projeto de Iniciação Científica "Direitos humanos e justiça
global: o direito à liberdade na contemporaneidade"
Aula Inaugural do Curso de
Letras
Local: Campus Recreio (Barra
World)
Dia: 13/03/2013 – quarta-feira
Horário: 10h
Conferência “A poesia é traduzível?” do acadêmico Ivan Jun-

queira, da Academia Brasileira de
Letras
O artigo “IOT: Análise da Satisfação em Relação ao Binômio
Tempo de Espera da Consulta e a
Prestação de Serviços Médicos”, do
qual a professora do MADE Irene
Raguenet Troccoli foi uma das
coautoras, foi agraciado com o prêmio de melhor artigo na área de
Administração Estratégica e Marketing, do II Congresso de Administração, Sociedade e Inovação
(CASI), promovido pela Universidade Federal Fluminense (UFF) em

Volta Redonda em dezembro de
2012. Sua publicação ocorrerá em
regime de fast track em um dos
sete periódicos Qualis participantes
do evento.
Elevação da classificação da
revista ADM.MADE para o estrato
B3 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.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Herbert Schutzer (História, UNIRADIAL): artigo "Os
instrumentos estatais e a geopolítica das linhagens
na África Subsaariana: poder legal versus poder
tradicional: caso da Guiné-Conakry" publicado na
revista Conexão Política: Programa de Pós- Graduação em Ciência Política da UFPI, ISSN: 23169168.

Miriam Azevedo Hernandez Perez (aluna) (PPG Direito, UNESA): comunicação "Fraternità e teoria
comunicativa", será apresentada no Seminário La
Fraternità Come Principio Relazionale Giuridico e
Politico, na Itália, de 11 a 13 de março de 2013.

Miriam Azevedo Hernandez Perez (aluna) (PPG Direito, UNESA): capítulo “Semiótica jurídica e a teoria do agir comunicativo como instrumentos para
a efetivação da democracia”, no livro Linguagens,

Wander Lourenço de Oliveira (Letras, UNESA): lançamento do livro "Antologia teatral" a ser realizado no dia 30 de março de 2013, às 11h, na
livraria Arlequim, no Paço Imperial.

A

Códigos e Tecnologias: Estudos e Aplicações.
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PERCEPÇÕES E PERSECTIVAS APÓS UM ANO EM UNIVERSIDADE
AMERICANA PELO PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
se saíram muito bem nas disciplinas.
Os três ressaltaram o diferencial
que têm ao se apresentarem em entrevistas para emprego, tanto pela experiência que adquiriram, como pelo
preparo que tiveram para enfrentar
essas situações.
A mesa redonda foi assistida por
51 alunos de diferentes cursos, tanto
do campus Centro IV, quanto de outros campi.
Essas mesas redondas têm o intuito de proporcionar um encontro
entre os alunos que passaram pela
experiência de serem selecionados
pelo Programa Ciência sem Fronteiras
e realizaram disciplinas e estágio em
países da Europa, Ásia e América do
Norte, com alunos que tenham interesse e potencial para se candidatarem também. Nova mesa redonda
está sendo programada para o retorno dos alunos que chegarão da
Europa e Austrália, em Setembro.

Este foi o tema da mesa redonda
que ocorreu na última 4ª feira, 13 de
março de 2013, no campus Centro IV,
Praça XI. O evento foi organizado pela
Assessoria de Cooperação Internacional, com o apoio da Vice-Reitoria de
Pós-graduação e Pesquisa Aplicada.
Foram palestrantes os 3 alunos de engenharia que retornaram em janeiro,
após passarem um ano fazendo graduação sanduiche em universidades
americanas. A mobilidade foi totalmente custeada pelo governo e incentivada pela Universidade Estácio de Sá.
Da direita para a esquerda, os alunos: Graziella Gallina, de Engenharia
de Petróleo; Henrique Ewbank e Diego
Huguenin, de Engenharia de Produção
mostraram suas experiências com uma
cultura diferente e com uma prática
pedagógica bem distante da nossa
realidade. Todos apontaram algumas
dificuldades no início, mas afirmaram
que se adaptaram rapidamente. Todos

EVENTOS/NOTÍCIAS
Edital de Concurso para
Concessão de Bolsas do Programa
de Iniciação Científica da
Universidade Estácio de Sá
Atenção: última semana de inscrição
As inscrições poderão ser realizadas até
25 de março 2013 e o edital poderá ser consultado no link: www.estacio.br/pesquisas
A Diretoria de Pesquisa Aplicada divulgou o relatório atualizado da Avaliação
da Produtividade de Pesquisa de 15 Instituições do grupo Estácio. A partir deste trabalho é possível dispor de indicadores para
subsidiar o direcionamento das atividades
de pesquisa dos respectivos cursos e IES.
Cabe ressaltar que o processo adotado está
relacionado às informações compiladas nos
currículos Lattes dos docentes.
As instituições da Estácio presentes no
relatório são: UNESA, UNIRADIAL, FIB, FIC,

FIR, FAL, FAP, FASE, FCC, FMJ, FESSC, FESJF,
FESGO, FESBH e FESCG.

Vanice Regina Lirio do Valle (PPG Direito, UNESA): coordenadora do grupo de
Pesquisa “Novas perspectivas em jurisdição
constitucional - NPJuris”, realizará atividade
voltada à pós-graduação, com o objetivo de
promover a integração institucional entre os
discentes do PPGD da Estácio e envolverá o
relato dos resultados parciais das pesquisas
elaboradas dentro da linha desenvolvida pelo
NPJuris, em 04 abril de 2013, campus Mene-

zes Côrtes, 15º andar, sala 37, de 10h às 12h.
Dando prosseguimento à apresentação dos resultados de seu projeto de pesquisa “Palavras de Direito: o verdadeiro
significado leva à clareza”, o professor Deonísio da Silva, Doutor em Letras pela USP e
um dos vice-reitores da Universidade Estácio de Sá, faz palestra a convite da Escola
Paulista de Magistratura, em São Paulo, no
dia 21 de março de 2013, às 11h. O público-alvo é constituído de interessados previamente inscritos, entre os quais estão
desembargadores, juízes, promotores de
Justiça, advogados e estudantes de Direito.
O professor já fez conferências sobre o
mesmo tema em Brasília, no TRF, e em Ribeirão Preto (SP), para públicos semelhantes. O trabalho de pesquisa resultou no livro
Palavras de Direito (São Paulo, Editora Novo
Século, 253 páginas)

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Maria Cecilia Trannin (Gestão Ambiental, UNESA): comunicação
"Climate change in the Brazilian undergraduate students
mind: brazilians global warming beliefs, attitudes and trust in
2013", será apresentada no ECCA 2013 - European Climate
Change Adaptation, na Universidade de Hamburgo, Alemanha, de 18 a 20 de março de 2013.
Maria Cecilia Trannin (Gestão Ambiental, UNESA): comunicação
"Fazendo pontes entre a ação local e estratégias de adaptação: a metodologia 4-P aplicada à comunicação de mudanças

A

climáticas", será apresentada no ECCA 2013 - European Climate Change Adaptation, na Universidade de Hamburgo,
Alemanha, de 18 a 20 de março de 2013.
Nelma Alves Marques Pintor (Administração, UNESA): comunicação "Experiências pedagógicas com a inclusão educacional de crianças e jovens com autismo", será
apresentada no II Simpósio sobre Autismo, no Colégio
Pedro II, Auditório Mario Lago, no Rio de Janeiro, em 06
de Abril de 2013.
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Programa de Pós-Graduação em Odontologia - PPGO foi um dos contemplados
no edital FAPERJ Apoio à aquisição de equipamentos de grande porte
A UNESA foi a única instituição particular contemplada
entre os 12 projetos aprovados, competindo com UERJ, UFF,
UFRJ, Fiocruz, IME, PUC-Rio, UENF, CBPF e INCA, entre outra
instituições. O total financiado pelo edital para todos osprojetos
foi de 15 milhões de reais. Com o financiamento do projeto
“Infecção endodôntica: decifrando a etiologia de uma das infecções crônicas mais comuns em humanos e avaliando a efi-

cácia de propostas terapêuticas”, o PPGO terá condições de
adquirir equipamentos de última geração que trarão grandes
repercussões para as pesquisas na área colocando o Programa
e seus pesquisadores entre os de maior destaque na área da
Endodontia internamente no País e internacionalmente.
Felicitações a todos os docentes do PPGO por mais essa
conquista.

EVENTOS/NOTÍCIAS
PIQ MÉRITO – PROGRAMA
DE SUBSÍDIO
O Programa de Subsídio faz parte
do PIQ Mérito e investe na parceria com
os professores da Estácio para a disseminação da produção científica junto à
comunidade acadêmica brasileira e internacional por meio de patrocínio integral ou parcial para participação em
eventos científicos, além de promover
a experimentação cultural dos docentes
que têm a oportunidade de interagir
com a cultura e profissionais locais.
Podem participar do programa os
Docentes ativos no quadro funcional
da Estácio:
a) que tenham seu trabalho desenvolvido na Estácio em conformidade com
o Projeto Pedagógico do Curso e/ou
estar vinculado a uma linha de pesquisa;
b) que tenham seu trabalho aprovado para apresentação em evento

científico de referência na área específica de atuação;
c) que apresentem toda a documentação ou informações necessárias
sobre a referida participação em
evento científico;
d) que apresentem, após o evento
subsidiado, informações e evidências
da atuação para registro e divulgação
nos canais internos de comunicação.
Os docentes interessados ao subsídio devem enviar a ficha de solicitação
(disponível na página do PIQ, no Portal
Gente Ensinando Gente), com no mínimo 45 dias de antecedência do
evento, para o e-mail grd@estacio.br.
O subsídio, em caso de concessão,
será fornecido mediante reembolso em
folha de pagamento. O valor do subsídio varia de acordo com o evento a que
se destina e poderá abranger:
•taxa de inscrição
•auxílio transporte: apenas passa-

gens em transportes coletivos e no
valor máximo de R$ 1.500,00 em viagens nacionais e US$1.800,00 em viagens internacionais;
•auxílio hospedagem referente a
diárias de no máximo de R$ 300,00 em
viagens nacionais ou US$ 140,00 em
viagens internacionais;
•auxílio alimentação de R$50,00 por
dia, em viagens nacionais ou US$ 50,00
por dia, em viagens internacionais.
Fernando Hideo Fukuda (Diretor
do Centro de Conhecimento em Tecnologia da Informação da Estácio Participações S.A.): entrevistado pela CDI
Comunicação Corporativa. A matéria
"Engenharia da Estácio de Sá conta
com tecnologia Siemens em seus laboratórios” foi publicada em 11 de março
de 2013 e está disponível no link:
http://www.macaeoffshore.com.br/Ma
terias.aspx?id=6013

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Christiano Bittencourt Machado
(Fisioterapia, UNESA): comunicação "On the role of quantitative ultrasound (QUS) in fracture healing
monitoring: what is next?", será
apresentada no Congresso Europeu de Caracterização Óssea por
Ultrassom (ESUCB - 2013), em
Granada, na Espanha, de 07 a 10
de maio de 2013.
Cleyson de Moraes Mello (Direito,
UNESA): livro "Constituição da república: anotada e interpretada",
publicado pela editora Contemplar.
Fabricio Pomponet Monteiro (Educação Física, UNIRADIAL): livro
"Educação Física escolar e jogos

A

cooperativos: uma relação possível", publicado pela Phorte Editora
de São Paulo.
Herbert Schutzer (História, UNIRADIAL): artigo "Projeções geopolíticas da crise econômica de 2008"
publicado na Revista Latinomaricana de Estudientes de Geografia,
vol.03, 2012.
Leandra Sobral Oliveira (Psicologia,
UNESA): comunicação "A psicologia como ciência e profissão e a
produção de conhecimento nos
campos temáticos sexualidade e
gênero: esboços de uma breve
análise histórica", será apresentada
no 8º Congresso Norte-Nordeste

de Psicologia (CONPSI), em Fortaleza, de 08 a 11 de maio de 2013.
Marco Antonio Prates Nielebock
(Enfermagem, UNESA): artigo
"Acidentes ofídicos no município
de Valença, Rio de Janeiro: possível
emergência de envenenamentos
por cascavel" publicado na Revista
de Patologia Tropical, vol.41, 2012.
Tarso Bonilha Mazzotti (PPG Educação, UNESA): lançamento do livro
digital "Filosofia para as licenciaturas". Mais informações no link:
https://itunes.apple.com/br/book/fil
o s o f i a - p a r a - a s licenciaturas/id610181548?l=en&
mt=11

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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ALUNOS DE DESENHO INDUSTRIAL/DESIGN E DE ENGENHARIA
DE PRODUÇÃO SE DESTACAM EM UNIVERSIDADES ESTRANGEIRAS
Felipe Gomes de Oliveira, aluno de Desenho Industrial/Design, do Campus Praça XI, vai receber
dupla diplomação ao terminar o curso, quando retornar do Reino Unido. Felipe está estudando na University of Anglia Ruskin, Cambridge, onde foi
alocado no último ano do curso, por já possuir créditos suficientes realizados na Estácio. Com isso, a Anglia ofereceu a ele a dupla diplomação. Ele tem se
destacado entre os estudantes estrangeiros da universidade, com colaborações efetivas no meio acadêmico, elogiadas pela Diretora de Mobilidade para
a América Latina, Alejandra, recentemente em visita
à Assessoria de Cooperação Internacional da UNESA.

O aluno Jorge Luiz da Silva Lima Junior, do Campus Norte Shopping, vem se superando a cada semestre que passa nos Estados Unidos, pelo Programa
Ciência sem Fronteiras. Como se não bastasse a premiação com Menção Honrosa, concedida pelo Illinois
Institute of Technology, no ano passado, foi aprovado
pelo IIT, para receber uma bolsa para realizar pesquisa
no Instituto, além da que já recebe do PCsF.
A determinação desses alunos em tirar o máximo
de proveito da oportunidade concedida pelo governo
brasileiro, vem firmando o nome da Estácio junto à
CAPES e CNPq e entre as IES estrangeiras onde estão
estudando.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Reflexões sobre a Síndrome de Down foi o tema de
evento interdisciplinar em comemoração do Dia da Trissomia
do Cromossoma 21, popularmente conhecido como o Dia
Internacional da Síndrome de Down, realizado no Campus
Campos dos Goytacazes, em 21 de março de 2013, com a
participação de docentes e discentes dos cursos de Fisioterapia, Psicologia e Pedagogia.
O Curso de Engenharia de Produção realizou Aula
Inaugural com o tema "Motivação pela pesquisa e busca

pelo conhecimento", no Campus Norte Shopping, em 19 de
março de 2013. Alunos egressos que se destacaram durante
o curso com o desenvolvimento de TCC, artigos científicos e
participação em iniciação científica foram agraciados com
certificado de honra ao mérito.
O Curso de Direito realizou Aula Inaugural com a participação da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, Desembargadora Leila Mariano, no Campus
Tom Jobim, em 14 de março de 2013.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
André Luís Soares Smarra (CST em Gestão Ambiental, UNESA): artigo "Reavaliação de evidências baseadas em análises de DNA", publicado na Revista
de Criminologia e Ciências Penitenciárias, v. 2, p. 110, 2012.
Cleyson de Moraes Mello (Direito, UNESA): livro "Locação e despejo", 2ª edição, publicado pela Freitas Bastos
Editora. Valeria Dutra Ramos (Engenharia de Produção, UNESA): artigo "Otimização de propriedades mecânicas de misturas ternárias de polipropileno (PP)
/borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM)/pó de
pneus (SRT) sob tração e impacto usando a metodologia da superfície de resposta (MSR)" publicado na Revista Polímeros (São Carlos, online), v. 22, n. 1, p. 27 33, 2012.
Fabio Vidal Marques (PPG Odontologia, UNESA), Bruno
Rescala Conde de Medeiros e Wilson Rosalem Junior
(Odontologia, UNESA): artigo "Oclusão e protocolos de
aplicação de cargas funcionais em implantes unitários

posteriores", publicado na Revista Implante News, v. 10,
n. 1, jan/fev 2013.
Giselle Martins dos Santos Ferreira (PPG Educação,
UNESA): comunicação "REA nas instituições brasileiras",
será apresentada no Seminário Recursos e Práticas Educacionais Abertas no Ensino Superior: Desafios e Oportunidades, no Rio de Janeiro, em 13 de maio de 2013.
Roberta Juliano Ramos (Nutrição, FESSC): comunicação
"A ciência dos alimentos aliada à saúde do consumidor",
no I Simpósio de Farmácia da Universidade do Contestado, em Santa Catarina, em 16 de março de 2013.
Vinicius Figueiredo Chaves (aluno) (PPG Direito, UNESA):
comunicação "Educação superior e desenvolvimento: o
papel das instituições de ensino superior privadas na
concretização dos objetivos fundamentais da República", será apresentada na International Conference
on News Horizons in Education - INTE 2013, em Roma,
de 25 a 27 de junho de 2013.

de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
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VEM AÍ UM EVENTO COM GRANDE
RELEVÂNCIA CULTURAL E CIENTÍFICA
No dia 26 de outubro de 2013, no campus Menezes Côrtes, acontecerá o V SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO e I
JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA
UNESA, cujo objetivo é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a
apresentação e discussão de trabalhos

científicos, das diversas áreas de conhecimento.
Fique atento(a)! Entre os dias 01 de abril
e 03 de junho de 2013 as inscrições para
submissão de resumos estarão abertas.
Mais informações, acesse www.estacio.br/seminariodepesquisa.

EVENTOS/NOTÍCIAS
O Programa de Pós-Graduação em Odontologia realizará o EndoChat 95 e o EndoChat Clássicos 10, no campus
Recreio, em 25 de abril de 2013, com apresentação de temas
por mestrandos e doutorandos sob supervisão do professor
Lúcio Gonçalves.
Ana Luiza da Gama e Souza (Direito, UNESA):

Aprovação em processo seletivo para docente pesquisador da UNESA com o projeto "Liberdade e globalização
econômica: uma análise interdisciplinar dos Direitos Humanos". A pesquisa passa a contar com dois pesquisadores externos da UFRJ e PUC-RIO, além de alunos e
ex-alunos da iniciação científica que se mantém vinculados à pesquisa.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Ana Luiza da Gama e Souza (Direito, UNESA(: artigo "A ética do
mercado em Michael Sandel",
será publicado nos anais do II Seminário Interdisciplinar Sociologia
e Direito, 2013.
Denise Jorge Trindade (Cinema,
UNESA): comunicação "Fotomontagens e cinema: anotações estéticas das vanguardas modernistas
e suas relações com o espaço fílmico" será apresentada na conferência científica internacional
AVANCA CINEMA, em Portugal,
de 24 a 28 de julho de 2013.
Denise Candal Reis Fernandes (Diretora do Centro de Educação e Licenciaturas da Estácio Participações
S.A.): comunicação "Brazilian technical report on higher education
and national education plans: reflection tools in building an inclusive
society", será apresentada no 4th
International Conference on New
Horizons in Education, em Roma,
de 25 a 27 de junho de 2013.

Fabio Nogueira da Silva (Administração, Faculdade São Luiz): comunicação “Models of transit
systems for optimization of the
grounded vehicles fleet”, será
apresentada no 15th International Conference on Modelling and
Simulation (UKSim-AMSS), nos
Estados Unidos, de 10 a 12 de
abril de 2013.
Laelia Carmelita Portela Moreira e
Wania Regina Coutinho Gonzalez (PPG Educação, UNESA): comunicação "Relação com o saber
em espaços não formais de educação e suas potencialidades na melhoria da qualidade em escolas da
periferia do Rio de Janeiro" apresentada no I Colóquio Internacional de Ciências Sociais da
Educação e no III Encontro de Sociologia da Educação, em Portugal,
de 25 a 27 de março de 2013.
Marcia Defelipe Durso (aluna),
Mariana Barreiros Meliande
(aluna), Ricardo Defranco L.

Fonseca (aluno) e Vladimir
Porfirio Bezerra (aluno) (Psicologia, UNESA): comunicação
"Conflito psíquico ou fracasso
na simbolização?", será apresentada no 8º Congresso Norte-Nordeste de Psicologia (CONPSI), em
Fortaleza, de 08 a 11 de maio de
2013.
Rene Sena Garcia (Engenharia
Civil, UNESA): comunicação
"Análise de impactos e conflitos
geoambientais em zonas costeiras", será apresentada no VII
Congresso sobre Planeamento e
Gestão das Zonas Costeiras dos
Países de Expressão Portuguesa,
em Moçambique, de 27 a 30 de
maio de 2013.
Wander Lourenço de Oliveira (Letras,
UNESA): artigo "Carta aberta a
Yoani Sanchéz", está disponível em:
http://www.cubalibredigital.com/ind
ex.php?option=com_content&view
=category&layout=blog&id=35&Itemid=19
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PROFESSORES DA ESTÁCIO AGRACIADOS
NO PIQ MÉRITO – PROGRAMA DE SUBSÍDIO
A Diretoria de Gente e Gestão divulgou a relação de docentes da Estácio
agraciados no PIQ Mérito - Programa de
Subsídio, no ano de 2012. O objetivo do
programa é a disseminação da produção
científica junto à comunidade acadêmica
brasileira e internacional por meio de patrocínio integral ou parcial para participação em eventos científicos, além de
promover a experimentação cultural dos
docentes que têm a oportunidade de interagir com a cultura e profissionais locais.
ADALBERTO DOS SANTOS JUNIOR
ADRIANO LUIS FONSECA
AGEANE LIGIA ARANHA BRAGA
ALESSANDRA SANT'ANNA NUNES
ALMIRA ALICE FONSECA ARAÚJO MARTINS
ANA ANGELICA MARTINS DA TRINDADE
ANA CRISTINA DE MEDEIROS GARCIA MACIEL
ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA HOFFMANN
ANA LUIZA GONCALVES DOS SANTOS
ANA MARIA CARVALHO
ANDRE LUIS PRUDENCIO SENA
ANDREA DAMIANA DA SILVA ELIAS
ARKELEY XENIA SOUZA DA SILVA
BRUNA PATRICIA DA SILVA BRAGA
BRUNO VIEIRA MOREIRA
CARLA BITTENCOURT LORUSSO
CARLOS SOARES PERNAMBUCO

CELIDA LUNA MENDIVIL
CINTHIA RIBEIRO DA SILVA
CLAUDIA PAES CAMPOS
CLAUDINEI CHAMORRO PELEGRINA JUNIOR
CLAUDIO PITASSI
CRISTIANE CORSINI MEDEIROS OTENIO
DANIELA BASTOS SILVEIRA
DEBORA NITZ FERREIRA ELIAS
DENISE JORGE TRINDADE
DENIZE GLORIA BARCELLOS RAMOS
DOUGLAS MACHADO SILVA
ELIANE CUNHA GONCALVES
ERICK ORLOSKI
FABIANE MACHADO BARBOSA
FABIO VIDAL MARQUES
GLORIA CHARÃO FERREIRA
INGRID SAMANTHA TAVARES DE FIGUEIREDO
JOAO PEREIRA DOS SANTOS NETO
JOSE GERALDO PEREIRA BARBOSA
JULIANA GERENT
KARINA LUCIA GARCIA MANTOVANI
KÊNIA CÁSSIA PINTO GAZOLA
LEONARDO CASSA DE OLIVEIRA
LEONIDES SILVA GOMES DE MELLO
LUCIANE INFANTINI DA ROSA ALMEIDA
MARA CONCEICAO VIEIRA DE OLIVEIRA
MARCO AURELIO CARINO BOUZADA
MARIA REGINA BORTOLINI DE CASTRO
MARIANNE RIOS DE SOUZA MARTINS
MILTON JULIO FACCIN

MONICA SILVA FERREIRA MIGUEL
PEDRO PULZATTO PERUZZO
RAFAEL MARIO IORIO FILHO
RAUL BENITES PARADEDA
REGINA BRAGA DE MOURA
RENATA JABOUR SARAIVA
RENATA LIMA PESSOA
RENATA MENEZES DE JESUS
RITA ELVIRA GARCIA
RONALD TEIXEIRA PECANHA FERNANDES
ROSAURA DE BARROS BAIAO
ROSSIENE SANTOS SARLO
SEVERO DE PAOLI
SILVIO RONNEY DE PAULA COSTA
SORAIA HERRADOR COSTA LIMA
SORAYA VENEGAS FERREIRA
TAMARA LIS REIS UMBELINO
VIRNA LIGIA FERNANDES BRAGA
WALFRIDO NUNES DE MENEZES
YARA KASSAB
Os docentes interessados ao subsídio
devem enviar a ficha de solicitação (disponível na página do PIQ, no Portal
Gente Ensinando Gente), com no mínimo 45 dias de antecedência do evento,
para o e-mail grd@estacio.br. O subsídio,
em caso de concessão, será fornecido
mediante reembolso em folha de pagamento.

EVENTOS/NOTÍCIAS
André Luís Soares Smarra (CST em
Gestão Ambiental, Estácio - UNESA/RJ): recebeu o prêmio Quality Gold: Profissional
do Ano (Biólogo), outorgado pelo Prêmio
Quality Brasil - MercoSul, em São Paulo, em
março de 2013.
João Antonio Pereira Correia (Medicina, Estácio - UNESA/RJ): convidado para

participar como revisor do periódico científico indexado oficial da Health Sciences
Centre of Kuwait University denominado
Medical Principles and Practice.
O professor já atua como revisor científico de renomeadas revistas científicas tais
como Clinical Anatomy, Journal of Endourology e International Brazilian Journal of
Urology.

Marcelo Gomes da Costa (Educação
Física, Estácio - UNESA/RJ): participou da
reunião plenária do Conselho Federal de
Educação Física - CONFEF, no Rio de Janeiro,
nos dias 05 e 06 de abril de 2013. O professor é Vice-Presidente do Conselho Regional de Educação Física do Rio de Janeiro e
Espírito Santo (CREF1) e na ocasião representou a presidência do Conselho Regional.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Arandir de Souza Carvalho (aluno) (PPG Saúde da Família, Estácio
- UNESA/RJ): artigo "Cultura escolar e a prática docente", publicado na Revista Científica Digital da FAETEC, disponível no link:
http://www.faetec.rj.gov.br/desup/index.php/edutec/edicao-atual.

UNESA/RJ): comunicação "Technology and communicative action
theory – paths to na effective democracy", será apresentada na
10th Annual International Conference on Law, na Grécia, de 08
a 11 de julho de 2013.

Fernanda Schaefer Rivabem (Direito, Estácio - Curitiba/PR): comunicações "Datos clínicos y biopoder: entre el interés social y
la dignidad humana" e "Paternalismo y autonomía: ¿uma falsa
dicotomía?", serão apresentados no VIII Congresso Mundial de
Bioética, na Espanha, de 13 a 16 de maio de 2013.

Wander Lourenço de Oliveira (Letras, Estácio - UNESA/RJ):
artigo "Embrulho de inhames e rapaduras", sobre o novo
acordo ortográfico, publicado no Jornal do Brasil
(http://www.jb.com.br/sociedadeaberta/noticias/2013/01/30/e
mbrulho-de-inhames-e-rapaduras/) e na Revista do Senado Federal(http://www.senado.gov.br/noticias/senadonamidia/noticia.asp?n=795834&t=1).

Miriam Azevedo Hernandez Perez (aluna) (PPG Direito, Estácio -
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BOLETIM PESQUISA – EDIÇÃO ESPECIAL
A Diretoria de Pesquisa Aplicada
criou em 14 de fevereiro de 2011 o
Boletim Pesquisa com o objetivo de
divulgar a produção científica dos docentes em congressos e palestras,
além da realização de eventos, aprovação de projetos, assinatura de convênios, participação em comitês e
eventos científicos e publicação de artigos e livros. Hoje, o Boletim Pesquisa chega a sua 100ª Edição.
Em todas as suas edições, o Boletim Pesquisa já divulgou cerca de 910
notícias, divulgando a participação
dos corpos docente e discente em atividades de cunho científico, distribuí-

das nos Centros de Conhecimento
conforme tabela a seguir:

Visando a otimização no envio
de informações para publicação no

Boletim Pesquisa, foi criado o formulário eletrônico “Publicação Boletim Pesquisa” disponível no link:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&form
key=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNk
MzBxVkE6MA#gid=0 que, desde 02
de abril de 2013, vem facilitando o
encaminhamento das informações.
O Boletim Pesquisa é uma publicação semanal, divulgado as segundas-feiras, às 18:00h, na Intranet, no
facebook, no site da Estácio, no
mural das unidades, na assessoria de
imprensa da Estácio e no SIA (pasta
Diretoria de Pesquisa Aplicada).

EVENTOS/NOTÍCIAS
O curso de Matemática da Universidade Estácio de Sá realizará todos
os sábados das 9h às 12h, até o dia 29
de junho de 2013, o encontro "Café
com Matemática". Trata-se de iniciativa
dos alunos egressos do Curso de Matemática, apoiada pela coordenação, professores do curso e gestão do campus
João Uchôa - RJ, com o objetivo de manter o vínculo com a Universidade e dar
continuidade e aprofundamento a temas
especificamente voltados para o conteúdo matemático e a metodologia de
ensino dessa área de conhecimento na
escola básica. Atualmente, 15 alunos frequentam regularmente o encontro, entre

egressos e formandos, e 2 professores do
curso que orientam as atividades.
O curso de Nutrição da Universidade Estácio de Sá realizará no dia 25
de abril de 2013 a II Jornada de Atualização em Nutrição, no campus Tom
Jobim. O evento contará com a participação de palestrantes que são ícones na
área de nutrição no Brasil e apresentará
feira de produtos naturais e novidades de
mercado.
O curso de Turismo da Faculdade
Estácio de Sá de Vitória realizará nos
dias 15 e 16 de maio de 2013 o VI En-

contro Científico Multidisciplinar, com o
objetivo de incentivar a pesquisa e trocas
acadêmicas, culturais e sociais entre discentes, docentes, egressos, profissionais
e pesquisadores das áreas de ciências sociais aplicadas e da saúde, possibilitando
a atualização e construção do conhecimento no âmbito acadêmico e científico,
com temática central “Visão contemporânea das diversidades humanas”, visando evidenciar as diferenças étnico
raciais, culturais, sociais e organizacionais
e as questões de direitos humanos. P ara
a edição de 2013, o evento tem o apoio
da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Espírito Santo - FAPES.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
André Luís Soares Smarra e Cesar Augusto Lotufo
(CST em Gestão Ambiental, Estácio - UNESA/RJ): capítulo "Assim fizeram os deuses, assim fizeram os seres
humanos: uma mitologia dos heróis", publicado no
livro Para o Alto e Avante: Textos Sobre Histórias em
Quadrinhos para Usar em Sala de Aula, 1ª edição, v. 1,
p. 163-180, Curitiba: Appris, 2012.
Carlos Soares Pernambuco (Educação Física, Estácio UNESA/RJ): comunicação "Efeitos da acupuntura na
pressão arterial, frequência cardíaca e na glicose em jovens submetidos ao exercício no Cicloergômetro", apresentada no V Congresso Euro-Americano de Motricidade
Humana, promovido pela Rede Euroamericana de Motricidade Humana - REMH, no México, em 10 de novembro de 2012.
Fernanda Schaefer Rivabem (Direito, Estácio Curitiba/PR): comunicação "Clinical data and biopower:
between social interests and human dignity", será apresentada na 9ª Conferência Bioética, Ética Médica e Di-

reito Médico da UNESCO, na Itália, de 19 a 21 de novembro de 2013.
Marília Maniglia de Resende (Fisioterapia, Estácio SEAMA/AP): artigo "Epidemiology and outcomes of
ventilatorassociated pneumonia in northern Brazil: an
analytical descriptive prospective cohort study", publicado na revista BMC Infectious Diseases, disponível em
http://www.biomedcentral.com/1471-2334/13/119.
Miriam Azevedo Hernandez Perez (aluna) (PPG Direito,
Estácio - UNESA/RJ): artigo "70 anos de Justiça do Trabalho: a construção de uma justiça de resistência", publicado na Revista LTR, v. 77-02, p. 167, 2013.
Vinicius Figueiredo Chaves (aluno) (PPG Direito, Estácio
- UNESA/RJ( e Ruy Gomes Chaves (Direito, Estácio UNESA/RJ):artigo "A função social do ensino superior",
publicado no Jornal do Estado, no Paraná, em 10 de
abril de 2013, e no Jornal O Hoje, em Goiás, em 09 de
abril de 2013.
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Revistas e períodicos da Estácio
Em julho de 2012, a Diretoria de Pesquisa Aplicada iniciou levantamento de revistas
e periódicos publicados por instituições do grupo Estácio. Desde então, as informações
são consolidadas e, no momento atual, se resume ao seguinte quadro:

EVENTOS/NOTÍCIAS
A Diretoria do Centro de Conhecimento em Tecnologia da Informação da
Estácio Participações S.A. realizou no dia 12
de abril de 2013, no campus Centro IV, encontro com os coordenadores da UNESA
sobre o Centro de Conhecimento em TI,
apresentando as parcerias com as empresas
CISCO, Microsoft, IBM, Oracle, Autodesk e
Aker.
André Luís Soares Smarra (CST em
Gestão Ambiental, Estácio - UNESA/RJ): recebeu a Comenda da Ordem de Educação
e Integração - Grau Comendador Grã Cruz,
pela Sociedade Brasileira de Educação e Integração, outorgada pela Sociedade Brasileira de Educação e Integração, em São
Paulo, em maio de 2012.
Cacia Maria Rusenhack de Aveiro
(CST em Beleza, Estética e Imagem Pessoal,
Estácio - UNESA/RJ): participará do plenário
científico do 21º Conselho Científico Internacional Estética, em São Paulo, de 08 e 13
de agosto de 2013. A professora é VicePresidente do evento e responsável pelo desenvolvimento de grades, temas e
professores nacionais e internacionais para
os cursos pós congresso.

Professores e alunos interessados em publicar trabalhos em revistas e periódicos da
Estácio podem buscar outras informações, como por exemplo, o tipo de publicação, telefones para contato e área de conhecimento, em www.estacio.br/pesquisaaplicada.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Ana Shirley de Franca Moraes (Administração, Estácio - UNESA/RJ): livro "Comunicação escrita nas empresas: teorias e práticas", publicado pela editora Atlas,
em abril de 2013, será lançado na Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro, em 16
de maio de 2013, e na Livraria da Vila, em São Paulo, em 22 de maio de 2013.
Anna Tereza Miranda Soares de Moura (PPG Saúde da Família, Estácio UNESA/RJ) e Ricardo Russo Mattos Rafael (Egresso) (PPG Saúde da Família, Estácio - UNESA/RJ): artigo "Perfil de utilização do rastreio do câncer do colo do
útero na estratégia de saúde da família de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil",
publicado no periódico Cadernos Saúde Coletiva (UFRJ), v.20, p. 499 - 505, 2012.
Lair Ayres de Lima Filho (aluno) (Direito, Estácio - Floresta/MG): artigo "Reflexão
sobre a lei antirracismo" publicado no jornal Estado de Minas, em 08 de fevereiro
de 2013.
Rodrigo Barros de Albuquerque e Elton Gomes dos Reis (Relações Internacionais, Estácio - FIR/PE): comunicação "O multilateralismo na política externa brasileira: o regime internacional de comércio nos governos FHC (1995-2002) e nos
governos Lula (2003-2010)", será apresentada no 7º Congresso Latinoamericano
de Ciência Política, na Universidad de Los Andes, na Colômbia, de 25 a 27 de setembro de 2013.
Vinicius Figueiredo Chaves (aluno) (PPG Direito, Estácio - UNESA/RJ) e Ruy Gomes
Chaves (Direito, Estácio - UNESA/RJ): artigo "Um sistema de avaliação de ensino
superior mais justo", publicado no jornal Gazeta de Alagoas, em 10 de abril de
2013.

de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
A publicação
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

Érika da Silva Bandeira, Claudiene
Regia Silva, Deiviane Barbosa Fonteles e
Leide Laura de Sousa Santos (alunas) (Enfermagem, Estácio - FIC/CE): trabalho "Promoção à saúde com motoristas de ônibus:
um relato de experiência" desenvolvido em
parceria com o curso de Nutrição da Estácio - FIC/CE, na empresa de ônibus São Benedito, com o desenvolvimento de
atividades de educação em saúde, aferição
de pressão arterial, verificação de glicemia
capilar, teste rápido de anti-HIV, mensuração de índice de massa corpórea e consultas de enfermagem e de nutrição. O
trabalho apresentado no formato de resumo estendido foi premiado em 2º lugar
na área da saúde e em 3º na classificação
geral no II Simpósio SESI de temas livres em
saúde e segurança do trabalho, em Fortaleza, em 17 de abril de 2013.
O Centro de Ciências Jurídicas realizará o XIII Intercâmbio Acadêmico Internacional para Espanha, no período de 03 a 07
de junho de 2013, tendo como destinos a
Universidad de Barcelona, a Universidad de
Salamanca e a Universidad Carlos III, em
Madrid, com a promoção de seminários jurídicos e visitas técnicas. O Programa de Intercâmbio Acadêmico Internacional é uma
tradição dos cursos de Direito da Estácio e
já organizou visitas a universidades na Argentina, Chile, Cuba, Portugal, Espanha,
Itália e Estados Unidos da América, além da
Comissão de Educação da União Europeia,
na Bélgica, sempre em busca de cooperação científica e do aprimoramento docente.Os professores interessados podem
entrar em contato com o Prof. Adriano
Moura da Fonseca Pinto (adriano.pinto@estacio.br), para informações detalhadas.
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VI Concurso de Produção Científica e
Projetos de Extensão e III Concurso de Ensaio.
Estão abertas as inscrições para o VI Concurso
de Produção Científica e Projetos de Extensão e III
Concurso de Ensaio, eventos integrantes do PIQ
Mérito, cujo objetivo é estimular a produção do conhecimento, premiando os melhores trabalhos em
até R$ 7.000,00. Nesta edição, a novidade é que a
categoria Ensaio não terá tema pré-definido, como
já acontece com as outras duas categorias. Podem
participar os professores ativos da Estácio, dos cursos de graduação, graduação tecnológica ou pósgraduação stricto sensu.

Para se inscrever o docente deverá encaminhar
seu trabalho, até o dia 31 de maio de 2013, para um
dos e-mails abaixo:
- Artigo: concurso.artigo@estacio.br
- Extensão: concurso.extensao@estacio.br
- Ensaio: concurso.ensaio@estacio.br
Outras informações estão disponíveis na comunidade PIQ da Conecta ou no Portal Gente Ensinando
Gente, através do link http://www.estacio.br/genteensinandogente/piq/merito.asp.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Anna Tereza Miranda Soares de Moura (PPG Saúde da Família, Estácio UNESA/RJ) e Ricardo Russo Mattos Rafael (Egresso) (PPG Saúde da Família, Estácio - UNESA/RJ): artigo "Considerações éticas sobre pesquisas com
mulheres em situação de violência", aceito para publicação na Revista Brasileira de Enfermagem (Impresso).
Edvaldo Antunes de Farias (Educação Física, Estácio - UNESA/RJ): artigo
"Buscando a excelência nos negócios", publicado na Revista Empresário Fitness & Health, nº 61, ano XI. O professor participa como colunista efetivo
da seção consultoria.
Miriam Azevedo Hernandez Perez (aluna) (PPG Direito, Estácio - UNESA/RJ):
comunicação "Technology access and the communication action theory paths towards democracy and fraternal society", será apresentada na 18th
International Conference of the Society for Philosophy and Technology, em
Portugal, de 4 a 6 de julho de 2013.
Renato Claudino (Fisioterapia, Estácio - Santa Catarina/SC) et all: artigo "Estratégias
de ajustes posturais em indivíduos idosos diante do distúrbio de pegar uma bola",
publicado na revista Conscientiae Saúde, v. 12, n. 1, p. 70-12, 2013, disponível
no link: http://www4.uninove.br/ojs/index.php/saude/article/view/3874/2466.
Roger de Moraes (Educação Física, Estácio - UNESA/RJ): artigo "Alterations
of the kidney cortex proteome in response to exercise training in normoglycemic and hyperglycemic conditions", aceito para publicação na edição especial do periódico internacional Current Topics in Medicinal Chemistry.
Vicente Willians do Nascimento Nunes (CST em Automação Industrial, Estácio - UNESA/RJ): palestra "Tecnologias de informação e comunicação na
educação", será apresentada no Colégio Cenecista Almirante Barroso, em
São Pedro da Aldeia, em 09 de maio de 2013.
Vinicius Figueiredo Chaves (aluno) (PPG Direito, Estácio - UNESA/RJ) e Ruy
Gomes Chaves (Direito, Estácio - UNESA/RJ): artigo "Avaliação da avaliação: por um sistema mais justo", publicado no jornal Diário da Manhã, em
Goiás, em 09 de abril de 2013.

de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
A publicação
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

EVENTOS/NOTÍCIAS
O curso de Letras da Universidade Estácio de Sá realizará nos
dias 13, 16 e 17 de maio de 2013
o I Encontro de Escritores, no campus Recreio. O evento contará com
a participação de representantes da
Academia Brasileira de Filologia e
da Academia Brasileira de Letras.
Os acadêmicos do curso de Enfermagem da Universidade Estácio de Sá, campus Niterói,
realizaram visita técnica às instalações da Fundação Oswaldo Cruz
com o objetivo de aprimorar o conhecimento sobre a história da
saúde pública no Brasil.
Silvio Pessanha Neto (Medicina,
Estácio - UNESA/RJ): aprovado em
primeiro lugar, com nota máxima, no
Concurso de Seleção 2013 do Programa de Pós-Graduação em Neurologia - Doutorado - da UNIRIO. O
professor é egresso do curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá.
Sylvia Maria Porto Pereira (Medicina, Estácio - UNESA/RJ): participará
do V Fórum de Preceptoria do Hospital Federal dos Servidores do Estado,
no Rio de Janeiro, em 08 de maio de
2013. A professora será coordenadora da Oficina 3 intitulada "Políticas
e práticas de integração de instituições formadoras e hospitais de ensino", abordando o tema "Internato
nos hospitais de ensino do SUS".
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V SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO e
I JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESA
Chegou o momento de apresentar seu trabalho
à comunidade acadêmica. As inscrições para a submissão de trabalhos no V Seminário de Pesquisa da
Estácio e I Jornada de Iniciação Científica da UNESA
estão abertas até o dia 03 de junho de 2013.
O evento será realizado no dia 26 de outubro de

2013, no campus Menezes Côrtes, com o objetivo
de proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e discussão de trabalhos
científicos das diversas áreas de conhecimento.
Mais informações, acesse www.estacio.br/seminariodepesquisa.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Edvaldo Antunes de Farias (Educação Física, Estácio - UNESA/RJ): palestra
"Abordagem interdisciplinar do autismo", apresentada no campus Akxe,
em 24 e 25 de abril de 2013. A palestra contou com a participação de
profissionais de Psicologia, Educação Física e Fisioterapia que apresentaram
os aspectos diferenciadores e seus olhares sobre o autismo e suas estratégias de intervenção no processo de educação e desenvolvimento de crianças autistas.
Ivo Renato Giroto (Arquitetura e Urbanismo, Estácio - UNESA/RJ): comunicação "Dinâmicas identitárias e condição metropolitana. Uma reflexão
sobre o valor da centralidade em três propostas de Fábio Penteado para
São Paulo" será apresentada no XV Encontro da Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional - ENANPUR, em Pernambuco, de 21 a 24 de maio de 2013.
Marcelino Tadeu de Assis (CST em Gestão de Recursos Humanos, Estácio UNESA/RJ): comunicação "Indicadores de gestão de remuneração direta e
indireta: desafios e oportunidades", será apresentada no 17º Congresso
Nacional de Remuneração, no Rio de Janeiro, de 15 a 17 de maio de 2013.
O professor foi o coordenador do comitê científico do Congresso.
Pedro Paulo Alves dos Santos (Letras, Estácio - UNESA/RJ): comunicação
"Tensões entre o cristianismo e o império romano e a questão judaica",
apresentada no VI Congresso de Letras Clássicas e Orientais da UERJ, em
06 de maio de 2013.
Renato Claudino (Fisioterapia, Estácio - Santa Catarina/SC) et al: artigo "Compensatory but not anticipatory adjustments are altered in older adults during
lateral postural perturbations", publicado na revista Clinical NeuroPhysiology, 2013 Apr 16. pii: S1388-2457(13)00213-7, disponível no link:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1388245713002137.
Vinicius Figueiredo Chaves (aluno) (PPG Direito, Estácio - UNESA/RJ) e Ruy
Gomes Chaves (Direito, Estácio - UNESA/RJ): artigo "Possibilidades e riscos
da judicialização da política para a consolidação democrática brasileira",
publicado na revista Direitos Humanos e Democracia, v. 1, n. 1, p. 116-146,
2013, disponível no link: https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/direitoshumanosedemocracia/article/view/310

de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
A publicação
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

EVENTOS/NOTÍCIAS
Amanda Thurler Palomo (aluna)
(Medicina, Estácio - UNESA/RJ): agraciada com bolsa da FAPERJ para o projeto de iniciação científica "Estudo da
resposta imune à vacina para hepatite
B associada à análise evolutiva da situação vacinal e de exposição a acidentes
com material biológico dos estudantes
de medicina da UNESA", orientada
pela Professora Káris Maria de Pinho
Rodrigues.
Helenice Maia Gonçalves (PPG em
Educação, Estácio - UNESA/RJ): contemplada no processo de avaliação
2012 entre os docentes do Campus
Centro I - Presidente Vargas pelo seu
desempenho na Graduação. Cada Unidade seleciona anualmente 20% dos
seus melhores professores, a partir de
um ranking estabelecido com base nas
notas atribuídas pelos alunos, coordenadores e gestores.
Como garantir que todos os alunos
brasileiros tenham um bom professor
todos os dias na sala de aula? A pergunta é um desafio proposto pela Fundação Lemann e pelo Itaú BBA que, em
parceria, destinarão R$ 1 milhão àqueles que apresentarem propostas para
solucionar a questão. O prêmio promovido pelas duas entidades é voltado
para projetos de pesquisa no setor da
educação e o financiamento servirá
para que o pesquisador ou a equipe
desenvolva o trabalho. Os projetos poderão ser enviadas até as 18h do dia 17
de maio. O financiamento de R$ 1 milhão será dividido entre duas ou cinco
propostas, dependendo do número de
inscrições. O regulamento completo do
edital está disponível em http://fundacaolemann.org.br/blog/wpcontent/uploads/2013/03/Edital.pdf.
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Programa Ciência sem Fronteiras: Chamadas Abertas
Encontram-se abertas as inscrições para as chamadas de projetos nas modalidades Pesquisador
Visitante Especial (PVE) e Atração de Jovens Talentos (BJT), que fazem parte do Programa Ciências
sem Fronteiras que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e
tecnologia, da inovação e da competitividade bra-

sileira por meio do intercâmbio e da mobilidade
internacional.
As inscrições para o 1º calendário das chamadas
encerram-se em 20 de maio de 2013.
Para outras informações, acessem o portal do programa Ciência sem Fronteiras (www.cienciasemfronteiras.gov.br).

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Ana Paula Bustamante (aluna) (PPG em Direito, Estácio - UNESA/RJ): comunicação
"O agir comunicativo de Habermas e sua
aplicação na mediação comunitária: o
diálogo como instrumento transformador", será apresentada no XXII Encontro
Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito (CONPEDI), no Paraná, de 29 de maio a 01 de
junho de 2013.
Carlos Eduardo Adriano Japiassú (PPG
em Direito, Estácio - UNESA/RJ): lecionou
aula, como professor convidado, com o
tema "A penitenciária sul-americana",
no Curso Master 2 "Droit de l'Execution
des Peines et Droits de l'Homme", na
Universidade de Bordeaux, na França, em
15 de maio de 2013.
Daniela Olímpio de Oliveira (Direito, Estácio - Facul. Est. de Sá Juiz de Fora/MG):
comunicação "Acesso à justiça, teorias
da justiça e pluralismo jurídico", será
apresentada no XXII Encontro Nacional
do Conselho Nacional de Pesquisa e Pósgraduação em Direito (CONPEDI), no Paraná, de 29 de maio a 01 de junho de
2013.
Ercole da Cruz Rubini (Educação Física, Estácio - UNESA/RJ) et al: artigo "Immediate effect of static and proprioceptive
neuromuscular facilitation stretching on
hip adductor flexibility in female ballet
dancers", publicado no periódico J Dance
Medicine & Science, vol. 15, n. 4, p. 177181, 2011, foi o mais visitado da área. É
a primeira vez que um autor brasileiro encontra-se no Top 1 da MedBioLib.
Fabio Vidal Marques (Odontologia, Estácio
- UNESA/RJ): comunicação "Interação periodontia - ortodontia - implantodontia
na reabilitação: 8 anos de acompanhamento", apresentada no Congresso Bra-

sileiro de Periodontia, no Rio Grande do
Sul, de 01 a 04 de maio de 2013. O trabalho de sua autoria e de Vivian de Carvalho Miceli ficou em 1º lugar na
categoria pôster.
Francisco Santos Sabbadini (Administração, Estácio - UNESA/RJ): comunicação
"Aplicação de custeio por atividades em
projeto de instalação de sistema de detecção de gás natural", apresentada no XIII
Congresso Internacional de Custos, em
Portugal, em 18 e 19 de abril de 2013.
Francione Oliveira Carvalho (História, Estácio - UNIRADIAL/SP): comunicação "A interculturalidade na formação do pedagogo
brasileiro: territórios de arte & cultura",
apresentada no Simposio Latinoamericano
de Formación de Profesores de Artes: Investigaciones Actuales y sus Contextos, na
Colômbia, de 2 a 4 de maio de 2013.
Vinicius Figueiredo Chaves (aluno) (PPG
Direito, Estácio - UNESA/RJ): comunicação
"Ordem econômica e financeira e desenvolvimento: o papel da iniciativa privada
na concretização dos objetivos fundamentais da república e o princípio da garantia da aplicação dos meios financeiros
necessários ao desenvolvimento", será
apresentada no XXII Encontro Nacional do
Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito (CONPEDI), no Paraná,
de 29 de maio a 01 de junho de 2013.
Wilson Oliveira da Silva Filho (Cinema, Estácio - UNESA/RJ) et al: comunicação
"Revisitando o 'cinema de atrações' através do diálogo entre performances de live
cinema com coleções, espectatorialidade
e memória", será apresentada no XXII
Encontro Anual da Associação Nacional
dos Programas de Pós-Graduação em
Comunicação (COMPÓS), na Bahia, de
04 a 07 de setembro de 2013.

EVENTOS/NOTÍCIAS
O curso de Nutrição da
Universidade Estácio de Sá
recebeu auxílio da FAPERJ,
na categoria APQ1, para implementação de um serviço
permanente de atendimento
nutricional nos campi onde
há o curso de forma a incentivar a formação de uma clínica-escola para os alunos.
Luiz Carlos Souza (Turismo, Estácio - UNESA/RJ):
participou da 30ª edição da
Convenção Internacional de
Turismo para Gays e Lésbicas (IGLTA), nos Estados Unidos, de 01 a 04 de maio de
2013. Os temas das palestras
estão
no
link
http://www.igltaconvention.org/itinerary e uma das
palestras mais importantes
foi a do presidente da World
Travel & Tourism Council
(WTTC), David Scowsill.
Marcelino Tadeu de Assis
(CST em Gestão de Recursos Humanos, Estácio UNESA/RJ): participará da 1ª
Mostra Científica de Administração, promovida pelo
Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro
(CRA-RJ), no Rio de Janeiro,
em 17 de setembro de
2013. O professor compõe o
comitê científico da Mostra.

A

publicação de notícias no
boletim está vinculada ao
preenchimento do formulário
eletrônico disponível no link:
https://docs.google.com/spreads
heet/viewform?usp=drive_web
&formkey=dEphdXRZb1hhU29U
d3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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Última semana para submissão de trabalhos para o V Seminário
de Pesquisa da Estácio e I Jornada de Iniciação Científica da UNESA
As inscrições para a submissão de trabalhos no
V Seminário de Pesquisa da Estácio e I Jornada de
Iniciação Científica da UNESA se encerram na próxima segunda-feira, dia 03 de junho de 2013.
O evento será realizado no dia 26 de outubro
de 2013, no campus Menezes Côrtes, com o ob-

jetivo de proporcionar à comunidade acadêmica
um espaço para a apresentação e discussão de trabalhos científicos das diversas áreas de conhecimento.
Mais informações, acesse www.estacio.br/seminariodepesquisa.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Maurício Seraphim Vaz (Direito, Estácio
-FESVV/ES): comunicação "Estabelecidos, bilontras e paradigmas: dificuldades de mudança jurisdicional
brasileira", será apresentada no XXII
Encontro Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pósgraduação em Direito (CONPEDI), no Paraná, de 29 de
maio a 01 de junho de 2013.
Mara Vidigal Darcanchy, Érika Ferreira
Lima Silva Marinari Bardaçar e
Maíra Moura de Oliveira (Direito, Estácio - UNIRADIAL/SP): livro "Direito,
inclusão e responsabilidade social", publicado pela editora LTr, será lançado
no XXII Encontro Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI), no
Paraná, de 29 de maio a 01 de junho
de 2013.
Nelma de Mello Cabral (Psicologia, Estácio - UNESA/RJ): comunicação “Entre
o desejo e a ação, apenas o cálculo”,
será apresentada no ateliê de pesquisa
memória, trauma e subjetivações do
Colóquio Internacional Subjetividades
e Montagens Corporais no Mundo
Contemporâneo, organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Teoria
Psicanalítica da Universidade Federal
do Rio de Janeiro e o Centre de Recherches Psychanalyse Médecine et Société da Université Paris Diderot, com
o apoio do Consulado Geral da França
no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, de
23 a 25 de maio de 2013.
João Antônio Pereira Correia (Medicina, Estácio - UNESA/RJ): artigo "The
Relationship Between Prostate Cancer
Aggressiveness and Glycemic Levels in
Patients Submitted to Radical Prosta-

tectomy", publicado no World Journal
of Oncology, em 01 de abril de 2013.
O estudo foi conduzido em parceria
com o Serviço de Urologia do Hospital
Federal dos Servidores do Estado e é
um dos pioneiros na avaliação da influência dos níveis glicêmicos sobre a
agressividade do câncer de próstata.
Soraya Venegas Ferreira e Milton Julio
Faccin (Jornalismo, Estácio UNESA/RJ): comunicação "Jornalismo
de roupa nova: considerações sobre a
identidade e a prática profissional a
partir do prêmio Imprensa Embratel",
apresentada no II Colóquio Internacional Mudanças Estruturais no Jornalismo (Mejor 2013), no Rio Grande do
Norte, de 7 a 10 de maio de 2013.
Tarso Bonilha Mazzotti (PPG em Educação, Estácio - UNESA/RJ): livro digital
"Educação ou doutrinação ambiental?", publicado pela Poïesis Editora,
em maio de 2013, e distribuído pela
Amazon Brasil. Mais informações no
link http://www.amazon.com.br/EDUCAÇÃO-DOUTRINAÇÃO-AMBIENTALlatino-americanosebook/
dp/B00CPTZUL8/ref=sr_1_2?s=digitaltext&ie=UTF8&qid=1368191896&sr=
1-2&keywords=tarso%20mazzotti.
Vinicius Figueiredo Chaves (aluno) (PPG
Direito, Estácio - UNESA/RJ): comunicação "Educação superior e desenvolvimento: o papel das instituições de
ensino superior privadas na concretização dos objetivos fundamentais da república", será apresentada no XXII
Encontro Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em
Direito (CONPEDI), no Paraná, de 29 de
maio a 01 de junho de 2013.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Alunos do Curso Superior
de Tecnologia em Gestão
de Recursos Humanos,
orientados pelo Prof. Dr.
Auner Pereira Carneiro, na
disciplina de Ética e Responsabilidade social, participaram
com a apresentação de projetos modulados em uma
matriz analítica, com temas
criativos e inovadores de iniciação científica, na semana
acadêmica do campus Campos dos Goytacazes, realizada
em 13 de maio de 2013.
O Grupo de Pesquisa
Novas Perspectivas em Jurisdição
Constitucional
(NPJuris) vinculado ao Programa de Pós-Graduação em
Direito da Universidade Estácio
de Sá - UNESA/RJ, sob coordenação da Profª Vanice Regina
Lírio do Valle, realizou o
evento "Audiências públicas e
ativismo: diálogo social no
STF", objeto de investigações
empreendidas pelo Grupo,
realizado no IBMEC, no Rio de
Janeiro, em 17 de maio de
2013. Outras informações
sobre o evento estão disponíveis em http://www.novasperspectivasemjurisdicaoconst
itucional.com.
Carlos Eduardo Adriano
Japiassú (PPG em Direito, Estácio - UNESA/RJ): participará
da reunião anual da Associação Internacional de Direito
Penal (AIDP), na Corte de
Cassação Francesa, em Paris,
de 07 a 08 de junho de 2013.

A

publicação de notícias no
boletim está vinculada ao
preenchimento do formulário
eletrônico disponível no link:
https://docs.google.com/spreads
heet/viewform?usp=drive_web
&formkey=dEphdXRZb1hhU29U
d3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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EVENTOS/NOTÍCIAS

Coordenadora do PPG em Educação
da UNESA convidada para Comissão de
Consultores da Avaliação Trienal de 2013
Baseando-se na experiência, credibilidade e experiência acadêmica da profª Alda
Judith Alves Mazzotti, coordenadora do PPG
em Educação da Universidade Estácio de Sá
- UNESA/RJ, a coordenação da Área de Educação da Coordenação de Aperfeiçoamento
do Pessoal de Nível Superior (CAPES) a convidou para fazer parte da lista preliminar de
consultores que serão indicados à Diretoria
de Avaliação (DAV) para compor a comissão
da avaliação trienal de 2013.

Caberá a DAV escolher, dentre os indicados, aqueles que participarão de fato da
comissão de consultores da avaliação trienal de 2013.
A comissão definida participará da avaliação dos programas de pós-graduação na
área de Educação que será realizada na
sede da CAPES em Brasília de 14 a 19 de
outubro de 2013. Uma reunião preparatória será realizada na CAPES entre 26 e 28
de agosto de 2013.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Ana Luiza da Gama e Souza (Direito, Estácio - UNESA/RJ): comunicação "Globalização econômica e liberdade em
Philip Pettit", será apresentada no Seminário Interamericano de Filosofia, na
Bahia, de 07 a 11 de outubro de 2013.
Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann (Direito, Estácio - UNESA/RJ): comunicação "Os direitos fundamentais
sociais e sua estratégica relevância no
sistema suplementar de saúde pública
brasileira", apresentada no I Encuentro
de las Ciencias Humanas y Tecnológicas
para la Integración em el Conosur Internacional del Conocimiento: Diálogos
em Nuestra América, na Colômbia, de
30 de abril a 03 de maio de 2013.
Ercole da Cruz Rubini (Educação Física,
Estácio - UNESA/RJ): artigo "Neuroscience of Exercise: From Neurobiology
Mechanisms to Mental Health", publicado no periódico Neuropsychobiology,
em 01 de junho de 2013. A neurociência do exercício é uma das áreas que
mais estão crescendo na Educação Física brasileira e este trabalho foi fruto
de uma parceria com o Lanex, laboratório de pesquisa referência no assunto.
Luciana Lezira Pereira de Almeida e Vivian Ferreira Pereira (Engenharia de
Produção, Estácio - UNESA/RJ): comunicações "Arranjo físico e redução de custos em uma indústria de cerâmica

vermelha: uma análise teórico-empírica"
e "Utilização de resíduo de construção
civil na massa para a fabricação de produtos de cerâmica vermelha", apresentadas no 57º Congresso Brasileiro de
Cerâmica e 5º Congresso Iberoamericano de Cerâmica, no Rio Grande do
Norte, de 19 a 22 de maio de 2013.
Mara Vidigal Darcanchy (Direito, Estácio
- UNIRADIAL/SP) et al: livro "Vertentes
do Direito Internacional Contemporâneo e Cidadania", lançado no VII
Workshop Jurídico da FAI Faculdades,
em São Paulo, em 08 de maio de 2013.
Miriam Azevedo Hernandez Perez
(aluna) (PPG em Direito, Estácio UNESA/RJ): comunicação "A teoria do
agir comunicativo no desenvolvimento
do trabalho pedagógico dos professores e o ensino da democracia nas salas
de aulas – diálogos entre Habermas,
Imbérnon e Perrenoud", será apresentada no Colóquio Habermas 2013 realizado pelo Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia IBICT, no Rio de Janeiro, de 04 a 06 de
junho de 2013.
Tarso Bonilha Mazzotti (PPG Educação, Estácio - UNESA/RJ): livro digital "Filosofia
para as licenciaturas" figura como o 4º
livro mais vendido na área de educação
da Apple Store. Disponível também para
venda na loja Kindle da Amazon.com.

O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) do campus Dorival Caymmi lançou o
projeto "NPJ online: o magnífico portal de acesso à justiça", em 23 de maio de
2013, durante as comemorações do Dia E. Seu objetivo
é permitir que o atendimento realizado torne-se
sem fronteiras e sem custo
através do programa Skype.
O Projeto participa do Concurso Nacional de Projetos
de Extensão e será lançado
hoje para concorrer ao Prêmio Inovare de Práticas do
Poder Judiciário. O Prof.
Eduardo Andrade, Coordenador do NPJ Dorival
Caymmi, é o idealizador do
Projeto.
Carlos Eduardo Adriano
Japiassú (Direito, Estácio UNESA/RJ): participará como
relator brasileiro do Colóquio
Preparatório da Seção IV (Direito Penal Internacional) do
Congresso Internacional da
AIDP que será realizado na
Finlândia, de 9 a 12 de junho
de 2013.
Vanice Regina Lírio do
Valle e Aluisio Gonçalves
de Castro Mendes (PPG
em Direito, Estácio UNESA/RJ): participarão do
comitê científico do Seminário "Controle Judicial de
Políticas Públicas: Desafio à
Disciplina Processual" que
será realizado no dia 28 de
junho de 2013, no Auditório da Procuradoria Geral
do Estado do Rio de Janeiro. As inscrições podem
ser realizadas até 28 de
junho de 2013, pelo e-mail:
cejur@pge.rj.gov.br. Para
outras informações, acesse
http://www.rj.gov.br/web/p
ge/exibeconteudo?articleid=1582271.

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
A
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMz
BxVkE6MA#gid=0
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EVENTOS/NOTÍCIAS
Auner Pereira Carneiro (Pedagogia, Estácio - UNESA/RJ): participou
do grupo de trabalho de Direito, Educação, Ensino e Metodologia Jurídicos
como avaliador, no XXII Encontro Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito
(CONPEDI), no Paraná, de 29 de maio
a 01 de junho de 2013.
Edna Raquel Rodrigues Santos
Hogemann (Direito, Estácio UNESA/RJ): participou do grupo de
trabalho de História do Direito como
avaliadora, no XXII Encontro Nacional
do Conselho Nacional de Pesquisa e
Pós-graduação em Direito (CONPEDI),
no Paraná, de 29 de maio a 01 de
junho de 2013.

Resultado das
Inscrições de Trabalhos
no V Seminário de
Pesquisa da Estácio
Encerrado o prazo para submissão de trabalhos ao V Seminário de Pesquisa da Estácio
e I Jornada de Iniciação Científica da UNESA,
apresentam-se os resultados:

Fisiofitness (fisiologia e fitness)
no campus Akxe – A 7ª edição do
evento promovido pelo curso de Educação Física nos dias 17 e 18 de maio
de 2013 mais uma vez contou com
excelentes palestras apresentadas por
profissionais de referência na área da
saúde na presença de 2 mil estudantes que, como sempre, prestigiaram
ativamente a realização.

Maria Alice de Faria Nogueira, Milton Julio Faccin
e Elida Mattos Vaz (Comunicação Social, Estácio UNESA/RJ): livro "Narrativas
da cidade: perspectivas multidisciplinares sobre a urbe
contemporânea" será lançado na Livraria da Travessa,
no Rio de Janeiro, em 17 de
junho de 2013. O livro será
distribuído em livrarias de
todo o país e poderá ser
comprado também na versão virtual, no site www.epapers.com.br.
Miriam Azevedo Hernandez
Perez (aluna) (PPG em Direito, Estácio - UNESA/RJ):
comunicação "Esferas públicas, democracia e tecnologia: novas perspectivas na
contemporaneidade e a
contribuição habermasiana"
será apresentada no Colóquio Habermas 2013, no Rio
de Janeiro, de 04 a 06 de
junho de 2013.

João Antônio Pereira Correia
(Medicina, Estácio - UNESA/RJ): revisor
do periódico científico indexado internacional "Scientific Research and Essays". Este periódico é especializado
em publicações na área de pesquisa
clínica biomédica.

Rosana Paulino (Artes Visuais,
Estácio - UNIRADIAL/SP):
trabalho artístico desenvolvido é tema do capítulo 6
do livro Black Art in Brazil:
Expressions of Identity, publicado pela University Press
of Florida, Estados Unidos.

O CST em Gestão em Recursos
Humanos do campus São Gonçalo
realizou o VI FESST - orum de Educação Saúde e Segurança no Trabalho
de 22 a 23 de maio de 2013. Trata-se
de evento semestral realizado pela
disciplina Saúde e Segurança no Trabalho, sob orientação da profª Joyce
Muniz, com objetivo de proporcionar
aos alunos a aplicabilidade da teoria
na prática e trazer dicas de saúde e segurança a todos os membros da comunidade acadêmica.
O Departamento de Pesquisa e
Extensão da Estácio - UNIRADIAL/SP
está captando trabalho, resumo, anotação de palestra, capítulo de pesquisa, sinopse, apostila de aula ou
artigo, com tema que contenha ligação direta ou indireta com cidadania
e/ou com inclusão social para publicação na obra "Inclusão social e cidadania: diálogos multidisciplinares da
Estácio". O prazo para envio está
aberto até 15 de julho de 2013. Não
precisa ser texto inédito, por se tratar
de livro, não revista. Para outras informações, entrar em contato com a
profª Mara Darcanchy, através dos emails mdarcanchy@gmail.com e
rose_cab@ibest.com.br, ou no telefone (11) 99962-8943.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Sheila Marta Carregosa
Rocha (Direito, Estácio FIB/BA): comunicação "Desaposentação: e agora? Políticas públicas voltadas para
os idosos" será apresentada
no III Congresso Internacional de Envelhecimento Humano, na Paraíba, de 13 a
15 de junho de 2013.
Os trabalhos aceitos são encaminhados
para avaliação pelo Corpo Editorial. A relação
dos trabalhos aprovados para publicação nos
Anais será divulgada até o dia 04 de julho de
2013, no site www.estacio.br/seminariodepesquisa.
publicação de notícias no boletim está vinculada
A
ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXR
Zb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

Valter Aparecido Barcala (Pedagogia, Estácio - FAAC/SP):
artigo "O cinema na sala de
aula: a reconstrução do cotidiano", publicado na revista
eletrônica da UNIVESP, edição
nº 31, maio de 2013, disponível em http://www.univesp.ensinosuperior.sp.gov.br
/preunivesp/pre/Artigos.
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FAPERJ contempla
Estácio em 8 projetos
Nas últimas divulgações de resultados, a FAPERJ
anunciou a contemplação de 8 projetos
de professores da
Estácio em 4 diferentes editais.
Os editais da
FAPERJ são divulgados mensalmente
pela Diretoria de
Pesquisa Aplicada
no InformEditais,
disponível no site
www.estacio.br/pe
squisaaplicada e na
comunidade Pesquisa Aplicada na
Coneta, https://conecta.byyou.com/do
cs?space=pesquisaaplicad.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Alunos da disciplina Estatística da
Unidade Campos dos Goytacazes, orientados pelo Prof. Dr. Auner Pereira Carneiro,
apresentaram propostas de pesquisa como
atividade de iniciação científica em 21 de
maio de 2013 com o objetivo de praticar os
conteúdos desenvolvidos no semestre.
Dâmaris Souza de Nojosa e Gedália
de Sousa Lima (alunas) (Computação, Estácio - FAA/RR) et al: comunicação "Informática na educação: levantamento do uso
da informática por professores das escolas
indígenas em Roraima" será apresentada
na Sessão de Pôsteres, que será realizada
durante a 65ª Reunião Anual da SBPC, na
Universidade Federal de Pernambuco, de
21 a 26 de julho de 2013.
Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann (Direito, Estácio - UNESA/RJ):
aprovada no Processo Seletivo Pareceristas
2013 da Revista Brasileira de Estudos Constitucionais (RBEC), em 16 de maio de 2013.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Ana Luiza da Gama e Souza (Direito,
Estácio - UNESA/RJ): comunicação
"Individual freedom in the global
marker economy" será apresentada
no XXXIII Congresso Mundial de Filosofia, que será realizado na Universidade de Atenas, na Grécia, de 3 a 10
de agosto de 2013.
Jair Modesto Filho (CST em Gestão de
Recursos Humanos, Estácio FESBH/MG): artigo "Fragmentação
da subjetividade: o que dizem os
gestores?" publicado na revista
científica Alcance, em maio/2013.
O trabalho também será apresentado nas Jornadas de Psicología Social – Situaciones y Prospectivas, na
Universidad Argentina John F. Kennedy, em 12 de julho de 2013.
Leandro Pereira da Silva e Luciana Siqueira da Silva (egressos) e Marcelo Prado Sucena (Engenharia de
Produção, Estácio - UNESA/RJ): comunicação "Modelo Neuro-Fuzzy para
avaliação da sustentabilidade em sistema de transporte rodoviário de
carga" e pôster " Relação etre teoria
e prá ca para avaliação do desempenho no transporte rodoviário terceirizado de cargas" serão apresentados
no IX Congresso Nacional de Excelência em Gestão, no Rio de Janeiro, de

20 a 22 de junho de 2013.
Marcelino Tadeu de Assis (CST em
Gestão de Recursos Humanos, Estácio - UNESA/RJ): comunicação "Indicadores da gestão de RH"
apresentada no 3º Congresso Moraes
Cursos de Recursos Humanos
(CMCRH), em Ribeirão Preto, de 13 a
15 de junho de 2013.
Miriam Azevedo Hernandez Perez
(aluna) (PPG em Direito, Estácio UNESA/RJ): comunicação "A Semiótica Jurídica como instrumento
de superação da crise hermenêutica contemporânea: por uma Semiótica da cultura do Poder
Judiciário e das figuras de autoridade" será apresentada no 10º
Congresso Brasileiro de Linguística
Aplicada, na Universidade Federal
do Rio de Janeiro, de 09 a 12 de setembro de 2013.
Roney Rodrigues Guimarães (Enfermagem, Estácio - UNESA/RJ) et al:
artigo "Prevalência de parasitoses
intestinais em estudantes de uma
escola pública do município de Vitória, Espírito Santo, Brasil" será publicado na Revista Científica do
Centro Universitário de Barra
Mansa, v. 14, n. 28, jul. 2013.

Lívia Gaigher Bósio Campello (Direito, Estácio - UNESA/RJ): participou do
grupo de trabalho de Direito Ambiental
como avaliadora, no XXII Encontro Nacional
do Conselho Nacional de Pesquisa e Pósgraduação em Direito (CONPEDI), no Paraná, de 29 de maio a 01 de junho de
2013. No evento, a docente também proferiu a palestra "A pesquisa no direito" no
fórum da Federação Nacional de Pós-Graduandos em Direito (FEPODI).
Leonardo Rodrigo Caldeira (egresso) e
Soraya Venegas Ferreira (Jornalismo, Estácio - UNESA/RJ): artigo "Uma história a ser
contada: jornais locais com distribuição gratuita em Niterói, entre a comunidade e o mercado" ficou em terceiro lugar no II Prêmio
José Marques de Melo de Estímulo à Memória da Mídia. Os vencedores foram anunciados durante o 9° Encontro Nacional de
Pesquisadores de História da Mídia, na Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas
Gerais, de 30 de maio a 01 de junho de 2013.
III Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho (SIPAT) - campus
Macaé. O evento, promovido pela Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (CIPA), gestão 2012/2013, nos dias
27 e 28 de maio de 2013, contou com a
parceria dos cursos de Tecnologia em Gestão em Recursos Humanos, Enfermagem,
Fisioterapia, Psicologia e Educação Física.
publicação de notícias no boletim está vinculada
A
ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdX
RZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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TIC, o blog do Programa de
Pós-Graduação em Educação da UNESA
Diálogos sobre TIC, o blog da Linha de Pesquisa TICPE Do Programa
de Pós-Graduação em Educação da Estácio – UNESA/RJ, lançado em
dezembro de 2012, está se tornando um site de consulta e referência
para educadores dentro e fora do país. Além de divulgar notícias de
interesse de pesquisadores que atuam em áreas de interseção entre a
Educação e Tecnologias, o site compartilha recursos, recomendações
de leitura e notas curtas sobre temáticas relevantes a docentes diretamente engajados na integração de tecnologias em suas práticas.
O blog já conta com vários leitores registrados e tem sido indicado
como "favorito" em sites de social bookmarking, sugerindo uma inserção gradual, mas
significativa na blogosfera. As estatísticas de
acesso mostram um
pico notável no número de visitas subsequentes
a
uma
postagem feita em 3 de
junho, incluindo um
número de visitas de
Portugal e de outros
países da Europa, conforme mostra a imagem ao lado.
Diálogos sobre TIC e Educação, está disponível em http://ticpe.wordpress.com e é disseminado através de várias redes sociais.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Gil de Carvalho (Engenharia Ambiental, Estácio - UNESA/RJ) et
al: artigo "Morfologia da estrutura interna de ossos por
microtomografia de Raios X"
publicado na Littera Docente &
Discente em revista, vol.2, nº
3, 2013, disponível em
http://www.litteraemrevista.or
g/ojs/index.php/Littera/article/v
iew/86.
Marcelino Tadeu de Assis (Administração, Estácio - UNESA/RJ): comunicação "Gestão de RH e o
papel dos indicadores de gestão"
será apresentada no 7º Encontro
de Gestores de RH do Estado do
Rio de Janeiro, sob coordenação
da Secretaria de Planejamento e
Gestão (SEPLAG) do Governo do
Estado do Rio de Janeiro, em 22
de outubro de 2013.
Mariana Siqueira Silva (Pedagogia,
Estácio - RADIAL/SP): artigo "O
psicopedagogo frente ao processo
avaliativo no ensino superior" publicado na Littera Docente & Dis-

cente em revista, vol.2, nº 3, 2013,
disponível em http://www.litteraemrevista.org/ojs/index.php/Littera/article/view/62.
Valeria Dutra Ramos (Engenharia
Ambiental, Estácio - UNESA/RJ) et
al: artigo "Estudo das propriedades de compósitos de resina epóxi
e microesferas ocas de cinzas de
carvão" publicado na Littera Docente & Discente em revista, vol.2,
nº 3, 2013, disponível em
http://www.litteraemrevista.org/oj
s/index.php/Littera/article/view/80.
Grupo de Iniciação Científica do
curso de Educação Física do campus Nova Iguaçu terá seu primeiro
artigo publicado. O artigo "Comparação do equilíbrio em idosas
praticantes e não praticantes de
Tai Chi Chuan" será publicado na
Revista NovaFisio, ano XVI, nº 92,
maio/junho de 2013. O presente
trabalho faz parte do treinamento
dos alunos que ajudaram na produção do texto e na coleta e análise estatística dos resultados.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Aberta chamada para submissão
de trabalhos para a Littera Docente
& Discente em revista, publicação eletrônica da Estácio - UNESA/RJ, até 30 de
outubro de 2013. Para acesso às normas
e diretrizes da publicação acesse o endereço www.litteraemrevista.org.
Curso de Educação Física, campus
Petrópolis, em parceria com a Unimed:
no final de julho de 2013 será formalizada a parceria para o desenvolvimento
de estudos sobre o envelhecimento. Os
alunos atenderão os idosos enviados
pela Unimed usando um equipamento
de atividades exclusivas para idosos cedido pela cooperativa médica, para a
melhor orientação e desenvolvimento
desses estudos. Esta ação propciona
também o envolvimento de estudantes
de Fisioterapia, Enfermagem e Farmácia.
A coordenação do projeto cabe ao Prof.
Renato Farjalla.
Curso de Pedagogia, campus Niterói, realizará o I Seminário de Educação
Inclusiva de Niterói: tecnologias educacionais e inclusão social, em 26 de junho
de 2013, abrangendo temas como políticas públicas, práticas inclusivas, material didático e tecnologia assistiva. O
Seminário está vinculado ao Projeto
"Desenvolvimento e produção de recursos pedagógicos para suporte à inclusão
de alunos com deficiência em escolas
públicas dos sistemas municipais de ensino", com a parceria da Universidade
Federal Fluminense (UFF), Instituto Nacional de Tecnologia (INT), Secretaria
Municipal de Educação/Fundação Municipal de Educação de Niterói/FME e Secretaria Municipal de Educação de São
João de Meriti/RJ, com o apoio da FAPERJ, CAPES e CNPq.
Rogerio Brito Ultra (Fisioterapia,
Estácio - UNESA/RJ): participará como
professor convidado da Universidad de
Aquino (UDABOL), na Bolívia, no 2º semestre de 2013.
publicação de notícias no boletim está vinculada
A
ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdX
RZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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PROGRAMA DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO 2013
Foi divulgado pela Diretoria de Gente e Gestão o Manual do PEG – Programa de Excelência em Gestão 2013
revisado e atualizado com alguns novos indicadores e
um maior detalhamento das evidências dos itens.
Identificar oportunidades, buscar excelência, superar desafios e reconhecer talentos. Esses são os lemas
do Programa de Excelência em Gestão. Sua primeira
avaliação ocorrerá de 01 à 30 de agosto de 2013 atra-

vés do sistema http://peg.intranet.br/.
Para mais informações e acesso ao Manual e aos
materiais de apoio, acessem a comunidade do PEG
na Conecta (https://conecta.byyou.com/?space=pegcommunity) e a página do PEG na Intranet (http://intranet.estacio.br/index.php/component/content/articl
e/499-projetos-corporativos/1818-programa-deexcelencia-em-gestao).

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Danilo Alves Bitarello e Alex dos Santos Mendes (Enfermagem, Estácio - FESJF/MG): comunicações "Representações
sociais de alunos e professores quanto ao gerenciamento de
custos na disciplina administração e gerenciamento em Enfermagem" e "Representações sociais, práticas educativas e
o papel do enfermeiro na estratégia saúde da família" serão
apresentadas no VIII Jornada Internacional e VI Conferência
Brasileira sobre Representações Sociais, em Pernambuco, de
27 a 30 de agosto de 2013.
Marilza Sampaio Aguilar (Engenharia - Estácio - UNESA/RJ):
artigo " Contextualização no ensino da tabela periódica"
será publicado nos Anais do 11º Simpósio Brasileiro de Educação Química que será realizado no Piauí, de 28 a 30 de
julho de 2013.
Miriam Azevedo Hernandez Perez (aluna) (PPG em Direito,
Estácio -U NES/RJ): comunicação "A tecnologia e as esferas
públicas privatizadas – a consolidação da democracia liberal
e formal e as aparentes legitimidades" será apresentada no
XIII Simpósio da Associação Iberoamericana de Filosofia Política, na Universidade Federal de Juiz de Fora, de 14 a 16
de outubro de 2013.
Paula Ribeiro (Letras, Estácio - UNESA/RJ): comunicação "O
Teatro Ídiche no Rio de Janeiro: uma manifestação da cultura judaica (1930-1960)" será apresentada no simpósio
temático "Diálogos contemporâneos: fontes orais e visuais
nas pesquisas sobre memória", que ocorrerá no X Encontro
Regional Sudeste de História Oral, na Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp), em São Paulo, de 10 a 13 de setembro de 2013.

Patrícia de Castro Moreira Dias e Marcelo de Lima e Bastos (Farmácia, Estácio - UNESA/RJ): coordenação dos trabalhos "Avaliação e comparação de métodos de extração
e purificação de pectina em frutas cítricas" e "Obtenção
e caracterização de quitosana a partir de carapaça de siris
e lagostins" e "Avaliação dos riscos ambientais relativos à
utilização da nanotecnologia", realizados no no Laboratório de Pesquisa Aplicada em Biopolímeros e apresentados, na forma de pôster, na XV Conferência
Iberoamericana de Faculdades de Farmácia, no V Congresso Ibero Americano de Farmácia e na VII Conferência
Nacional de Educação Farmacêutica, em Brasília, de 05 a
07 de junho de 2013.
Rita de Cassia Clark Teodoroski (Fisioterapia, Estácio FESSC/SC) et al: comunicação "Aprendizagem organizacional e inovação: uma análise bibliométrica da produção científica internacional" apresentada no VI Encontro de Estudos
em Estratégia - 3Es, realizado pela Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Administração - ANPAD, no
Rio Grande do Sul, de 19 a 21 de maio de 2013.
Ronald Teixeira Pecanha Fernandes (Enfermagem, Estácio UNESA/RJ): artigo "Superlotação de emergências: um novo
cenário para o cuidar/cuidados de enfermagem" aceito para
publicação na Revista Estácio Saúde, de Santa Catarina.
Sheila Marta Carregosa Rocha (Direito, Estácio - FIB/BA): comunicação "Na sala de aula: direito ao envelhecimento
digno" será apresentada no V Colóquio Interamericano de
Direitos Humanos, na Universidade Federal de Goiás, de 11
à 14 de setembro de 2013.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Curso de Design de Moda,
campus Barra II (Akxe), realizou a
Semana de Moda, com apresentação do painel Moda e Comunicação, em 05 de junho de 2013,
mediado pela profª Lucia Rebello.
O painel contou com a participação da coordenadora do CST em

Design de Moda da Estácio FESJF, profª Ana Paula Calixto, do
coordenador do curso de Jornalismo do campus João Uchôa,
prof. José Luis Laranjo Duarte e
da representante do mercado de
moda na mídia eletrônica, Dani
Padilha.

Giselle Martins dos Santos
Ferreira (PPG em Educação, Estácio - UNESA/RJ): convidada para integrar o Comitê Científico do III
Colóquio Luso-Brasileiro de Educação a Distância e e-Learning que
será realizado em Portugal, de 06 a
07 de dezembro de 2013.
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Pesquisa em saúde terá investimento
de R$ 13 bilhões em quatro anos
Os investimentos públicos e privados em pesquisa em saúde
no país deverão chegar a R$ 13 bilhões nos próximos quatro
anos – o equivalente a quase 0,30% do PIB brasileiro. São cerca
de R$ 2 bilhões por ano do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), mais R$ 400 milhões anuais provenientes dos ministérios da Saúde e da Ciência e Tecnologia e algo em torno
de R$ 3 bilhões dos laboratórios farmacêuticos.
A expectativa é que esses aportes tirem o Brasil do atraso
que ameaçava ampliar a distância em relação aos países desenvolvidos em inovação no setor. A saúde responde por 35% da
produção científica brasileira. O país, que ocupava a 22ª posição
no mundo, hoje está em 13º lugar.
“A pesquisa é uma agenda estratégica para o país para que
possamos lidar com os grandes desafios em saúde pública do
século 21. Temos indústria instalada, uma medicina avançada e
o sexto mercado mundial de medicamentos. Agora, chegou o
momento da inovação”, diz Carlos Gadelha, secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde.
Os R$ 120 milhões previstos para este ano pelo Ministério
da Saúde para a pesquisa representam um aumento de 230%
em relação à dotação de três anos atrás. O valor dobra com a
contrapartida do Ministério de Ciência e Tecnologia e dos estados e municípios e chega a R$ 400 milhões com os investimen-

tos em inovação e produção. A agenda das pesquisas é pautada
pelas necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).
Uma das principais áreas é a da pesquisa clínica para a introdução de novos medicamentos. Estão sendo mobilizados R$
18 milhões principalmente na pesquisa de anticorpos monoclonais, considerado o futuro na luta contra o câncer. Um edital
também de R$ 18 milhões incentiva as pesquisas em doenças
típicas de países em desenvolvimento como malária, leishmaniose e dengue. Outros R$ 10 milhões são destinados à terapia
celular, com o uso de células tronco. Mais R$ 20 milhões estão
reservados às doenças crônicas cardiovasculares e do aparelho
circulatório.
O projeto Saúde Brasil 2030, da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), aponta que “a infraestrutura científica e tecnológica,
fundamental para a inovação no Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), é fraca, uma vez que não é demandada
pelas empresas, que quase não realizam pesquisa e desenvolvimento”. Outro diagnóstico do trabalho é de que as empresas
do setor farmacêutico no Brasil apresentam investimentos reduzidos em atividades inovadoras. “A despeito da presença
marcante de empresas americanas no mercado brasileiro, que
representa 2% do mercado mundial, o país responde por 0,2%
dos gastos em P&D dessas empresas”, indica o estudo.
(Com informações do Valor Econômico)

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Carlos Eduardo Klimick Pereira (CST em Design Gráfico, Estácio - FESJF/MG) et al: comunicação "Incorporeal hyperenvironmet workshop" será apresentada na MASH 2013:
Making and Sharing. Conference on Audience Creativity,
na Holanda, de 04 a 05 de julho de 2013.
Jeanne Almeida da Trindade e Lia Gianelli de Azevedo (Arquitetura e Urbanismo, Estácio - UNESA/RJ): revista "Leituras paisagísticas: teoria e práxis", v. 4, 2012, publicada pela editora Rio
Books. A professora Jeanne é uma das editoras da publicação e
a professora Lia Gianelli foi a responsável por este volume.

Roney Rodrigues Guimarães (Enfermagem, Estácio UNESA/RJ): comunicação "Tabanidas (diptera: tabanidae) das Ilha de Marambaia, Rio de Janeiro: descrição
da fauna e alguns aspectos ecológicos" será apresentada, na forma de pôster, no XLIX Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, no Mato Grosso
do Sul, de 06 a 10 de agosto de 2013.

Mauro César Bernardes (CST em Redes de Computadores,
Estácio - UNIRADIAL/SP): comunicação "Estratégia para o
desenvolvimento de um modelo de Governança de TI"
apresentada no Congresso e Exposição de Tecnologia da Informação das Instituições Financeira - CIAB FEBRABAN
2013, em São Paulo, de 12 a 14 de junho de 2013.

Suzane Prado (egresso), Ronald Cesar (aluno), Marcelo
Prado Sucena e David Fernandes Cruz Moura (Engenharia de Produção, Estácio - UNESA/RJ): comunicação "Neuro-fuzzy-integral model evaluation of
dependability of critical components" será apresentada
no 7th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management, na Espanha, de 10 a
12 de julho de 2013. Trata-se de trabalho de iniciação
científica orientado pelo Prof. Marcelo Sucena, no período 2012/2013.

Nelma Alves Marques Pintor (Pedagogia, Estácio - UNESA/RJ):
livro "Educação básica, educação superior e inclusão escolar:
pesquisas, experiências e reflexões", publicado pela editora
Intertexto, lançado no I Seminário de Educação Inclusiva de
Niterói: tecnologias educacionais e inclusão social, no Rio de
Janeiro, em 26 de junho de 2013.

Wander Lourenço de Oliveira (Letras, Estácio UNESA/RJ): projeto de pós-doutorado "Diadorim - a
reinvenção de Dom Quixote de La Mancha (Inversões
ficcionais do mito da Távola Redonda em Grande sertão: veredas" aprovado pelo Departamento de Estudos
Comparativos da Universidade de Lisboa, em Portugal.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Rita de Cassia Clark Teodoroski (Fisioterapia, Estácio FESSC/SC): membro do comitê organizador, pessoal de
apoio, do III Congresso Internacional do Conhecimento e
Inovação - CIKI, que será realizado no Rio Grande do Sul, de
14 a 15 de novembro de 2013.

Roger de Moraes (Educação Física, Estácio - UNESA/RJ)
et al: aprovação pela FAPERJ do projeto “Periodização
ATR e a reatividade microvascular em atletas de luta” no
edital do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Esporte.
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ADITEC - Estácio organiza palestra
com SEBRAETEC e REDETEC
A Agência de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (Aditec- Estácio) convida para a palestra que será
realizada por representantes do SEBRAETEC e da REDETEC. Pretende-se com esta palestra esclarecer como nossos professores e alunos podem prestar serviços para
empresas do SEBRAE. Na ocasião serão abordados os seguintes tópicos:
- Linhas de financiamento e limites de apoio
- Áreas Temáticas de Interesse do Programa SEBRAETEC

- Fluxo Operacional
Data: 28/08/2013 (quarta- feira)
Horário: 16 h
Local: Auditório do Campus CENTRO IV (Praça XI - Av.
Presidente Vargas nº 2560)
As vagas para o evento são limitadas e as inscrições deverão ser realizadas no link:
https://docs.google.com/forms/d/1qxwysYHVf_dEvOnUKp2_ZcOoT7dHQdM8DH8D0W_848w/viewform

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Leonardo Porto, Daniele Pessanha, Ines Wenderroschi
(alunos), Gerson Alcantara, Alexandre Ferronato (Sistemas de Informação, Estácio UNESA/RJ) e Carlos Soares
Pernambuco (Educação Física, Estácio - UNESA/RJ): palestra "Sistema de Avaliação Funcional", apresentada no auditório do campus Cabo Frio, no Rio de Janeiro, em 24 de
junho de 2013. Tratase de trabalho de conclusão de curso
com o objetivo de informatizar um banco de dados para
pesquisadores na área da Educação Física Geriátrica, otimizando a coleta e o arquivamento dos testes de autonomia funcional proposto pelo protocolo GDLAM, facilitando
a troca de informações e dados entre pesquisadores, unificando todos os dados e grupos pesquisados.
Mariana Greco, Paula de Marsillac, Júlia Vieira, Mário
Brito (alunos) e João Antonio Pereira Correia Medicina,
Estácio UNESA/RJ]: artigo "Searching for the lost ostium: a
morphometric analysis of the ureteral ostia distribution in

normal and thickened bladders and its applications in endourology" publicado no periódico científico internacional
indexado Open Journal of Urology. Trata-se de trabalho de
iniciação científica com estudo anatômico de exigas cadavéricas que apresentou resultados com aplicações em exames diagnósticos e cirurgias endoscópicas urológicas.
Virna Ligia Fernandes Braga (Design de Moda, Estácio
FESJF/MG): comunicação "O Estado de Minas Gerais e a
pobreza (1898-1920): políticas sociais de assistência"
apresentada nas Cuartas Jornadas de Historia Política,
no Uruguai, de 08 a 10 de julho de 2013.
Wander Lourenço de Oliveira [Letras, Estácio UNESA/RJ]:
comunicação "A reinvenção de Dom Quixote - o mito
da Távola Redonda em Grande sertão: veredas" apresentada na XXV Semana Roseana, em Minas Gerais, de
07 a 13 de julho de 2013.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Inscrições abertas para bolsas de doutorado pleno na
Universidade de Manchester. Estão abertas as inscrições para
concessão de bolsas de doutorado pleno na Faculdade de Engenharia e Ciências Físicas da Universidade de Manchester, no
Reino Unido, por meio de submissão de propostas por fluxo
contínuo. O candidato deve atender às orientações e exigências
da Universidade de Manchester. As informações e documentos
devem ser obtidos a partir do contato com o Grupo Coimbra
de Universidades Brasileiras (GCUB) por meio do e-mail secretaria@grupocoimbrasil.org.br. As bolsas oferecidas destinam-se a
candidatos de nacionalidade brasileira, de desempenho e potencial acadêmico comprovados e que pretendam desenvolver
seu projeto de doutorado nas áreas de Engenharias e Ciências
Exatas contempladas pelo Programa Ciência sem Fronteiras. Para
mais informações sobre a bolsa, acesse o link: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/reino-unido4
Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Estácio UNESA/RJ é destaque em portais da web e
reforça a importância da Endodontia para a população. O tratamento do canal radicular e sua importância para a saúde bucal
da população estão cada vez mais na mídia. Parte deste destaque deve-se aos esforços e achados científicos do grupo de pesquisa do Programa. Além de entrevistas para rádio e revista,
agora foram publicadas matérias em portais da web enfatizando

os achados da pesquisa. Para visualizar as matérias, siga os links:
www.portalsoma.com.br/estilo/saude/estudo-garante-tratamento-de-canal-sem-dor.html,m.vivo.terra.com.br/noticia?n=fb61aad68c18f310VgnVCM20000099cceb0aRCRD
&a=vidaeestilo&s=5&c=vidaesaude&e=e speciais_vidaeestilo_br e saude.terra.com.br/saude-bucal/atualidades/estudo-garante-tratamento-de-canal-semdor,1edff1b9fc18f3
10VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html. Disponíveis também no blog endodontiariodejaneiro.blogspot.com.br.
V Seminário de Pesquisa da Estácio e I Jornada de Iniciação Científica da UNESA: a Diretoria de Pesquisa Aplicada
recebeu auxílio da FAPERJ, na categoria APQ2, para o evento
que será realizado no dia 26 de outubro de 2013, no campus
Menezes Côrtes, Estácio UNESA/RJ.
José Maria da Silva (Jornalismo, Estácio FESJF/MG): participou do 26º Congresso Internacional da SOTER - Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, em Minas Gerais,
de 08 a 11 de julho de 2013.
Nelma Alves Marques Pintor (Pedagogia, Estácio
UNESA/RJ): participará da Conferência Intermunicipal de Educação, vinculada à Conferência Nacional de Educação - CONAE
2014, no Rio de Janeiro, de 09 a 10 de agosto de 2013.
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ADITEC-Estácio organiza palestra com INPI
A Agência de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (Aditec-Estácio) convida para palestra que será ministrada pelo Professor Sergio Bernardo representante do
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). A palestra será conduzida abordando os seguintes assuntos:
- Depósito de uma patente
- Concessão da Patente
- Patente Nacional e Internacional
- Publicação em revistas especializadas

Data: 31/07/2013 (quarta- feira)
Horário: 14h
Local: Cinema do Campus João Uchôa (Rua do
Bispo, 83- Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ)
As inscrições para evento deverão ser realizadas no
link: https://docs.google.com/forms/d/1qxwysYHVf_dEvOnUKp2_ZcOoT7dHQdM8DH8D0W_848w/viewform
Considerando o limite de espaço físico, recomendamos realização da inscrição o mais breve possível.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Ana Beatriz Gomes de Souza (Fisioterapia, Estácio
FESCG/MS): palestra "Saúde da mulher no climatério",
apresentada no auditório do Centro de Saúde da Assembléia Legislativa de Campo Grande, em Mato Grosso do
Sul, em 27 de junho de 2013.
Ana Paula Dores Ramos (Enfermagem, Estácio FESSC/SC):
palestra "Infecção hospitalar e resistência bacteriana aos
antibióticos" apresentada na 5ª Semana de Enfermagem
do Centro Universitário Estácio de Sá de Santa Catarina,
em 16 de maio de 2013.
Cecilia Lima de Queiros Mattoso (PPG em Administração,
Estácio UNESA/RJ) e Gilciney Silva Ferreira (Publicidade
e Propaganda, Estácio UNESA/RJ): comunicação "A corporate publicity discourse about the concious use of
money and its perception by the young college student
of the new Brazilian middle class" apresentada no XII International Conference on Corporate Social Responsibility, no Rio de Janeiro, de 20 a 22 de junho de 2013.

Maria do Carmo Potsch e Carvalho e Silva (egressa) e
Laélia Carmelita Portela Moreira (PPG em Educação,
Estácio UNESA/RJ): comunicação "O ensino da arte no
Colégio Pedro II: do ensino de desenho às artes visuais"
será apresentada na 36ª Reunião Anual da Associação
Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação
(ANPED), em Goiânia, de 29 de setembro a 02 de outubro de 2013.
Roncalli Silva Maranhão (CST em Processos Gerenciais,
Estácio FIC/CE): palestra "Complexidade e administração" apresentada no auditório da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Ceará, em 15 de julho
de 2013.
Wander Lourenço de Oliveira (Letras, Estácio UNESA/RJ):
artigo "Carta aberta à presidenta Dilma Rousseff" publicado no blog da presidenta Dilma Rousseff, disponível
em http://blogdadilma.com/dilma/473-carta-aberta-apresidenta-dilmarousseff.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Curso de Educação Física, campus João Uchôa (Estácio UNESA/RJ) - Semana da Educação Física – Realizada
de 17 a 21 de junho de 2013, a Semana objetivou a complementação acadêmica e qualificação dos discentes através
de palestras e wokshops sobre temas relevantes do mercado
de trabalho e atualidades técnicos cientificas. Trata-se de
evento semestral, que nesta edição apresentou 10 palestras
e 2 workshops distribuídos nos turnos manhã e noite, com
ênfase no aprimoramento dos conteúdos instrumentais no
treinamento esportivo, gestão da carreira e mercado de trabalho, com foco na empregabilidade.
Mestrado Profissional em Desenvolvimento Empresarial - MADE da Estácio UNESA/RJ teve 5 artigos aprovados para publicação nos Anais do XXXVII Encontro da
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD) - EnANPAD 2013, evento de maior im-

portância na área de Administração, que será realizado no
Rio de Janeiro, de 07 a 11 de setembro de 2013.
PPG em Odontologia da Estácio UNESA/RJ recebeu
uma das maiores autoridades internacionais de Endodontia: Prof. Domenico Ricucci ministrou um curso exclusivamente para os alunos de Doutorado, Mestrado e
Especialização em Endodontia, no dia 12 de julho de
2013. O professor italiano iniciou seu curso salientando
seu prazer por estar visitando um dos cursos de maior
prestígio no mundo, o que deixou docentes e discentes
orgulhosos do reconhecimento internacional do Programa. Os temas discutidos foram "a importância dos canais laterais" e "uma versus duas sessões de tratamento".
Ao término do curso, os alunos tiveram a sua disposição
um dos clínicos e professores mais respeitados internacionalmente para tirar suas dúvidas.
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Abertas indicações ao Prêmio
Péter Murányi 2014 – Saúde
Foi iniciado o processo de indicações ao “Prêmio Péter
Murányi 2014” que contemplará com R$ 200 mil o autor
do melhor trabalho na área da saúde. Nas últimas semanas, mais de duas mil universidades – incluindo seus Núcleos de Inovação Tecnológica –, institutos, fundações de
apoio à pesquisa e outras entidades ligadas à saúde começaram a receber a carta-convite encaminhada pela Fundação Péter Murányi solicitando a indicação de trabalhos. O
Prêmio tem o apoio institucional da Anpei, bem como da
SBPC e da ABC, entre outras.
O pesquisador interessado em participar deve ter seu
trabalho indicado pela instituição onde atua e cada instituição poderá apresentar até dois trabalhos. O prazo para
envio termina no dia 30 de setembro de 2013 e os trabalhos indicados deverão ser inovadores, ter aplicabilidade
prática e contribuir para a melhoria da qualidade de vida
das populações situadas abaixo do paralelo 20 de latitude
norte, região do globo onde se encontram a maior parte
das nações em desenvolvimento. O edital, com o regula-

mento do prêmio, está disponível emhttp://www.fundacaopetermuranyi.org.br/.
Os trabalhos serão avaliados por uma Comissão Técnica
e Científica, resultando na seleção de três finalistas que
serão submetidos a um júri. O vencedor receberá além dos
R$ 200 mil, um troféu e um certificado; já os demais finalistas, diploma e menção honrosa. Vencedor e finalistas
terão, ainda, a oportunidade de apresentar seus trabalhos
na 66ª Reunião Anual da SBPC – um dos maiores eventos
científicos do País.
O Prêmio Péter Murányi, que está em sua 13ª edição,
tem o objetivo de premiar pessoas físicas ou jurídicas, entidades públicas ou privadas, de qualquer parte do mundo,
que se destaquem por suas descobertas inovadoras e práticas focadas no desenvolvimento e no bem-estar social das
populações em desenvolvimento. O prêmio é concedido
anualmente e de modo alternado para pesquisadores
atuantes em quatro áreas: saúde, educação, alimentação
e desenvolvimento científico e tecnológico.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Alberto José da Costa Tornaghi (PPG em Educação, Estácio UNESA/RJ) et al: organização do catálogo dos periódicos nacionais da área de Educação da Capes que
será publicado pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) e distribuído aos
participantes da 36ª Reunião Anual da ANPED, em
Goiânia, de 29 de setembro a 02 de outubro de 2013.
Cíntia Vanessa Monteiro Germano (Ciências Contábeis,
Estácio FIC/CE): comunicação "Perfil das incubadoras de
empresas associadas à Rede de Incubadoras de Empresas do Ceará – RIC" será apresentada no XV Congresso
de Gestão de Tecnologia Latino-Iberoamericano - ALTEC
2013, em Portugal, de 27 a 31 de outubro de 2013.
Francisco Santos Sabbadini (Engenharia de Produção, Estácio UNESA/RJ): comunicação "Multiphase model for
flow management of chronic heart patients" apresentada na 39th Annual Meeting of the EURO Working
Group on Operational Research Applied to Health Services - ORAHS 2013, na Turquia, de 07 a 12 de julho de
2013. O artigo de mesmo nome foi publicado nos Anais
do evento.
Francisco Djacyr Silva de Souza (Educação Física, Estácio
FIC/CE): livro "Dramaturgias reflexivas: ser humano e
suas paranóias", publicado pela livraria do Clube de Au-

tores, 2013. Disponível para venda em versão impressa
ou ebook em www.clubedeautores.com.br.
José Flávio da Paz (Enfermagem, Estácio FATERN/RN): comunicação "Legislação e surdez: realidades e perspectivas socioeducacionais" será apresentada na IV Jornada
de Pesquisa e Extensão da Câmara dos Deputados, em
Brasília, de 09 a 10 de setembro de 2013. O prefessor
é Coordenador da Pós-graduação em Libras: docência,
tradução/interpretação e proficiência, curso pioneiro no
estado do Rio Grande do Norte.
Valéria Dutra Ramos (Engenharia Ambiental e Sanitária,
Estácio UNESA/RJ): artigo "Efeito do óleo de linhaça e
do óleo de amendoim sobre a vulcanização da borracha
natural (NR). Parte I: modelo generalizado" publicado
na Revista Polímeros (São Carlos. On line), v. 23, n. 3,
p. 395-401, 2013.
Ygor Antunes Ferreira Gomes (egresso) e Danilo Lopes
Ferreira Lima (Educação Física, Estácio FIC/CE): artigo
"Projeto surfe: um veículo de prevenção e combate à
violência e consumo de drogas entre crianças e adolescentes na praia do Titanzinho, Fortaleza-Ceará" aceito
para publicação no periódico Coleção Pesquisa em Educação Física, Qualis B4. Tratase de TCC recém-defendido
em junho de 2013.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Cristiane Magacho Coelho (Fonoaudiologia, Estácio UNESA/RJ): aprovada no Processo Seletivo 2013 do Programa
de Estudos Pós-Graduados em Lingüística Aplicada e Estudos
da Linguagem - Doutorado - da PUC-SP. Seu projeto tem
como tema a dermatoglifia inserida na avaliação vocal para
seleção de talentos musicais.

Curso de Fisioterapia, campus Petrópolis (Estácio
UNESA/RJ), realizará o Interclínicas 2013, em 17 de agosto
de 2013. O evento científico contará com a apresentação de
13 trabalhos de estagiários e preceptores realizados nos locais de estágio. Banca de avaliadores externos à Universidade
definiram o trabalho que receberá o Troféu Interclínicas
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Novo programa da CAPES seleciona projetos
sobre desenvolvimento regional e nacional
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes) lançou em 30/08/2013, em parceria com Ministério da Integração Nacional, o novo Programa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa Científica e
Tecnológica em Assuntos relacionados ao Desenvolvimento Regional e Nacional – Pró-Integração. As inscrições vão até o dia 17 de setembro.
O programa tem como objetivo estimular e apoiar a
realização de projetos conjuntos de pesquisa entre pesquisadores vinculados a diferentes instituições de ensino
superior possibilitando o desenvolvimento de projetos
de pesquisa científica e tecnológica, contemplando a
formação de recursos humanos em nível de pós-graduação stricto sensu acadêmico.
O edital expõe uma série de oito áreas temáticas que
devem ser contempladas pelos projetos candidatos,
como gerenciamento de riscos de desastres naturais, desertificação, gestão de sistemas complexos de recursos
hídricos e gestão ambiental de áreas irrigadas.
O projeto poderá envolver a participação de no máximo três equipes que deverão ser constituídas por pesquisadores, docentes e discentes vinculados aos cursos

de pós-graduação das instituições de ensino superior,
ou das instituições de pesquisa ou de desenvolvimento
e inovação, pública ou privada sem fins lucrativos, e,
sempre que oportuno, de diferentes estados brasileiros.
Estão previstas bolsas de estudo no país e no exterior.
Assim como passagens aéreas, auxílio moradia, diárias
e despesas de custeio para material de consumo. Mais
informações pelo e-mail: prointegracao@capes.gov.br.
Indução
O Pró-Integração é uma das atividades de indução
da Capes, que atende a demandas da sociedade, apresentadas pelos ministérios, empresas estatais e outras
instituições, para formar pessoal qualificado em áreas
estratégicas ou carentes em recursos humanos. Outros
projetos de indução foram o Pró-Engenharia e o Programa de Formação de Recursos Humanos em TV Digital (RH-TVD).
O edital está disponível em http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_055_2013_ProIntegracao.pdf.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Fabíola Rodrigues de França Campos (Fisioterapia, Estácio UNESA/RJ): artigo "Effects of the demonstration
motor tasks through photos and videos in patients
after stroke" aceito para publicação na Revista Psicologia: Reflexão e Crítica, UFRGS impresso.
José Flávio da Paz (Enfermagem, Estácio FATERN/RN)
et al: livro "Tradução e interpretação: o intérprete de
sinais na prática educativa", publicado pela livraria
do Clube de Autores, 2013. Disponível para venda
em versão impressa ou ebook em https://clubedeautores.com.br/book/143066--TRADUCAO_E_INTERPRETACAO. O professor é Coordenador da Pós-graduação
em Libras: docência, tradução/interpretação e proficiência, curso pioneiro no estado do Rio Grande do Norte.

Marcia Defelippe Durso (bolsista PIBIC/CNPq) e Mariana Barreiros Meliande, Ricardo Defranco Lobato da Fonseca e Vladimir Porfirio Bezerra
(alunos de iniciação científica) e Nelma de Mello Cabral (Psicologia, Estácio UNESA/RJ): artigo "Corpo e
afeto nos escritos freudianos" aceito para publicação
na Revista EPOS, jul./2013 - dez./2013.
Soraya Venegas Ferreira (Jornalismo, Estácio
UNESA/RJ): artigo "O 'DNA da Fotografia': fotojornalismo de Paulo Moreira - Uma história de pai para
filhos" publicado na a Revista Brasileira de História
da Mídia, vol. 2, n. 2, jul./2013 - dez./2013, disponível em http://www.unicentro.br/rbhm/ed04/dossie/04.pdf.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Carlindo Baeta De Oliveira (Engenharia Ambiental
e Sanitária, Estácio UNIRADIAL/SP): doutorando no Instituto Butantan, um dos 17 Centros de Pesquisa , Inovação
e Difusão que receberá um dos maiores investimentos já
feitos no país pela FAPESP, o professor desenvolve pesquisa relevante conforme matéria de capa publicada na
Revista FAPESP, Nº 208, 2013.
Gabriela Maria Amorim Padilha (Engenharia de Petróleo, Estácio UNESA/RJ): participou do Summer School
on Management of Creativity in na Innovation Society, no
Canadá, de 09 a 16 de julho de 2013. O programa contemplou grandes temas como novos modelos de negó-

cios, o uso de plataformas para gerenciamento de ideias,
economia criativa, inovação aberta e co-design de ideias
para a resolução de problemas técnicos (metodologia TRIZ
e Método C-K).
Participaram da Escola profissionais das Universidades
de Barcelona, Strasbourg, Lille, Bangkok, Escola de Tecnologia Superior (ETS), profissionais de empresas como Bombardier, Bell, Ubisoft, Disney, Cirque du Soleil, Chanel e
profissionais do clusters de inovação de Wallonia (Bélgica).
João Antônio Pereira Correia (Medicina, Estácio UNESA/RJ): revisor científico dos periódicos indexados internacionais Urology International e Clinical Interventions in Aging.
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Plataforma da USP ensina
a escrever artigo científico
Site com videoaulas gratuitas busca fomentar a elaboração
de papers científicos de alto impacto e com maior relevância
Para melhorar o nível de qualidade na
elaboração de artigos científicos por pesquisadores brasileiros, a Universidade de
São Paulo - líder em produção científica no
país -, lançou o curso de Escrita Científica:
produção de artigos de alto impacto. Formatado para a web e oferecido gratuitamente, o curso tem como objetivo auxiliar
pesquisadores e estudantes de pós-graduação na elaboração de artigos de maior
relevância acadêmica.
A redação de trabalhos científicos, elaborados para serem publicados em revistas
de alto impacto (como a Science, Nature e
a Clinics) é um dos gargalos para o crescimento da produção científica das universidades, incluindo a própria USP, afirmou
o pró-reitor de pesquisa da instituição
Marco Antonio Zago, em reunião recente
com dirigentes da universidade. "A técnica
não é dominada amplamente, em especial
pelos pesquisadores principiantes e alunos
de pósgraduação", disse Zago.
É por isso que o curso on-line de escrita científica foi pensado de forma didática e intuitiva. Desenvolvido pelo
professor Valtencir Zucolotto, do Instituto
de Física de São Carlos, o curso é dividido

em oito módulos e conta com videoaulas
que explicam, passo a passo, cada uma
das partes que compõem o paper (títulos,
introdução, resultados, conclusões). Há
um tópico especial sobre a elaboração de
textos científicos em inglês.
Além das videoaulas - que podem ser
consultadas a qualquer momento -, os interessados ainda contam com apostilas explicativas e materiais didáticos extras, que
trazem indicações de obras de referência
recomendadas por Zucolotto.
Todos os materiais podem ser baixados
livremente. O curso, no entanto, não disponibiliza a emissão de certificados.
Inovação
O baixo índice de repercussão internacional de parte da pesquisa produzida
nacionalmente é um dos principais problemas que impactam diretamente na
inovação do Brasil. No ranking do Índice
Global de Inovação 2013 produzido pela
Organização Mundial da Propriedade Intelectual, por exemplo, o país ficou em
64ª lugar entre 142 países.
A análise de problemas na qualidade

dos artigos científicos foi um dos destaque
nas reuniões do último encontro realizado
pela Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência (SBPC), em Recife, no final de
julho. Na ocasião, representantes de agências de fomento apontaram a necessidade
de estimular a qualidade dos trabalhos publicados por cientistas brasileiros, especialmente quando os artigos são feitos em
inglês.
Offline
E para quem preferir o curso presencial, a Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e
Relações Públicas (Abrapcorp) promove,
dia 17 de agosto, das 8h30 às 17h30,
o curso avançado Como elaborar artigos científicos para eventos e revistas.
O curso será ministrado por Gilson Volpato, professor do Instituto de Biociências da Unesp (Universidade Estadual
Paulista) de Botucatu.Informações: (11)
3091-2949 (Davi Lira, Portal Porvir)
http://porvir.org/porfazer/usp-lancacurso-online-sobre-producao-de-artigocientifico/20130806

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Adalberto Nunes de Siqueira (Engenharia de Produção, Estácio
FIR/PE): comunicação “Eficiência energética, confiabilidade e
sustentabilidade na instalação de luminárias a led no salão dos
carros de passageiros do metrô do Recife" será apresentada
no 28º Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos e 5º Congresso Mundial de Manutenção e Gestão de Ativos, na Bahia, de 23 a 27 de setembro de 2013.
Eliane Cunha Gonçalves (Educação Física, Estácio FESV/ES) et al:
comunicação "Respuesta de la fuerza después de 12 y 24 semanas de entrenamiento" apresentada no 3er Encuentro Nacional y 2° Encuentro Internacional en Ciencias de la Actividad
Física, Salud y Deportes, no Chile, de 10 a 11 de julho de
2013.
Francisco Santos Sabbadini (Engenharia de Produção, Estácio
UNESA/RJ): comunicação "Necessidade das dimensões: tem-

poral, espacial e socioeconômica na mobilidade urbana nos
serviços de transporte público" será apresentada na X OPTIMA
e na VI RED-M (Multicritério Decísion), no Chile, de 27 a 30
de outubro de 2013.
Mauro Cesar Bernardes (CST em Gestão da Tecnologia da Informação, Estácio UNIRADIAL/SP): comunicação "Estratégia
para o desenvolvimento de um modelo de governança de TI"
apresentada na Conferência TICAL 2013, na Colômbia, de 08
a 09 de julho de 2013.
Paula Campos de Castro (CST em Design de Moda, Estácio
FESJF/MG): comunicação " A indumentária em memórias póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis" será apresentada
no 4º Congresso Nacional de Letras, Artes e Cultura e 1º Congresso Internacional de Letras Artes e Cultura, em Minas Gerais, de 04 a 07 de novembro de 2013.

EVENTOS/NOTÍCIAS

Inscrições abertas para palestra com SEBRAETEC e REDETEC
No dia 28/08/2013 (quarta- feira), às 16 h, no Auditório do
Campus Centro IV - Praça XI será realizada a palestra sobre linhas
de financiamento e limites de apoio, áreas temáticas de interesse
do programa SEBRAETEC e fluxo operacional que será realizada por

representantes do SEBRAETEC e da REDETEC. As vagas para o
evento são limitadas e as inscrições deverão ser realizadas no link:
https://docs.google.com/forms/d/1qxwysYHVf_dEvOnUKp2_ZcOoT
7dHQdM8DH8D0W_848w/viewform.
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Defesas de tese no doutorado em Educação
As primeiras teses de doutorado do Programa de Pós-Graduação
em Educação foram defendidas a partir de dezembro de 2012
Linha de pesquisa Representações
Sociais e Práticas Educativas

Linha de pesquisa Tecnologias de Informação
e Comunicação nos Processos Educacionais

1. Vicente Eudes Veras da Silva: “Representação social institucionalizada da disciplina Matemática: aluno como máquina de calcular”, sob a orientação do Prof. Dr. Tarso
Bonilha Mazzotti, em 10/12/2012.
2. Giane Moreira dos Santos Pereira: “Escola: passaporte
para o futuro. Representações sociais de jovens do PEJA”,
sob a orientação do Prof. Dr. Tarso Bonilha Mazzotti, em
17/12/2012.
3. Juliana da Silva Uggioni: “Representações sociais de saberes docentes: formação inicial e continuada”, sob a
orientação da Profª Drª Alda Judith Alves-Mazzotti, em
27/03/2013.

4. Wilson dos Santos Almeida: “A mediação docente nos
cursos Pedagogia UFJF/UAB e Ciências da Educação Ab Portugal”, sob a orientação do Prof. Dr. Márcio Silveira
Lemgruber, em 11/12/2012.
5. Eleonora Jorge Ricardo: “Professores–autores na educação a distância em tempos de cibercultura”, sob a orientação da Profª Drª Lúcia Regina Goulart Vilarinho, em
13/12/2012.
6. Norma Sueli Martins: “O curso de Pedagogia no contexto da cibercultura: desafios e perspectivas para a inclusão digital de seus alunos”, sob a orientação da Profª Drª
Lúcia Regina Goulart Vilarinho, em 25/03/2013.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Ana Lucia da Costa Silva (egressa) e Eliane Carnot de Almeida (PPG Saúde da Família, Estácio - UNESA/RJ): capítulo
"Terapia Comunitária Integrativa", publicado no livro Terapia
Comunitária Integrativa - uma construção coletiva do conhecimento, Editora UFPB, 2012. O livro será lançado na Bienal
do Livro do Rio de Janeiro, em 31 de agosto de 2013.
Durval Correa Meirelles (Administração, Estácio
UNESA/RJ): artigo "Estudo comparativo sobre o ensino
de empreendedorismo no Brasil e no exterior" publicado nos anais do XXIII Seminário Nacional de Parques
Tecnológicos e Incubadoras de Empresas, que será realizado em Pernambuco, de 14 a 17 de outubro de 2013.
Eliane Cunha Gonçalves (Educação Física, Estácio FESV/ES)
et al: comunicação "Riesgo cardiaco en adultos mayores" apresentada no 3er Encuentro Nacional y 2° Encuentro Internacional en Ciencias de la Actividad Física,
Salud y Deportes, no Chile, de 10 a 11 de julho de 2013.
Fernanda Lima Lopes (Jornalismo, Estácio UNESA/RJ):
livro "Ser jornalista no Brasil: identidade profissional e
formação acadêmica", publicado pela editora Paulus,
em 2013, será apresentado na Bienal do Livro, no Rio
de Janeiro, em 31 de agosto de 2013.

Josiane Margarida de Lima (egressa) e Emerson Rodrigues Duarte (Educação Física, Estácio FESJF/MG): comunicação "Estudo comparativo do nível de
coordenação motora de pessoas com deficiência visual
praticantes e não praticantes de esportes" será apresentada no IX Encontro Internacional de Educadores de Dotados e Talentosos, em Minas Gerais, de 20 a 22 de
setembro de 2013. Trata-se de trabalho resultante do
TCC de Josiane Margarida de Lima.
Marcelino Tadeu de Assis (CST em Gestão de Recursos
Humanos, Estácio UNESA/RJ): palestra "As medições em
RH como parte do trabalho dos gestores" será ministrada em treinamento para gestores de Recursos Humanos, sob a coordenação da Associação Brasileira de
Recursos Humanos (ABRH), no Mato Grosso, em 21 de
setembro de 2013.
Marco Aurélio Carino Bouzada (PPG Administração,
Estácio UNESA/RJ): livro “Métodos quantitativos aplicados a casos reais", publicado pela editora Campus/Elsevier, apresentando casos práticos, discussão
dos resultados e exercícios complementares (com solução). Disponível para vendas em http://www.elsevier.com.br/site/.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Revistas da Estácio com
classificação no Qualis/CAPES
As revistas científicas vinculadas à FESV conseguiram classificação no Qualis/CAPES: Destarte, JurES e Revista Brasileira
de Reabilitação e Atividade Física foram classificadas no estrato B5 e Gestão Contemporânea, no estrato B4.
Giselle Martins dos Santos Ferreira (PPG Educação,
Estácio UNESA/RJ): parecerista ad hoc para o novo periódico International Journal for Innovation and Quality in
Learning (INNOQUAL), disponível em http://papers.ef-

quel.org/index.php/innoqual/index.
Renato Souza do Nascimento (Publicidade e Propaganda, Estácio FAP/PA): primeiro lugar na categoria Ensaios
com o artigo "O projeto interdisiplinar no ensino de publicidade e propaganda: o caso dos jogos de agências" no VI
Concurso de Produção Científica e Projetos de Extensão e III
Concurso de Ensaio. A relação completa de premiados está
disponível em http://estacio.intranet.br/index.php/gente-egestao/relacionamento-com-os-docentes/2505-relacionamento-comdocente-divulga-os-vencedores-do-vi-concurso-i
nterno.
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Defesas de tese no Doutorado em Odontologia
O Programa de Pós-Graduação em Odontologia já titulou quatro doutores:
Linha de pesquisa Princípios
Biológicos Aplicados à Endodontia

Linha de pesquisa Técnicas,
Instrumentos e Materiais Endodônticos

1. Mônica Aparecida Schultz Neves: “Eficácia ex vivo
de diferentes estratégias antimicrobianas em canais
radiculares ovais” (31/5/2012). Orientadora: Profª Drª
Isabela das Neves Rôças Siqueira.
2. Jaime Omar Moreno Monsalve: “Prevalência de
lesões perirradiculares em dentes tratados endodonticamente em uma população colombiana: associação com a qualidade da obturação do canal
radicular e da restauração coronária” (13/12/2012).
Orientador: Prof. Dr. José Freitas Siqueira Junior.

3. Márcia Valéria Boussada Vieira: “A influência da
geometria de um canal curvo na fratura de instrumentos de níqueltitânio por flexão rotativa contínua”
(23/11/2012). Orientador: Prof. Dr. Lúcio de Souza
Gonçalves.
4. Weber Schmidt Pereira Lopes: “Comparação da
flexibilidade, resistência à fratura por flexão rotativa
e por torção dos instrumentos de níquel-titânio twisted file, profile vortex e race” (21/1/2013). Orientador: Prof. Dr. Flávio Rodrigues Ferreira Alves.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Aline Silva Correa Maia Lima (Jornalismo, Estácio
FESJF/MG) et al: comunicação "Notas sobre '5x favela
– agora por nós mesmos': juventude, cinema e mobilidade subjetiva" apresentada no XVIII Congresso
de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, em
São Paulo, de 03 a 05 de julho de 2013.
Denise Jorge Trindade (Cinema e Audiovisual, Estácio
UNESA/RJ): artigo "Fotomontagens e cinema: anotações estéticas das vanguardas modernistas e suas relações com o espaço fílmico" publicado no livro de
resumos da AVANCA | CINEMA 2013, Conferência
Internacional de Cinema - Arte, Tecnologia, Comunicação, realizada em Portugal, de 24 a 28 de julho de
2013.
Durval Correa Meirelles (Administração, Estácio
UNESA/RJ): comunicação "Estudo comparativo sobre
o ensino de empreendedorismo no Brasil e no exterior" será apresentado no 2° Fórum Internacional
Ecoinovar, no Rio Grande do Sul, de 23 a 24 de setembro de 2013.
Eliane Carnot de Almeida (PPG Saúde da Família, Estácio - UNESA/RJ): comunicação "Ressignificar a formação médica com a perspectiva da integralidade em
saúde: desafio para uma escola centenária" será
apresentado como pôster eletrônico no VI Congresso
Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde,
no Rio de Janeiro, de 13 e 17 de novembro de 2013.
Eliane Cunha Gonçalves (Educação Física, Estácio
FESV/ES) et al: comunicação "Somatotipo em deportistas de elite de bodyboard" apresentada no 3er Encuentro Nacional y 2° Encuentro Internacional em
Ciencias de la Actividad Física, Salud y Deportes, no
Chile, de 10 a 11 de julho de 2013.

Hesio de Albuquerque Cordeiro (PPG Saúde da Família,
Estácio UNESA/RJ) et al: artigo "Desenvolvimento de
uma linha de cuidados para o idoso: hierarquização da
atenção baseada na capacidade funcional" publicado
na Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 16,
n. 2, Rio de Janeiro, 2013, disponível em
http://dx.doi.org/10.1590/S180998232013000200018.
José Carlos Carota (Ciências Contábeis, Estácio UNIRADIAL/SP): livro "A função social das sociedades empresárias e o planejamento tributário federal"
publicado pela Allprint Editora, em 2013, com o objetivo de verificar as diversas possibilidades de utilização de planejamento tributário na sociedade
empresária. Disponível para vendas em www.allprinteditora.com.br.
Nelma Alves Marques Pintor (Psicologia, Estácio
UNESA/RJ): palestra "Políticas públicas em educação
inclusiva" será proferida na Semana de Psicologia, no
campus Niterói, às 9h, dia 27 de agosto de 2013.
Nuno Manuel Frade de Sousa (Educação Física, Estácio FESV/ES): artigo "Interleukin-6 -174G/C gene
polymorphism affects muscle damage response to
acute eccentric resistance exercise in elderly obese
women" aceito para publicação no periódico Experimental Gerontology.
Solange Camilo Asen Campos (Pedagogia, Estácio
UNIRADIAL/SP): comunicação "Políticas públicas e a
formação dos capitais humano e social rural" será
apresentada no II Congresso Internacional de Ciência,
Tecnologia e Desenvolvimento (CICTED) e XIV Mostra
Internacional de Pós-Graduação (MIPG), em São
Paulo, de 14 a 19 de outubro de 2013.
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Defesas de tese no doutorado em Direito
Teses de Doutorado defendidas entre agosto 2012 e julho 2013:
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” (18/5/2012). Orientador:
Prof. Dr. Humberto Dalla Bernardina
de Pinho.
2. Mauro Augusto Ponce de Leão
Braga: “A higidez da decisão justa”

(11/6/2012). Orientador: Prof. Dr. Rogério José Bento Soares do Nascimento.
Linha de pesquisa Direitos
Fundamentais e Novos Direitos
3. Ana Alice de Carli: “O direito fundamental ao acesso sustentável à água
potável a partir da conjugação dos instrumentos jurídico-econômicos: Educação Ambiental, Regulação, Tecnologia
e Tributação” (7/12/2012). Orientador:
Prof. Dr. Nilton Cesar Flores.

4. Demócrito Reinaldo Filho: “Privacidade na sociedade da informação –
uma perspectiva comparativa e sugestão para modelo de lei brasileira de proteção de dados pessoais” (28/2/2013).
Orientador: Prof. Dr. Nilton Cesar Flores.
5. Marcio Vieira Santos: “Estética constitucional e multiculturalismo como parâmetros democráticos para reformas
político-eleitorais: da teoria à dinâmica reformista no Brasil jurisdicional” (27/2/2013).
Orientador: Prof. Dr. Rogério José Bento
Soares do Nascimento.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Ana Luiza da Gama e Souza (Direito, Estácio UNESA/RJ):
comunicação "Individual freedom in the economic global market: a defense of a liberty to realize choices"
apresentada no XXIII Congresso Mundial de Filosofia,
na Grécia, de 04 a 10 de agosto de 2013.
Angela Lessa Moraes (egressa), Eliane Carnot de Almeida e Luciana Maria Borges da Matta Souza (PPG
Saúde da Família, Estácio - UNESA/RJ): artigo "Percepções
de obesos deprimidos sobre os fatores envolvidos na manutenção da sua obesidade: investigação numa unidade
do Programa Saúde da Família no município do Rio de
Janeiro" publicado na Physis: Revista de Saúde Coletiva,
v. 23, n. 2, Rio de Janeiro, abr./jun. 2013, disponível em
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-73312013000200012.
Douglas Machado Silva (CST em Redes de Computadores, Estácio FESJF/MG) et al: comunicação "Modelo de
contexto para o levantamento colaborativo de processos
de negócio" será apresentada no X Simpósio Brasileiro
de Sistemas Colaborativos (SBSC), no Amazonas, de 08
a 11 de outubro de 2013.
Danyelle Marques Freire da Silva (Jornalismo, Estácio
SEAMA/AP): comunicação "O regionalismo mineiro de

Godofredo Rangel" apresentada no VI Seminário de
Pesquisa de Literatura Brasileira e II Seminário Minas Gerais - Diálogos, em Minas Gerais, de 29 a 30 de agosto
de 2013.
Eliane Cunha Gonçalves (Educação Física, Estácio
FESV/ES) et al: comunicação "Efecto del entrenamiento
de la fuerza sobre la actividad fisica y funcional em adultos mayores" apresentada no II Encuentro Internacional
de Investigación em Ciencias de La Actividad Física, Educación Y Salud, no Chile, em 18 de julho de 2013.
Herbert Schutzer (História, Estácio RADIAL/SP): artigo "A
construção política da África Ocidental Subsaariana: Estado, linhagens e Islã" publicado na Revista de Geopolítica, v. 4, nº 2, p. 77 - 92, jul./dez. 2013, disponível em
http://www.revistageopolitica.com.br/ojs/ojs2.2.3/index.php/rg/article/view/122/97.
Nuno Manuel Frade de Sousa (Educação Física, Estácio
FESV/ES): capítulo "Exercise and diabetes mellitus", publicado no livro Muscle Strength Development, Assessment
and Role in Disease, Nova Publishers, 2013, disponível
para venda em https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=45667&osCsid=.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Programação do V Seminário de Pesquisa da
Estácio e I Jornada de Iniciação Científica da UNESA
No dia 26 de outubro de 2013 (sábado), das 07:30 às
18:00, no Campus Menezes Cortes, será realizado o V Seminário de Pesquisa da Estácio e I Jornada de Iniciação Científica da UNESA.
Foram submetidos 1.569 trabalhos, dos quais 550 foram
aprovados para publicação nos Anais do evento. Dos trabalhos aprovados, 326 serão apresentados oralmente, distribuídos em 33 salas, e 15 serão expostos na modalidade pôster.
A programação completa do evento está disponível

em www.estacio.br/seminariodepesquisa.
2º Fórum Docente Estácio - Núcleo Espírito Santo:
A inclusão da educação contemporânea
As Faculdades do Núcleo Espírito Santo têm o prazer de
convidar a comunidade acadêmica do Grupo Estácio para o
2º Fórum Docente que discutirá a inclusão no contexto da
educação contemporânea e os aspectos do acesso à tecnologia e da diversidade humana no processo de aquisição do
conhecimento. O evento acontecerá nos dias 13 e 14 de setembro de 2013, no Auditório da Estácio FESV.
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A https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

46

link:

Boletim Pesquisa
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Defesas de dissertação no mestrado de Saúde da Família
Dissertações do Mestrado em Saúde da Família defendidas de janeiro a julho de 2013:
Linha de Pesquisa Diagnósticos
Locais e Cuidados Básicos em Saúde
da Família
1) Carolina Lacerda Moreira: “Aspectos
sociodemográficos, sexuais e de saúde das
travestis que atuam como profissionais do
sexo no bairro da Lapa – Rio de Janeiro”
(27/2/2013). Orientador: Prof. Dr. Luiz Guilherme Pessoa da Silva.
2) Fatima Regina Ferreira de Carvalho:
“Implicações da propedêutica para a formação médica na perspectiva da Atenção Primária à Saúde: potencialidades e fragilidades
– a percepção do residente em Medicina de
Família e Comunidade” (6/3/2013). Orientadora: Drª Luciana Maria Borges da Matta
Souza.
3) Luciana de Oliveira Fumian: “Perfil socioeconômico e de saúde da população em
situação de rua, situado na Lapa – RJ”
(27/2/2013). Orientador: Prof. Dr. Luiz Guilherme Pessoa da Silva.
4) Maria Alice da Silva Paes: “Gravidez
na adolescência: conhecimentos, expectativas e vivências frente ao processo parturitivo” (26/2/2013). Orientador: Prof. Dr. Luiz
Guilherme Pessoa da Silva.
5) Mario Rogerio da Silva Santos: “Síndrome de Burnout entre médicos atuantes
na Estratégia de Saúde da Família: uma aná-

lise no município do Rio de Janeiro”
(7/2/2013). Orientador: Prof. Dr. Hesio de Albuquerque Cordeiro.
6) Natalia Helena Aires: “Transtornos alimentares em adolescentes puérperas: um
estudo em pacientes atendidas pelo Sistema
de Saúde Público da Cidade de Rio Bonito –
RJ” (7/2/2013). Orientadora: Profª Drª Anna
Tereza Miranda Soares de Moura
7) Nildo Campos Rangel Neto: “A abordagem da Atenção Primária à Saúde nos
cursos de graduação em Fisioterapia no município do Rio de Janeiro” (7/3/2013). Orientadora: Profª Drª Adriana Cavalcanti de
Aguiar.
8) Telma de Cacio: “Análise da implantação da Estratégia Grupo de Mútua Ajuda
com ênfase no autocuidado no enfrentamento da hanseníase junto a Saúde da Família, em um município endêmico, no
Estado do Rio de Janeiro” (28/2/2013).
Orientadora: Profª Drª Luciana Maria Borges
da Matta Souza.
Linha de Pesquisa Organização,
Gestão e Avaliação de Serviços Básicos
de Saúde
9) Americo Luiz Teixeira Marques: “Controle e prevenção dos fatores de risco para
queda de idosos: a experiência das equipes

de saúde da família da Unidade Dr. Felippe
Cardoso, AP 3.1, bairro da Penha, Rio de Janeiro” (27/2/2013). Orientador: Prof. Dr.
Carlos Gonçalves Serra.
10) Andrea da Silva: “Saúde da Família:
uma descrição de sua expansão no município do Rio de Janeiro” (26/2/2013). Orientador: Prof. Dr. Hesio de Albuquerque
Cordeiro.
11) Catalina Kiss: “A política de assistência farmacêutica municipal: a experiência de
Petrópolis” (22/2/2013). Orientador: Prof. Dr.
Paulo Henrique de Almeida Rodrigues.
12) Daniela Lacerda Santos: “Política,
Saúde da Família e acesso a serviços de
média e alta complexidade: o caso de Rio do
Prado” (22/2/2013). Orientador: Prof. Dr.
Paulo Henrique de Almeida Rodrigues.
13) Ricardo de Campos Nogueira: “Repercussões de Projeto de Implantação de
Rede Intersetorial de Prevenção do Suicídio
em Municípios do Rio Grande do Sul”
(29/4/2013). Orientador: Prof. Dr. Paulo Henrique de Almeida Rodrigues.
14) Zelina Sales de Oliveira Filha: “Controle e acompanhamento da saúde dos idosos hipertensos: desafios para as equipes de
saúde da família de Vila Vintém, AP 5.1, no
bairro de Padre Miguel, Rio de Janeiro”
(22/2/2013). Orientador: Prof. Dr. Carlos
Gonçalves Serra.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Ana Lucia da Costa Silva (egressa) e
Eliane Carnot de Almeida (PPG
Saúde da Família, Estácio - UNESA/RJ):
comunicação "Terapia comunitária
como abordagem complementar no
tratamento da depressão: uma estratégia de saúde mental no PSF de Petrópolis/RJ/Brasil" será apresentada no VII
Congresso Brasileiro de Terapia Comunitária Integrativa, na Paraíba, de 17 a
20 de setembro de 2013. Trata-se de
trabalho resultante da dissertação de
Ana Lucia da Costa Silva.
Eliane Cunha Gonçalves (Educação Física,
Estácio FESV/ES) et al: comunicação
"Género y formación en educación fisica" apresentada no II Encuentro Internacional de Investigación em Ciencias de
La Actividad Física, Educación Y Salud,
no Chile, em 18 de julho de 2013.
Flávia Arruda Rodrigues e Soraya Venegas Ferreira (Jornalismo, Estácio

UNESA/RJ): comunicação "O blog
como espaço de memória da produção
acadêmica e instrumento de divulgação científica" apresentada no GT de
Atividades de Pesquisa e Extensão do
6º Fórum Regional RJ-ES de Professores
de Jornalismo, no Rio de Janeiro, em
22 de agosto de 2013.
Miriam Azevedo Hernandez Perez
(aluna) (PPG Direito, Estácio UNESA/RJ):
comunicação "A alteridade em Cícero
e na contemporaneidade: uma releitura e a contribuição para os dilemas
da tecnociência" apresentada no XVII
Congresso Nacional de Linguística e Filologia, no Rio de Janeiro, de 26 a 30
de agosto de 2013.
Ornélio Hinterholz Junior (Computação
- Licenciatura, Estácio ATUAL/RR): comunicação "Açu-Tainá: museu virtual
3D gamificado de história e geografia
do estado de Roraima" será apresen-

tada no XII Simpósio Brasileiro de Jogos
e Entretenimento Digital (SBGames),
em São Paulo, de 16 a 18 de outubro
de 2013.
Roger de Moraes (Educação Física, Estácio UNESA/RJ) et al: comunicação
"Efeito da suplementação com creatina sobre a função endotelial microvascular sistêmica e elementos do
sangue" apresentada na XXVIII Reunião Anual da FeSBE, na modalidade
pôster, em Minas Gerais de 21 a 24 de
agosto de 2013.
Vicente Willians do Nascimento
Nunes (Engenharia Mecânica, Estácio UNESA/RJ): palestra 'Tecnologias
de informação e comunicação na
educação" será apresentada na Associação Beneficente dos Professores
Públicos Ativos e Inativos do Estado
do Rio de Janeiro - APAI, em 11 de
setembro de 2013.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Curso de Farmácia da Estácio UNESA/RJ foi contemplado
com 3 estrelas na avaliação de cursos superiores realizada pelo
Guia do Estudante como melhor curso de Farmácia do Rio de

Janeiro em 2013, e constará da publicação GE Profissões Vestibular 2014, que estará nas bancas a partir do dia 11 de outubro de 2013.
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Defesas de dissertação no mestrado em
Administração e Desenvolvimento Empresarial
Dissertações do mestrado em Administração e Desenvolvimento
Empresarial defendidas de janeiro a julho de 2013:
Linha de pesquisa
Tecnologias Gerenciais

Linha de pesquisa Organizações
1) Arthur Marcelo Nicolau Peixoto: “O
processo de criação de conhecimento em
uma paraestatal brasileira: o caso do
SESC” (20/2/2013). Orientadora: Profª Drª
Isabel de Sá Affonso da Costa.
2) Daniele da Silva Barros Lobato: “Retenção do conhecimento organizacional e rotatividade de pessoal nas seções de
inativos e pensionistas do Exército Brasileiro” (12/3/2013). Orientador: Prof. Dr.
Jorge Augusto de Sá Brito e Freitas.
3) Maria Claudete Silva: “Sobreviver ao
trabalho: narrativas míticas na realidade
organizacional” (7/8/2013). Orientadora: Profª Drª Isabel de Sá Affonso da
Costa.
4) Paloma Panoeiro: “O consumidor infantil de baixa renda e sua relação com as
marcas” (27/6/2013). Orientadora: Profª
Drª Cecilia Lima de Queirós Mattoso.

5) Dino Costa de Lima Henriques: “Gestão
do conhecimento da administração pública federal: estudo de caso na Marinha
do Brasil” (16/4/2013). Orientador: Prof.
Dr. Jorge Augusto de Sá Brito e Freitas.
6) George Pereira da Gama Junior: “Uma
proposta alternativa de distribuição orçamentária para as unidades da UFRJ a partir
da comparação dos indicadores de duas
universidades federais” (16/4/2013).
Orientador: Prof. Dr. José Geraldo Pereira
Barbosa.
7) Natalia Mendonça Terra: “A influência
na inovação em produtos e processos no
desempenho de empresas brasileiras”
(18/6/2013). Orientador: Prof. Dr. José Geraldo Pereira Barbosa.
8) Paulo de Carvalho Mesquita: “Estudo
sobre satisfação do cliente industrial de

empresas fornecedoras de componentes
técnicas no Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo” (31/7/2013). Orientador:
Prof. Dr. Marco Aurélio Carino Bouzada.
9) Ricardo Mattos Schneider: “A influência
de fatores organizacionais no desempenho do gerenciamento de projetos: uma
survey em empresas brasileiras de tecnologia da informação” (28/3/2013). Orientador: Prof. Dr. José Geraldo Pereira
Barbosa.
10) Selma Sotelo Pinheiro: “O mercado
ressegurador brasileiro após a abertura à
livre concorrência: uma proposta de agrupamentos estratégicos para as empresas
locais” (13/3/2013). Orientadora: Profª Drª
Irene Raguenet Troccoli.
11) Vanessa Lage Bellazzi de Pellegrini:
“Auditoria da gestão de processos de inovação no Inmetro – um estudo de caso”
(13/6/2013). Orientador: Prof. Dr. José Geraldo Pereira Barbosa.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Aline Silva Corrêa Maia Lima (Jornalismo,
Estácio FESJF/MG) et al: comunicação
"Ensino de jornalismo e cidadania: reflexões sobre uma disciplina prática"
apresentada no GT de Jornalismo e Cidadania do 6º Fórum Regional RJ-ES de
Professores de Jornalismo, no Rio de Janeiro, em 22 de agosto de 2013.
Bruno Barbosa de Oliveira e Ronny
Mesquita de Alecrim (alunos) e Ornélio Hinterholz Junior (Computação - Licenciatura,
Estácio
ATUAL/RR):
comunicação "AlienMath: jogo FPS
educacional metafórico para o ensino
da matemática do ensino médio" será
apresentada no XII Simpósio Brasileiro
de Jogos e Entretenimento Digital
(SBGames), em São Paulo, de 16 a 18
de outubro de 2013. Trata-se de produção resultante do trabalho de conclu-

são de curso dos alunos Bruno e Ronny.
Daniela Olímpio de Oliveira (Direito, Estácio FESJF/MG): comunicação "Algumas notas sobre a processualidade
administrativa" apresentada no I Seminário sobre Inovações no Direito Administrativo, em Minas Gerais, em 03 de
setembro de 2013.
Eliane Cunha Gonçalves (Educação Física,
Estácio FESV/ES) et al: comunicação "Prevalencia de peso en adultos mayores brasileños" apresentada no II Encuentro
Internacional de Investigación em Ciencias de La Actividad Física, Educación Y
Salud, no Chile, em 18 de julho de 2013.
Fábio Luiz Gonçalves de Oliveira
(egresso) e Emerson Rodrigues Duarte
(Educação Física, Estácio FESJF/MG): co-

municação "Percepção da qualidade de
vida por estudantes universitários praticantes e não praticantes de atividade física" será apresentada no 36° Simpósio
Internacional de Ciências do Esporte:
Transformando Idéias em Ações na Atividade Física e no Esporte, em São Paulo,
de 03 a 05 de outubro de 2013. Tratase de produção resultante do trabalho
de conclusão de curso do aluno Fábio.
Leonardo Fernandes Martins (Psicologia,
Estácio FESJF/MG): comunicação "From
superstition to evidence-based information: evaluation of websites about alcohol available in portuguese" será
apresentada no 10th Annual Conference of INEBRIA promovido pela International Network on Brief Intervention
for Alcohol and Other Drugs, na Itália,
de 19 a 20 de setembro de 2013.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Trabalhos do PPGO são aceitos
na 30ª Reunião Anual da SBPqO
O Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Estácio
UNESA/RJ teve 12 trabalhos aceitos na 30ª Reunião Anual da So-

ciedade Brasileira de Pesquisa Odontológica (SBPqO), evento considerado o mais importante em termos de pesquisa odontológica
no Brasil, realizado em São Paulo, de 05 a 08 de setembro de 2013.
Os trabalhos foram apresentados por alunos de graduação (iniciação científica) e mestrado.
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Defesas de dissertação no Mestrado em Direito
Dissertações do mestrado em Direito defendidas de janeiro a julho de 2013:
Linha de pesquisa Acesso à
Justiça e Efetividade do Processo
-Bruno Cavalcanti Angelin Mendes:
“Precedentes judiciais vinculantes: a eficácia obrigatória dos motivos determinantes
da decisão na cultura jurídica brasileira”
(30/7/2013). Orientador: Prof. Dr. Rafael
Mario Iório Filho.
-Daniela Olímpio de Oliveira: “Acesso
à justiça, judiciário e desjudicialização”
(18/7/2013). Orientador: Prof. Dr. Humberto Dalla Bernardina de Pinho.
-Eduardo Augusto Rademaker Novo:
“A boa-fé objetiva como princípio norteador e limitador da atuação jurisdicional do
estado” (28/2/2013). Orientador: Prof. Dr.
Humberto Dalla Bernardina de Pinho.
-Eugeniusz Costa Lopes da Cruz: “Justiça de transição no Brasil e a análise crítica
da imprescindibilidade da persecução
penal dos agentes do regime de 19641985” (30/7/2013). Orientador: Prof. Dr.
Carlos Eduardo Adriano Japiassú.
-Fabiana Marcello Gonçalves: “Coisa
julgada inconstitucional superveniente: a
positivação da tese relativizadora consagrada nos artigos 475-L, §1° e 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil
Brasileiro” (18/7/2013). Orientador: Prof.
Dr. Humberto Dalla Bernardina de Pinho.
-Fernanda Estevão Picorelli: “A qualidade da administração judiciária e a governança como propulsores da efetividade da

prestação jurisdicional” (25/2/2013).
Orientador: Prof. Dr. Aluisio Gonçalves de
Castro Mendes.
-Flavine Meghy Metne Mendes: “Processo normativo das agências reguladoras:
atributos específicos no rumo à governança regulatória” (30/7/2013). Orientadora: Profª Drª Vanice Regina Lírio do Valle.
-Gisela Vasconcelos Esposel: “A atividade probatória do juiz no processo
penal” (31/7/2013). Orientador: Prof. Dr.
Rogério José Bento do Nascimento.
-Márcio Leal Dias: “O Ministério Público e o desafio da tutela extrajudicial do
meio ambiente” (19/3/2013). Orientador:
Prof. Dr. Fábio Corrêa Souza de Oliveira.
Linha de pesquisa Direitos
Fundamentais e Novos Direitos
-Alexandre Leopoldo Marins Ribeiro
Moraes: “Racionalismo penal e direito
penal mínimo: limites ao poder de criminalizar na perspectiva da Carta Magna do Brasil” (31/7/2013). Orientador: Prof. Dr. Carlos
Eduardo Adriano Japiassú.
-Ana Paula Pinto de Souza: “O direito
universal à saúde: o constitucionalmente
garantido e o socialmente demandado”
(20/2/2013). Orientadora: Profª Drª Edna
Raquel Hogemann.
-Célio Celli de Oliveira Lima: “Rompendo paradigmas: os direitos fundamentais das pessoas com deficiência, seu

reconhecimento e efetividade no sistema
jurídico nacional” (20/2/2013). Orientadora: Profª Drª Edna Raquel Hogemann.
-Flávio Sette Vianna Amado: “Judicialização da saúde: uma reflexão sobre o fornecimento de medicamentos no sistema
público de saúde” (20/2/2013). Orientador:
Prof. Dr. Nilton Cesar Flores.
-Juliana Monteiro Silveira de Araújo:
“Os (des)caminhos das relações de trabalho
no contexto de uma sociedade de consumo
globalizada” (22/2/2013). Orientadora:
Profª Drª Edna Raquel Hogemann.
-Larissa Pimentel Gonçalves Villar: “Vida
e morte: consensos e dissensos bioconstitucionais em relação ao direito à terminalidade do existir” (28/2/2013). Orientadora:
Profª Drª Edna Raquel Hogemann.
-Leila da Costa Loureiro: “Os filhos do
novo direito, a filiação socioafetiva e a pluriparentalidade à luz do princípio da afetividade” (25/2/2013). Orientador: Prof. Dr.
Rogério José Bento Soares do Nascimento.
-Raquel Nery Cardozo: “O fenômeno
contemporâneo da medicalização do projeto parental e aspectos da legitimidade do
poder judiciário na promoção do direito à
saúde reprodutiva no Brasil” (20/2/2013).
Orientador: Prof. Dr. Nilton Cesar Flores.
-Thiago Serrano Pinheiro de Souza:
“Um novo olhar sobre a filiação: o exercício
da homoparentalidade a partir das múltiplas faces do afeto” (30/7/2013). Orientadora: Profª Drª Edna Raquel Hogemann.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Durval Correa Meirelles (Administração,
Estácio -UNESA/RJ): comunicação "Estudo comparativo sobre o ensino de
empreendedorismo no Brasil e no exterior" será apresentada no XX SIMPEP
-Simpósio de Engenharia de Produção,
em São Paulo, de 04 a 06 de novembro
de 2013.
Helenice Maia Gonçalves (PPG em Educação, Estácio -UNESA/RJ): palestra "A
experiência profissional como orientadora da prática cotidiana docente",

apresentada no estande da APPAI -Associação Beneficiente dos Professores
Públicos Ativos e Inativos do Estado do
Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, em
07 de setembro de 2013, na Bienal do
Livro.
Ornelio Hinterholz Junior (Sistemas de
Informação, Estácio ATUAL (RR)): artigo "Habilidades e competências requeridas ao profissional de TI: um
olhar no extremo norte" publicado
nos anais do evento do Workshop de

Educação em Computação do Congresso da Sociedade Brasileira de
Computação - CSBC 2013.
Roger de Moraes (Educação Física, Estácio -UNESA/RJ): comunicação "Comparação do efeito do exercício
máximo sobre o perfil de citocinas
plasmáticas em atletas de remo recuperados e com overreaching" apresentada no Congresso Brasileiro de
Fisiologia, em São Paulo, de 07 a 10
de setembro de 2013.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Curso de Pedagogia: aula inaugural sobre "A pesquisa em educação no Brasil", ministrada pela profª Cynthia Paes de Carvalho,
da PUC-Rio, realizada em 11 de setembro de 2013, no campus
Centro I da UNESA.

Giselle Ferreira, Monica Rabello de Castro e Wania Regina
Coutinho Gonzalez (PPG em Educação, Estácio -UNESA/RJ): lançamento do livro "Metodologia da pesquisa em educação" realizado em 11 de setembro de 2013, no campus Centro I da Estácio.
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24 de setembro de 2013. Ano 3. Nº 123

ATENÇÃO – ATENÇÃO – ATENÇÃO

URGENTE
V SEMINÁRIO DE
PESQUISA DA ESTÁCIO
Dia 26 de outubro
Participe! Inscreva-se!
As inscrições para assistir as palestras estão abertas
a partir de hoje.
Não perca a oportunidade de participar do V Seminário de Pesquisa da Estácio no Campus Menezes Côrtes.

VALE HORAS AAC!
Informações:
seminario.pesquisa@estacio.br
publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no
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Defesas de dissertação no Mestrado em Odontologia
Dissertações do Mestrado em Odontologia defendidas de janeiro a julho de 2013:
Linha de pesquisa Princípios Biológicos Aplicados à Endodontia
- Natasha Canellas Câmara Ajuz: “Avaliação da expressão de IL17 em lesões perirradiculares”
(17/1/2013). Orientadora: Profª Drª Luciana Armada Dias.
- Camila Arão del Águila: “Influência do poliformismo do gene do CD14 no resultado do tratamento endodôntico” (27/3/2013). Orientadora: Profª Drª Isabela das Neves Rôças Siqueira.
Linha de pesquisa Técnicas, Instrumentos e Materiais Endodônticos
- Eloana Silva Paiva: “Resistência à fratura por torção dos instrumentos Reciproc e MWTO obtidos
a partir de diferentes ligas níquel-titânio” (27/3/2013). Orientadora: Profª Drª Mônica Aparecida
Schultz Neves.
- Bernardo Camargo dos Santos: “Estudo da anatomia interna da raiz mésio-vestibular de molares
superiores através de microtomografia computadorizada” (29/5/2013). Orientador: Prof. Dr. Julio
Cezar Machado de Oliveira.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Antonio Marcio Macedo Fontes de Oliveira (Direito,
Estácio FASE/SE): artigo "A incorporação do estatuto
de Roma ao ordenamento jurídico brasileiro como
norma constitucional" publicado no livro Reflexiones
sobre derecho latinoamericano, vol. 7, Editorial
Quantum, na Universidade de Buenos Aires.

Sylvia Maria Porto Pereira (Medicina, Estácio UNESA/RJ): comunicação "Arte: importante instrumento pedagógico na formação médica" será
apresentada no 51º Congresso Brasileiro de Educação Médica (COBEM), em Recife/Olinda, de 19
a 22 de outubro de 2013.

EVENTOS/NOTÍCIAS
I SEMINÁRIO ACADÊMICO E CIENTÍFICO DA FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE JUIZ DE FORA / MG
Data: 06 de novembro de 2013
A realização do Seminário da Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora/MG tem como objetivo proporcionar ao
corpo docente e discente das diversas áreas de conhecimento da Instituição um espaço para o conhecimento,
apresentação e discussão de trabalhos científicos.
V SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO – dia 26 de outubro
Participe! Inscreva-se!
As inscrições para assistir as palestras estão abertas.
Não perca a oportunidade de participar do V Seminário de Pesquisa da Estácio no Campus Menezes Côrtes.
Vale horas AAC!
Informações:
seminario.pesquisa@estacio.br
publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no
A https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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Defesas de dissertação no Mestrado em Educação
Dissertações do Mestrado em Educação defendidas de janeiro a julho de 2013:
Linha de pesquisa
Políticas Públicas e Gestão
- Eduardo Campos de Azevedo:
“Ações educativas não-formais da iniciativa privada em espaço formal de
educação do Estado do Rio de Janeiro” (28/2/2013). Orientadora: Profª
Drª Wânia Regina Coutinho Gonzalez.
- Eduardo Seccatto Caliman: “Políticas
e práticas de formação continuada de
professores em um colégio de aplicação confessional”, (4/4/2013). Orientadora: Profª Drª Inês Ferreira de Souza
Bragança.
- Maria do Carmo Potsch de Carvalho
e Silva: “Ensino da arte no Colégio
Pedro II: políticas e práticas”
(30/1/2013). Orientadora: Profª Drª
Laélia Carmelita Portela Moreira.
- Rosiléa dos Santos Amatto Pires:
“Formação profissional e juventude:
análise de um programa de qualificação derivado da Lei do Aprendiz”
(18/3/2013). Orientadora: Profª Drª
Laélia Carmelita Portela Moreira.

- Zélia Dias Lubão: “Articulação entre
docência e gestão educacional na formação do pedagogo a partir das
DCN/2006” (9/7/2013). Orientadora:
Profª Drª Inês Ferreira de Souza Bragança.
Linha de pesquisa
Representações Sociais e
Práticas Educativas
- Alex dos Santos Mendes: “Representações sociais, práticas educativas e o
papel de enfermeiro na Estratégia
Saúde da Família” (27/2/2013). Orientador: Prof. Dr. Pedro Humberto Faria
Campos.
- Ana Lúcia Muniz Baptista: “Representações sociais da Pedagogia diferenciada da Escola Municipal Tia
Ciata por seus professores no período de 1984 a 1989” (27/3/2013).
Orientadora: Profª Drª Monica Rabello de Castro.
- Ivan Finamore Araujo: “Representações sociais dos professores dos

anos iniciais de alunos surdos: análise argumentativa sobre os saberes
e a atividade docente” (28/2/2013).
Orientadora: Profª Drª Monica Rabello de Castro.
- Silvia Andrada Tenório de Sarvat:
“Representações sociais da equipe
de enfermagem acerca da gestação
de alto risco fetal” (30/1/2013).
Orientador: Prof. Dr. Tarso Bonilha
Mazzotti.
Linha de pesquisa Tecnologias
de Informação e Comunicação
nos Processos Educacionais
- Aline Ferreira Campos: “A (re)invenção de design instrucional na perspectiva da complexidade” (28/2/2013).
Orientadora: Profª Drª Lúcia Regina
Goulart Vilarinho.
- Silvia Regina Sênos Demarco: “Tutoria e qualidade na educação a distância sob a ótica dos tutores”
(10/7/2013). Orientadora: Profª Drª
Giselle Martins dos Santos Ferreira.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Carlos Soares Pernambuco (Educação Física, Estácio UNESA/RJ): comunicação "Os efeitos da acupuntura na
síndrome metabólica" apresentada no VI Congresso Euroamericano de Motricidade Humana, no México, de 04
a 06 de setembro
Giovanna Barros Gonçalves (Fisioterapia, Estácio FESJF
(MG)): artigo "Trastorno de la marcha en la enfermedad

de Parkinson: freezing y perspectivas actuales" publicado na Revista Médica do Chile, 141(6), edição de
junho de 2013, ISSN 0034-9887.
Renata Prado Alves Silva (Jornalismo, Estácio FESJF
(MG)): livro "Os quadrinhos na era digital: HQtrônicas,
webcomics e cultura participativa", publicado pela Marsupial Editora.

EVENTOS/NOTÍCIAS
O Blog de Ensino e Pesquisa em Endodontia alcançou mais de 30.000 visualizações, das quais cerca de 10%
foram em 9 países, além do Brasil. Levando em consideração
que se trata de um Blog de uma área específica, este número
é bem expressivo.

blicação na prestigiosa revista PLoS One (Qualis A1) e foi
orientado pelos Profs. Márcia Regina da Silva e José Siqueira
Jr. O Prof. Flávio Alves do PPGO foi um dos membros da
banca examinadora e ainda estiveram presentes as Profas.
Isabela Rôças e Luciana Armada para prestigiar Provenzano.

Jose Claudio Provenzano (PPG em Odontologia, Estácio UNESA (RJ)): defendeu a tese de Doutorado intitulada
"Metaproteoma de infecções endodônticas primárias", no
curso de Pós-Graduação em Bioquímica da UFRJ. Seu trabalho consistiu em um estudo pioneiro que foi aceito para pu-

Virginia Pianessole Piassarolli (Fisioterapia, Estácio
FESV (ES)): palestra "Prevenção e tratamento de atrofia
urogenital" apresentada no Congresso da Sociedade Paulista de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo
- SOGESP - 2013.

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no
A https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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V Seminário de Pesquisa da
Estácio e I Jornada de Iniciação
Científica da UNESA
Sessão Especial sobre
Representações Sociais
A Coordenação do Seminário
convida para a Sessão Especial sobre
Representações Sociais ministrada
por professores especialistas na área
com os mesmos temas que foram
apresentados na VIII Jornada Internacional de Representações Sociais (Recife, agosto de 2013).
Profª Alda Judith Alves-Mazzotti:

A busca da qualidade na formação
pedagógica: obstáculos a serem enfrentados.
Prof. Pedro Humberto Faria Campos: Representações sociais e práticas
educativas.
Local: auditório do Campus Menezes Côrtes.
Data e horário: 26 de outubro,
das 13h às 15h.
Inscrições clique aqui.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Seminário Nacional
de Tecnologias 2013
Apresentações de palestras e mini cursos
em Tecnologias de TI
Local: Auditório do Campus Centro IV
(Praça XI)
Data: 24 e 25 de outubro de 2013
Informações:
Prof. Fernando Hideo Fukuda: fernando.fukuda@estacio.br
Prof. Luiz di Marcello Senra Santiago:
luiz.dimarcello@estacio.br
Profa. Simone Markenson: simone.markenson@estacio.br
Programa de Pós-Graduação em
Odontologia - PPGO: destaque no
Congresso da European Society of Endodontology, em Lisboa, com a participação ativa dos Profs. Siqueira, Isabela,
Mônica e Luciana ministrando cursos,
apresentando pôsteres de trabalhos de
pesquisa, discutindo projetos e firmando colaborações internacionais

para futuros estudos científicos. No
congresso, foi lançado o livro "Endodontology: an integrated biological
and clinical view" de autoria dos Profs.
Domenico Ricucci (Itália) e José Siqueira. A enorme repercussão e impacto da pesquisa feita nas
dependências do PPGO-Estácio foi bastante evidente no congresso europeu e
enche de orgulho a coordenação,
corpo docente e alunos.
III Jornada de Atualização do Curso
de Nutrição da Universidade Estácio
de Sá: realizada em 10 de outubro de
2013 , no Campus João Uchôa.
Programa de Iniciação Científica da
Universidade Estácio de Sá: consulte
www.estacio.br/pesquisas e clique em
Iniciação Científica para ver o site atualizado com os projetos, resumos, Comitê
Institucional e outras informações sobre
o Programa.

PROJETO APROVADO
Leandro Esteves (aluno) (Engenharia de Produção, Estácio UNESA
(RJ)): aprovação pela FAPERJ de bolsa
de Iniciação Científica para participa-

ção no projeto “MAASS - Mapa de
áreas e aplicações em serviços de
saúde.”orientado pelo professor Francisco Santos Sabbadini.

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
A https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Herbert Schutzer (História, Estácio UNIRADIAL (SP)): artigo
"Estado e território
sem estado na
África Ocidental Subsaariana" publicado
na revista Intellector,
v. 10, p. 01-14, 2013.
Edla Grisard Caldeira
de Andrada (Psicologia, Estácio FESSC
(SC)) et al.: artigo
"Estresse e suporte
parental: diferentes
tipos e características
sociais nas famílias"
publicado na Revista
Electrónica de Investigación y Docencia, v.
10, p. 65-82, 2013.
Nelma de Mello Cabral
(profa.), Marcia Defelippe Durso (aluna
bolsista PIBIC/CNPq),
Mariana Barreiros
Meliande (aluna), Ricardo Defranco L
Fonseca (aluno) e
Vladimir Porfirio Bezerra (aluno) (Psicologia, Estácio UNESA
(RJ)): artigo "Corpo e
afeto nos primeiros
escritos freudianos"
publicado na revista
EPOS, v. 4, p. 955,
2013.
Denise Jorge Trindade (Cinema, Estácio - UNESA/RJ):
comunicação "Vestes do tempo: telas,
movimentos e intervalos no filme "Lavoura Arcaica" será
apresentada no II Encuentro Latino de la
Moda na Universidad
de Palermo, em Buenos Aires, em 16 de
outubro de 2013.
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Cerimônia de Premiação
aos Capítulos Estudantis
Todos os anos, a SPE Internacional (Society
of Petroleum Engineers) avalia o desempenho
dos Capítulos Estudantis ao redor do mundo,
considerando todas as atividades realizadas
pelos capítulos ao longo do ano. Capítulo Estudantil é a representação da SPE constituída
por alunos de uma universidade com o objetivo de desenvolver atividades que integrem a
área acadêmica com a indústria do petróleo.
No ano de 2013, os Capítulos Estudantis
brasileiros premiados com o Gold Standard
Student Chapter Award foram:
PUC-Rio - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
UENF - Universidade Estadual do Norte
Fluminense

UFRJ - Universidade Federal do Rio de
Janeiro
UNESA - Universidade Estácio de Sá
UNICAMP - Universidade Estadual de
Campinas
Foram premiadas 7 Universidades na
América Latina, sendo 5 brasileiras.
Dentre todos os Capítulos do mundo,
o maior destaque de cada continente é
agraciado com o Outstanding Student
Chapter Award. Nesse ano, o maior destaque da América Latina foi a UENF - Universidade Estadual do Norte Fluminense.
Para mais detalhes sobre as premiações, ver
http://www.spe.org/now/2013/08/spe-recognizes-outstanding-and-goldstudent-chapters/

EVENTOS/NOTÍCIAS
Edital de Concurso para
Seleção de Docentes Pesquisa
Produtividade para 2014
A partir da próxima quarta-feira
(23/10/2013), a Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UNESA tornará público o
EDITAL 2014 de abertura de inscrições ao
processo seletivo para concessão de auxílio
financeiro a docentes na condição de Pesquisa Produtividade da Universidade Estácio
de Sá, referente ao período de fevereiro 2014
a janeiro 2015. O Edital poderá ser consultado no site Estácio: www.estacio.br/pesquisas > Pesquisa Produtividade
Juliana da Silva Uggioni (egressa do
Doutorado) (PPG Educação, UNESA): receberá o Prêmio Artes Digitais e Aplicativos
Educacionais com a plataforma multimídia
Xmile Learning. A plataforma obteve o melhor resultado nas avaliações, conquistando
o 1º lugar na Categoria Aplicativo Educacional e o 1º lugar no ranking geral dos projetos
no 5º Simpósio Hipertexto e Tecnologias na
Educação / 1º Colóquio Internacional de
Educação e Tecnologias, de 13 a 15 de novembro de 2013, no Recife/PE.
II Encontro Nacional das Licenciaturas
O Centro de Educação e Licenciaturas, da
Diretoria de Ensino da Estácio, realizará o II
Encontro Nacional das Licenciaturas no dia

23 de outubro, das 9h às 14h. O tema do
encontro é Educação e Novas Tecnologias.
O encontro acontecerá no Campus Nova
América (Avenida Pastor Martin Luther King,
126, Shopping Nova América, Centro de
Convenções, Bloco D) e contará com a participação dos coordenadores, professores e
alunos das licenciaturas das unidades do Rio
de Janeiro, sendo transmitido para as Unidades da Estácio no Brasil.
O evento será aberto com a palestra da
professora Silvana Gontijo, seguida da apresentação da professora Cristina Schumacher.
Após as palestras, será realizado um debate
que contará com a participação dos professores Roberto Paes e Denise Pozas, envolvendo professores e estudantes.
Durante o evento, serão disponibilizados
stands para que editoras parceiras exponham suas obras e apresentem autores que
possam abrilhantar o Encontro.
Inscrições para bolsas
do CsF, para 20 países
Como fazemos na UNESA, desde a primeira chamada do programa, lançamos o
edital interno para a seleção dos nossos alunos, conforme agora determinado nas chamadas do Programa.
Para consultar o edital e formulário de
inscrição, clique aqui. Todas as exigências
estão baseadas em requisitos exigidos pelas
universidades estrangeiras.

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
A https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Christianne Reis de
Souza Lara (profa.),
Ana Cláudia Moreira
Monteiro
(profa.) e Érica Vinhares Ferreira Weber
Dávila (aluna) (Enfermagem, Estácio UNESA/RJ): comunicação "Perfil dos idosos
atendidos no projeto
Academia
Terceira
Idade Universidade Estácio de Sá - UNESA
Campus Petrópolis"
apresentada no Congresso Brasileiro de Enfermagem - 65º CBEn,
no Rio de Janeiro, de
07 a 10 de outubro de
2013.
Emerson Rodrigues Duarte (prof.), Leopoldo
Henriques Rezende
Lima (aluno) (Educação Física, Estácio FESJF
(MG)): artigo "Jogos recreativos pa-ra a terceira idade: uma
ampliação da discussão
sobre a ativida-de física
para idosos" aceito
para publicação na Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE).
Mara Vidigal Darcanchy
(Direito, Estácio RADIAL (SP)): livro "Tutela jurídica do
trabalhador soropositivo" disponível no
link: http://www.editoraclassica.com.br/
Roney Rodrigues Guimarães (Enfermagem, Estácio UNESA
(RJ)) et al: artigo "Prevalência de parasitoses
intestinais em estudantes de uma escola
pública do município
de Vitória, Espirito
Santo, Brasil" publicado na Revista Científica do Centro
Universitário de Barra
Mansa - UBM, Barra
Mansa, v. 15, n.29,
p.30-41. jul.2013.
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V Seminário de Pesquisa da Estácio: sucesso total
O V Seminário de Pesquisa da Estácio foi realizado no
dia 26 de outubro de 2013 no campus Menezes Côrtes
com a participação de representantes de 38 Instituições de
Ensino Superior de todas as regiões do país. Foram submetidos 1427 trabalhos em todas as áreas de conhecimento, dos quais o Corpo Editorial selecionou 550 para
compor os Anais do evento e dentre estes 327 para apresentação oral e 26 para exposição em pôster.
A partir de 2013, a I Jornada de Iniciação Científica da

EVENTOS/NOTÍCIAS
Teleconferência com aluno participante
do Programa Ciência sem Fronteiras
Em 25/10/2013, o aluno João Ricardo, do curso de Ciências Biológicas, campus Petrópolis, da Estácio UNESA/RJ, conversou com
seus colegas durante palestra da Profa. Regina Braga de Moura
sobre o Programa Ciência sem Fronteiras.
João contou sobre o processo de sua candidatura, como está
sendo sua experiência no país europeu, a universidade francesa e
as suas expectativas. Ele respondeu a várias perguntas de professores e alunos que estavam assistindo. Seu retorno ao Brasil será
no final de 2014.

UNESA tornou-se parte integrante do evento, considerando-se a consolidação do Programa de Iniciação Científica na instituição, contemplado, inclusive, com bolsas para
esta categoria concedidas pelo CNPq.
O alto nível das apresentações, segundo a avaliação
dos mediadores, foi o grande destaque do evento.
O VI Seminário de Pesquisa da Estácio e II Jornada de
Iniciação Científica da UNESA serão realizados em 25 de
outubro de 2014.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Eliane Cunha Gonçalves (Educação Física, Estácio FESV/ES) et al: comunicação "Análisis de la calidad de vida y sus influyentes participantes en el proyecto pro-salud" apresentada no II Encuentro
Internacional de Investigación em Ciencias de La Actividad Física,
Educación y Salud, no Chile, em 18 de julho de 2013.
João Antonio Pereira Correia (Medicina, Estácio UNESA/RJ):
artigo "Searching for the lost ostium: a morphometric analysis of the ureteral ostia distribution in normal and thickened bladders and its applications in endourology"
publicado no Open Journal of Urology. O artigo, com 25
acessos on line até o momento, tornou-se um dos artigos
mais populares da revista, segundo os editores. O professor
foi convidado pela revista para enviar outras publicações.
José Claudio Provenzano (PPG Odontologia, Estácio
UNESA/RJ): artigo "Metaproteome analysis of endodontic
infections in association with different clinical conditions"
aceito para publicação na Revista Plos One. O trabalho faz
parte da Tese de Doutorado do Prof. Provenzano e teve a
colaboração dos Professores José Freitas Siqueira Jr. e Isabela
Rôças (PPG Odontologia) e também colaboradores do Instituto de Química da UFRJ e do Laboratório Nacional de Biociências - Campinas/SP. A execução da pesquisa teve auxílio
de bolsas da FAPERJ e da UNESA (Pesquisa Produtividade).

EnANPAD 2013 premia artigo do Mestrado Profissional
em Administração e Desenvolvimento Empresarial / UNESA
O artigo “A influência da inovação em produtos e processos no
desempenho de empresas brasileiras” de autoria de Natália Mendonça Terra, José Geraldo Pereira Barbosa e Marco Aurélio Carino
Bouzada, fruto de dissertação defendida em junho de 2013, recebeu o prêmio de melhor artigo na área temática GCT - Gestão de
Ciência, Tecnologia e Inovação do XXXVII Encontro da ANPAD EnANPAD 2013, concorrendo com 60 artigos pré-selecionados
entre mais de 200 submetidos. Sendo o EnANPAD o mais expressivo
de todos os congressos na área de Administração, a premiação é
um certificado da qualidade das pesquisas conduzidas pelos alunos
do MADE.

Raul Benites Paradeda (CST em Análise e Desenvolvimento
de Sistemas, Estácio Natal/RN): artigo "Software de apoio
à alfabetização de crianças com deficiência intelectual Sacdi Mobile" aceito no VII Colóquio da Associação Francofone Internacional de Pesquisa Científica em Educação
– AFIRSE/Secção Brasileira, no Rio Grande do Norte, de 16
a 19 de setembro de 2013.
Rodrigo Diaz De Vivar Y Soler (Psicologia, Estácio FESSC/SC):
artigo "Deleuze leitor de Kant: os labirintos da diferença"
publicado na Revista Polis e Psique, v. 3, n. 1 (2013), do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFRGS. O trabalho teve a colaboração da Profª Edelu Kwahala.
Wender Antonio da Silva (Computação (Licenciatura), Estácio Atual/RR): comunicação "Projeto Incluir, inclusão digital
para pessoas com deficiência" será apresentada no Congresso Brasileiro de Informática e Educação, em São Paulo,
de 25 a 29 de novembro de 2013.

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no
A https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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FIQUE ATENTO - Avaliação da
Produtividade de Pesquisa – IPPGR3
Em breve a Diretoria de Pesquisa Aplicada iniciará a elaboração do relatório da Avaliação da
Produtividade de Pesquisa IPPGR3
das IES do grupo Estácio referente a 2013.2. A partir deste
trabalho, será possível dispor de
indicadores para subsidiar o dire-

cionamento das atividades de
pesquisa dos cursos. As informações do relatório serão computadas através dos dados contidos
no currículo Lattes. Assim, é de
suma importância o preenchimento do CVLattes até 31 de dezembro de 2013.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Alfredo Canellas Guilherme da Silva (Direito, Estácio UNESA (RJ)):
artigo "Constitucionalismo contemporâneo: transição democrática
e transformação da sociedade" publicado na Revista Jurídica da Presidência da República do Brasil. O artigo pode ser acessado na versão
eletrônica: https://www4.planalto.gov.br/revistajuridica/vol-15-n106-jun-set-2013/menuvertical/artigos/artigos.2013-0927.8241164763/at_download/anexo
Antonio Marcio Macedo Fontes de Oliveira (Direito, Estácio FASE
(SE)): artigo "Los tratados internacionales de derechos humanos en las
Constituciones brasileñas de 1967 e 1988" publicado na Revista Unimar, edição n. 60, da Universidade Mariana (Colômbia). O artigo também pode ser acessado na versão eletrônica da revista:
http://asis.umariana.edu.co/RevistaUnimar/publicaciones/RevistaUnimar60.html
Isabel de Sá Affonso da Costa (PPG Administração, Estácio UNESA (RJ)):
artigo "Controle em novas formas de trabalho: teletrabalhadores e o
discurso do empreendedorismo de si", será publicado no caderno comemorativo dos 10 anos da EBAPE - FGV.
Valeria Dutra Ramos (Engenharia Ambiental e Sanitária, Estácio
UNESA (RJ)): artigo "Efeito do óleo de linhaça e do óleo de amendoim
sobre a vulcanização da borracha natural (Nr). Parte II: modelo detalhado" publicado na Revista Polímeros (São Carlos. Online), v. 23, p.
493-500, 2013.
Vinicius Figueiredo Chaves (Direito, Estácio - UNESA/RJ): artigo "Higher
education and development: the role of private higher education institutions to accomplish fundamental purposes of the Republic", publicado no Proceedings Book (ISSN 2146-7358, volume 1, p. 1361-1371)
da International Conference on New Horizons in Education, realizada
em Roma/Itália, entre os dias 25-27/06/2013. O mesmo artigo será publicado na revista internacional Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal.

EVENTOS/NOTÍCIAS
II Semana de Saúde
e Meio Ambiente
Realizada em outubro
de 2013, na campus Petrópolis da Estácio, apresentou palestras com
profissionais de diferentes áreas da Estácio e de
instituições federais e estaduais, além de 8 minicursos.
Maycom Maia de
Mello (Psicologia, Estácio
UNESA (RJ)): o artigo “Interconsulta: ao encontro
ao sujeito, de encontro
ao discurso” foi classificado entre os 10 melhores do Brasil na sétima
edição do Prêmio Silvia
Lane, da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP). O artigo,
que poderá ser lido no
site da Biblioteca Virtual
da Saúde - BVS, foi resultado da experiência de
estágio do aluno em um
hospital, sob supervisão
da Profª Rosane Albuquerque Costa, e tomou
forma de artigo científico
sob a orientação da Profª
Angela Moreira Utchitel.
I Congresso Nacional
da Saúde
Realizado de 31 de
outubro a 01 de novembro de 2013 no Hotel
Marina Park e na Estácio
FIC em Fortaleza, contou
com a presença de coordenadores, professores e
alunos das diferentes
áreas da saúde, com
transmissão para as demais unidades da Estácio
Brasil que têm cursos da
saúde.
publicação de notícias no boletim
A
está vinculada ao preenchimento
do formulário eletrônico disponível no
link: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkM
zBxVkE6MA#gid=0
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Programa de Pós Graduação em
Odontologia marca presença no
15º Congresso Uruguaio de Endodontia
Com 4 trabalhos aceitos e apresentados pelas mestrandas Sabrina
Brasil, Andrea Campello e Rafaela
Martins, o PPGO esteve presente ativamente no Congresso Uruguaio de
Endodontia, realizado em Montevi-

déu, de 16 a 18 de outubro de
2013. Para abrilhantar ainda mais a
participação, Sabrina Brasil recebeu
o prêmio de melhor pôster, com o
trabalho que faz parte de sua dissertação.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Aline Silva Correa Maia Lima (Jornalismo, Estácio FESJF (MG)): comunicação "No cinema, na TV e
na publicidade: representações
da juventude da periferia" apresentada no X PosCom, no Rio de
Janeiro, de 04 a 07 de novembro
de 2013.
Antonio Carlos Magalhães da
Silva (prof.) e Marcio Pitzer
(aluno) (PPG Administração, Estácio UNESA (RJ)): artigo "Correlação entre governança corporativa
e valorização das ações de empresas negociadas na Bovespa"
aceito para publicação na Revista
Vianna Sapiens (Qualis B3).
Daniela Olimpio de Oliveira (Direito, Estácio FESJF (MG)): comunicação "O sistema constitucional
e a legalidade tributária"será
apresentada no XXII Congresso
Nacional do CONPEDI, em São
Paulo, de 13 a 15 de novembro
de 2013.
Luciana de Paula Lima Schmidt de
Andrade, Ana Luisa Rocha Mallet, Sylvia Maria Porto Pereira,
Silvana Araujo Tavares Ferreira, Aurora Barros e Luiz Vaz
(Medicina, Estácio UNESA (RJ)):
comunicação "Medicina e arte: literatura e narrativas médicas:
uma experiência no curso de Medicina da Universidade Estácio de
Sá" apresentada no 51º Congresso Brasileiro de Educação Mé-

dica, em Pernambuco, de 19 a 22
de outubro de 2013.
Mauricio Seraphim Vaz (Direito,
Estácio FESVV (ES)): comunicação
"'Jeitinho brasileiro' nas profissões jurídicas e sua influência à razoável duração do processo:
análises empíricas no judiciário
cível do Espírito Santo" será apresentada no IV Congresso da
ABraSD (Associação Brasileira de
Pesquisadores em Sociologia Jurídica), em Recife, de 11 a 13 de
novembro de 2013.
Vinicius Figueiredo Chaves (aluno)
(PPG Direito, Estácio UNESA (RJ)):
comunicação "25 anos de interpretação e aplicação da Constituição no Brasil: hermenêutica e
jurisdição constitucional no pensamento de Lenio Streck", apresentada no grupo de trabalho de
Teoria da Constituição no Congresso de 25 Anos da Constituição Cidadã, em 01 de outubro de
2013. O trabalho será publicado,
na íntegra, nos anais do evento.
Virna Ligia Fernandes Braga (Direito, Estácio FESJF (MG)): comunicação "La diversidad cultural y la
identidad: orígenes de la pobreza y
la política social em América portuguesa " apresentada no XVI Congresso da Federación Internacional
de Estudios sobre América Latina Y
el Caribe (FIEALC), na Turquia, de
08 a 11 de outubro de 2013.

EVENTOS/NOTÍCIAS
I Seminário de
Comunicação e
Artes da Estácio
No dia 28 de outubro
de 2013 foi realizado o I
Seminário de Comunicação e Artes da Estácio, no
Auditório da Unidade
Tom Jobim. Foram apresentados vários temas importantes e analisados
por especialistas convidados, tais como: Neurociência do Consumo,
Mercado e Consumo e
Sound Branding.
Regina Rianelli de
Brito (Marketing, Estácio
UNESA (RJ)): parecerista
no Congresso de Administração, Sociedade e
Inovação -CASI - promovido pela Universidade
Federal Fluminense, com
o tema "Inovaçao e Internacionalização de Empresas Brasileiras".
Soraya Venegas Ferreira (Jornalismo, Estácio UNESA (RJ)): palestra
"O impacto dos grandes
eventos no interior do
estado e o papel da Assessoria de Imprensa"
realizada no IV Encontro
Estadual de Jornalistas
em Assessoria de Imprensa, em 28 de setembro de 2013. O tema
destacou a importância
da formação acadêmica
e os desafios da implantação das Novas Diretrizes Curriculares para os
cursos de Jornalismo,
homologadas recentemente pelo MEC.
publicação de notícias no boletim
A
está vinculada ao preenchimento
do formulário eletrônico disponível no
link: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkM
zBxVkE6MA#gid=0

59

Boletim Pesquisa
19 de novembro de 2013. Ano 3. Nº 131

Professora convocada para
fazer parte da equipe Paralímpica
Professora Denise Dal Ava Augusto, (Fisioterapia, Estácio FATERN (RN)), convocada pela segunda vez para fazer parte do
quadro de profissionais da saúde, na área de Fisioterapia, da
equipe PARALIMPICA que disputou o mundial em Buenos Aires
no mês de outubro.
PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Antonio Carlos Magalhães da Silva
(prof.), Paulo Roberto da Costa
Vieira (prof.), Emerson Mazulo
(mestrando)(PPG em Administração, Estácio - UNESA/RJ): artigo
"Investigação acerca da relação
existente entre a imagem e o desempenho percebido do controle
interno no Exército Brasileiro: estudo com emprego de análise fatorial e regressão múltipla" será
publicado na revista ADM MADE
(Qualis B3).
Christianne Reis de Souza Lara
(profa), Ana Cláudia Moreira
Monteiro (profa) e Érica Vinhares
Ferreira Weber Dávila (aluna)
(Enfermagem, Estácio UNESA (RJ)):
comunicação "Perfil dos idosos
atendidos no projeto Academia da
Terceira Idade Universidade Estácio
de Sá - UNESA Campus Petrópolis"
apresentada no Congresso Brasileiro de Enfermagem - 65º CBEn,
no Rio de Janeiro, de 07 a 10 de
outubro de 2013.
Mara Vidigal Darcanchy (Direito, Estácio RADIAL (SP)): comunicação
"O direito internacional e a OIT:
trabalho decente com inclusão social" apresentada no VIII Congreso
Internacional sobre Ciencias Sociales Interdisciplinares, na República
Tcheca, de 29 de julho a 01 de
agosto de 2013.

Regina Rianelli de Brito e José Carlos Beker (Marketing, Estácio
UNESA (RJ)): comunicação "Marketing estratégico no estado do Rio de
Janeiro e a sua relação inovadora
com o turismo" será apresentada
no Congresso de Administração,
Sociedade e Inovaçao -CASI, no Rio
de Janeiro, de 28 a 29 de novembro de 2013.
Roberta Juliano Ramos (Nutrição,
Estácio FESSC (SC)): comunicações
"Qualidade microbiológica e higienização de vegetais orgânicos
utilizados em uma rede de restaurantes de Florianópolis - SC" e
"Avaliação microbiológica e dos
métodos de higienização de esponjas utilizadas em uma unidade de
alimentação e nutrição hoteleira"
apresentadas no XXVII Congresso
Brasileiro de Microbiologia, no Rio
Grande do Norte, de 29 de setembro a 03 de outubro de 2013.
Soraya Venegas Ferreira (Jornalismo, Estácio UNESA (RJ)): comunicação "Precisa-se de jornalistas
super-heróis: complexo de Peter
Parker e as imagens do Rio de Janeiro nos prêmios Esso de Jornalismo e Imprensa Embratel"
apresentada no VIII Congresso da
Sopcom, em Lisboa, de 17 a 19 de
outubro de 2013.

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
A https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

EVENTOS/NOTÍCIAS
Aluisio Goncalves de
Castro Mendes (PPG Direito, Estácio - UNESA/RJ):
lançamento do livro "O processo em perspectiva: jornadas brasileiras de Direito
Processual em homenagem
ao Professor José Carlos Barbosa Moreira, no dia 22 de
novembro de 2013, sextafeira, às 16 horas, no Centro
Cultural Justiça Federal. Na
ocasião, estarão presentes
vários coautores, dentre os
quais o Ministro Luiz Fux, do
Supremo Tribunal Federal.
Vale a dica!
O Currículo Lattes utiliza
o DIGITAL OBJECT IDENTIFIER (DOI) para a certificação
de várias publicações. A partir da digitação do DOI, o
Currículo Lattes preenche
automaticamente o título,
ano, volume, fascículo, páginas e outras informações.
Para verificar o DOI de sua
publicação utilize o site
http://www.crossref.org/gue
stquery/ . É gratuito e não
necessita cadastros!
IV Reunião Anual
dos Projetos CAPES
Nelma Alves Marques
Pintor (Pedagogia/UNESA,
Campus Niterói): integrou
a Comissão Organizadora
e Comitê Científico da IV
Reunião Anual de Pesquisa dos Projetos CAPES
PROESP/PROCAD-NF que
reuniu pesquisadores e estudantes bolsistas da
CAPES na área da educação. O evento, com o tema
"Educação inclusiva e formação de professores: articulação necessária por
quê?", foi realizado no
Campus do Gragoatá/UFF,
em Niterói/RJ, e contou com
a participação da professora
e suas alunas. Durante o
evento, foi lançado o livro
“Educação básica, educação
superior e inclusão escolar:
pesquisas, experiências e reflexões” que contem um artigo de autoria da Profª Drª
Nelma Pintor.
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Visita técnica ao Centro de
Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL)
Foi realizada, no dia 12/09/2013, uma visita
técnica de 26 alunos do curso de Engenharia Elétrica do Campus Praça XI, Rio de Janeiro ao
Cepel – Unidade Adrianópolis – Nova Iguaçu. O

CEPEL é o maior centro de pesquisa de energia
elétrica da América Latina e possui laboratórios
com capacidade de realizar ensaios em Alta Tensão, Alta Corrente, Média Potência, entre outros.

EVENTOS/NOTÍCIAS

I Workshop Nacional de
Engenharias da Estácio: realizado em 11 e 12 de novembro
de 2013, em Recife, com a participação da Diretora da Área de

Exatas e Engenharias, coordenadores nacionais da área, empresários e presidente do CREA/PE.
Franklin Larrubia Valverde

(Jornalismo, Estácio UNIRADIAL
(SP)): palestra "Ética jornalística:
grande mídia x mídia ninja",
apresentada em São Paulo, em
24 de outubro de 2013.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Irene Raguenet Troccoli (profa), Claudio
Lins (ex-aluno) e Joyce Altaf (ex-aluna)
(PPG em Administração, Estácio UNESA
(RJ)): artigo "Não vai doer nada: o conforto
psicológico e a fidelização dos clientes de
serviços odontológicos" publicado na Revista O&S, classificada como A2 no Qualis
da Capes.
Manoel Gonçalves Rodrigues (Administração,
Estácio UNESA (RJ)): comunicação "A qualidade como base da interação das empresas
com o meio em que atuam" apresentada no
XII Encontro Brasileiro de Administração (XII
ENBRA) e VIII Congresso Mundial de Administração (VIII CMA), no Rio de Janeiro, em 07
de novembro de 2013.
Mara Vidigal Darcanchy (Direito, Estácio RADIAL (SP)): livro "Tutela jurídica do trabalhador
soropositivo", disponível na versão impressa e
em e-book no link: http://www.editoraclassica.com.br/.
Mariana Lacerda Barboza Filha (Turismo, Estácio UNESA (RJ)): comunicação "Bom Jesus
da Lapa/BA: capital da fé e turismo religioso desafios e possibilidade" apresentada no X

Seminário da ANPTUR, no Rio Grande do Sul,
em 16 de outubro de 2013.
Maria do Carmo Potsch de Carvalho (egressa do
Mestrado em Educação) e Laélia Carmelita Portela Moreira (profa) (PPG em Educação, Estácio
UNESA (RJ)): comunicação "O ensino da arte no
Colégio Pedro II: políticas e práticas" apresentada
na 36ª Reunião da ANPED, em Goiânia, de 29 de
setembro a 02 de outubro de 2013.
Marilene Garcia (Sistemas de Informação, Estácio RADIAL (SP)): artigo "Formação continuada para coordenadores pedagógicos: e a
escola, como fica?" publicado na Educação &
Linguagem, v. 16, n° 1, jan./jun. 2013.
Paulo José de Mendonça Ribeiro (Administração, Estácio UNESA (RJ)): artigo
"Desafios do desenvolvimento em Miracema (RJ): uma abordagem territorial sustentável de saúde e ambiente" publicado
em Saúde e Sociedade, v. 22, n° 2, São
Paulo, jun. 2013. Disponível no link:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sc
i _ a r t t e x t & p i d = S 0 1 0 4 12902013000200026&lng=pt&nrm=isso
&tlng=pt

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formA key=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0

61

12.Dezembro/2013

62

Boletim Pesquisa
2 de dezembro de 2013. Ano 3. Nº 133

IV Congresso Estácio de Direito Contemporâneo
No dia 8 de novembro de 2013 foi realizado o IV Congresso Estácio de Direito Contemporâneo, no auditório
do Centro Cultural da Justiça Federal, Rio de Janeiro - RJ.
O evento foi teletransmitido, ao vivo, para 54 unidades da Estácio, em 20 Estados e Distrito Federal, contando com a presença de renomados palestrantes,
coordenadores, professores e 6.475 estudantes inscri-

tos, além de participantes não inscritos.
A conferência de abertura foi proferida pelo Ministro
do Supremo Tribunal Federal Dr. Luiz Fux e foram ministradas palestras pelos professores Fernando Capez,
Sylvio Capanema de Souza, Vólia Bomfim, Nagib Slaib
Filho, Pedro Lenza, Humberto Dalla Bernardina Pinho e
Paulo Nader.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Seminário 25 Anos da Constituição de 1988
Seminário organizado pelo prof. Fábio Corrêa Souza
de Oliveira, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito/UNESA. O evento ocorreu no Rio de Janeiro de 23 a 25 de outubro de 2013 com palestras
apresentadas por professores do Programa e de outras
Universidades.

outubro de 2013. A palestra foi gravada e será transmitida pela TV Bandeirantes.

Interdisciplinaridade nos Currículos de
Marketing com foco na Sustentabilidade
Palestra ministrada pelo prof. Luiz Alberto Gravina Belmiro (Administração, UNESA/RJ) no CRA-RJ - Conselho
Regional de Administração do Rio de Janeiro em 09 de

Ricardo Finotti Leite (Engenharia Ambiental e Sanitária, Estácio UNESA (RJ)): lançamento do livro "Urbanization, biodiversity and ecosystem services: challenges
and opportunities" em 10 de outubro de 2013 durante o
European Week of Cities and Regions.

Regina Lucia Napolitano F. Felix Batista (PPG Direito, UNESA): palestra "Educação e tecnologia" realizada
em 24 de outubro de 2013 em evento que integrou a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Ana Luisa Kremer Faller (Nutrição,
Estácio UNESA (RJ)): comunicação
"Bioactive compounds and antioxidant activity of mixed fruit-vegetable juices: possible synergistic
effect?" apresentada no IV International Conference on Polyphenols and Health, em Buenos Aires,
de 16 a 19 de outubro de 2013.
Maria Cecilia Trannin e Karina
Lucia Garcia Mantovani (CST
em Gestão Ambiental, Estácio
UNESA (RJ)): comunicação "Universidade Estácio de Sá - Brazil
2020: contribution to innovative
adaptation" apresentada na Conferência Internacional Science for
the Environment, na Dinamarca,
em 02 de outubro de 2013.
Nelma de Mello Cabral (profa),
Mariana Barreiros Meliande
(aluna), Marcia Defelippe Durso

Brasília, de 24 a 26 de outubro de 2013.

(aluna bolsista PIBIC), Ricardo Defranco Lobato da Fonseca
(aluno) e Vladimir Porfírio Bezerra (aluno) (Psicologia, Estácio
UNESA (RJ)): comunicação "O excesso nos primeiros escritos freudianos" apresentada no X
Simpósio do Programa de PósGraduação em Psicanálise da
UERJ: Psicanálise e Saúde: entre o
Estado e o Sujeito, no Rio de Janeiro, em 08 de outubro de 2013.

Ronald Teixeira Peçanha Fernandes (Enfermagem, Estácio
UNESA (RJ)); Maria José Coelho:
livro "Protocolo de cuidados de
Enfermagem a politraumatizados
na sala de emergência: um instrumento para o cuidar/cuidados
em Enfermagem de emergência", publicado pela editora CRV.

Regina Rianelli de Brito e José
Carlos Beker (Marketing, Estácio UNESA (RJ)): comunicação "Pesquisa de Marketing:
análise da satisfação do
cliente com o serviço prestado
pelo restaurante popular do
município do RJ" apresentada
no II Congreso em Línea de
Administración, Educación y
Promoción de la Salud, em

Tamara Lis Reis Umbelino (Jornalismo, Estácio FESJF (MG)):
comunicação "Redes sociais
como espaço de construção da
identidade para jovens negros,
moradores da periferia de Juiz
de Fora" apresentada no Seminário Juventude, Pesquisa &
Inovação - um disseminário, em
Belo Horizonte, de 26 a 27 de
agosto de 2013.

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formA key=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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O

Centro Universitário Estácio Radial, juntamente om
outras IES da Rede Estácio em São Paulo, lançou o
novo edital do Programa de Iniciação Científica
para 2014 que visa promover a produção científica e acadêmica da instituição. Solicite sua inscrição pelo e-mail pesquisa.sp@estacio.br informando nome completo, curso e
unidade em que leciona, linhas de pesquisa em que pretende orientar, e-mail.
Os docentes e pesquisadores estão convidados a ins-

crever seus alunos e fazer parte do programa como orientadores. Os requisitos para participação são: possuir, no
mínimo, o título de mestre e ter currículo publicado no sistema Lattes do CNPq.
Dúvidas e esclarecimentos, contatar diretamente:
Prof. Dr. Artur W. Carbonari (carbonari@live.estacio.br)
Profa. Dra. Monica Alvarez (magneves@terra.com.br)
Profa. Dra. Silvia M. de Paula (depto.pesquisasp@estacio.br ou depaula.pesquisa@gmail.com)

EVENTOS/NOTÍCIAS
Daniel Barretto Kendler (Medicina, Estácio UNESA / RJ):
capítulo “Dislipidemia”, no livro "Cirurgia vascular: cirurgia
endovascular, angiologia", lançado no Congresso Brasileiro
de Cirurgia Vascular, em outubro de 2013. O livro é um dos
principais da especialidade em nível nacional, sendo referência para os concursos de residência e prova de título de cirurgia vascular.
Paula Cristina de Almeida Rodrigues (Pedagogia, Estácio FESBH / MG): participou da comissão organizadora do

evento X Jogo do Livro Infantil e Juvenil / 2013, em Belo Horizonte, de 06 a 08 de novembro de 2013.
Soraya Venegas Ferreira (Jornalismo, Estácio UNESA
(RJ)): participou da banca de concurso público para admissão
de professor assistente de Fotojornalismo da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro, entre os dias 11 e 13 de novembro. A professora representou a Estácio numa banca
composta por cinco doutores, dois da própria UFRRJ, um da
PUC-Rio e outro da UFRJ.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
André Luis Soares Smarra (CST em Gestão Ambiental,
Estácio FIB / BA): comunicação "Elaboração de Carta
SÃO para a praia de Itaipu (Niterói - RJ) apresentado no
II simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia, de 21 a 23 de novembro de 2013,
no Pará.
Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann (Direito, Estácio UNESA / RJ): livro "Direito e saúde:
enfoquesinterdisciplinares", publicado no link
http://www.jurua.com.br/shop_item.asp?id=23244.
Eltis M. da Silva (aluno), Francisco de A. M. Pantoja
(aluno), José Ivan B. Pereira (aluno), Ronieri L. Alves
(aluno) e Ornelio Hinterholz Junior (prof.) (Computação (Licenciatura), Estácio ATUAL /RR): comunicação
"Terraedu: uma abordagem baseada em jogos para a
Educação Ambiental na Amazônia" será apresentada no
XVIII Taller Internacional de Softwares Educativos (TISE),
em Porto Alegre, de 09 a 11 de dezembro de 2013.
Inês Ferreira de Souza Braganca e Laélia Carmelita Portela Moreira (PPG em Educação, Estácio UNESA (RJ)):
artigo "Formação e profissionalização docente no Brasil:
instituições, práticas educativas e história" publicado no
periódico Pesquiseduca, Santos, v. 5, n. 9, jan./jul. 2013.
Jesiane de Souza Marins (Psicologia, Estácio UNESA
(RJ)): artigo "Nível de estresse em alunos de Psicologia"

publicado na Revista Digital da Faetec-Edu.Tec, 9ª ed,
ano V, v.01, nº 02, 2013, ISSN 1984-2007.
Marilene Garcia, Pedro José Lacchia, Rita Elvira Garcia
e Adriano Fonseca (Sistemas de Informação, Estácio
RADIAL / SP): comunicação "Avaliação institucional interna: sentidos e significados atribuídos pela Comissão
Própria de Avaliação à pesquisa no Centro Universitário
Estácio Radial São Paulo" apresentada nos Seminários
Regionais sobre a Autoavaliação Institucional e as Comissões Próprias de Avaliação – CPA 2013, promovido
pelo INEP/MEC, em São Paulo, no dia 13 de novembro
de 2013.
Rita de Cassia Clark Teodoroski (Fisioterapia, Estácio
FESSC / SC): comunicação "Contribuição do capital intelectual no compartilhamento do conhecimento em
uma rede de ensino superior privada" apresentada no
III Congresso Internacional de Conhecimento e Inovação, em Porto Alegre, de 13 a 14 de novembro de
2013. O arto está publicado na Revista NAVUS - Revista
de Gestão e Tecnologia, v. 3, n. 2, 2013, disponível em:
http://navus.sc.senac.br/index.php/navus/issue/view/5/s
howToc.
Sheila Marta Carregosa Rocha (Direito, Estácio FIB / BA): comunicação "Diálogo interdisciplinar com conto 'O grande
passeio' de Clarice Lispector" apresentada no CONGRAD,
em São Paulo, de 13 a 16 de novembro de 2013.
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EVENTOS/NOTÍCIAS
Auner Pereira Carneiro (Pedagogia, Estácio
UNESA/RJ): participou do comitê científico da V Conferência das Cidades, no Rio de Janeiro, nos dias 12
e 13 de outubro de 2013.
Franklin Larrubia Valverde (Jornalismo, Estácio
UNIRADIAL/SP): projeto “Estácio também é arte”,
ganhador do prêmio Práxis: a arte de fazer diferente,
em São Paulo, em 10 de outubro de 2013.
Marilene Garcia (Educação Física, Estácio Santo
André/SP): palestra "Educação Física escolar e o processo de desenvolvimento humano na teoria de Heni
Wallon" realizada na Universidade Estadual Paulista UNESP - Polo São Paulo - Campus de São Paulo, em
setembro de 2012.
Revista de Radiodifusão, editada pela Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, está recebendo artigos até 31/3/2014 para a edição de
maio de 2014: confira em http://www.set.com.br/revistaeletronica/radiodifusao/index.php/revistaderadiodifusaoset
V Fórum de Grupos de Pesquisa em
Direito Constitucional e Teoria do Direito

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann (Direito e PPG Direito, Estácio UNESA/RJ): comunicação "Bioethics between science and religion" e "Transnationalization on the technique of assisted human
reproduction" apresentada no UNESCO Chair in Bioethics 9th World
Conference Bioethics, Medical Ethics & Health Law Towards the 21st
Century, na Itália, de 19 a 22 de novembro de 2013.
Jeniffer Lázara Rodrigues Dias (aluna) e Paula Cristina de Almeida Rodrigues (profa)(Pedagogia, Estácio FESBH/MG): comunicação "O livro
didático de alfabetização e letramento: a escolarização da literatura"
apresentada no X Jogo do Livro Infantil e Juvenil, em Minas Gerais,
de 06 a 08 de novembro de 2013.
Maykon Diego Silva Ribeiro (aluno) e Wender Antonio da Silva
(prof.) (Computação (Licenciatura), Estácio Atual/RR): comunicação
"Aplicação de realidade virtual no auxílio ao processo de
ensino/aprendizagem da geometria espacial" apresentada no Workshop de Realidade Virtual e Aumentada 2013 (WRVA 2013), em
Goiás, de 11 a 13 de novembro de 2013.
Mara Tamyres Araujo (aluna), Maria do Socorro Moraes (aluna),
Darlly Katianne Moraes (aluna) e Gracieth Mendes Valenzuela
(profa) (Computação (Licenciatura), Estácio ATUAL/RR): comunicação
"Moodle auxiliando progressão parcial em escola pública" apresentada no XVIII Taller Internacional de Softwares Educativos (TISE), em
Porto Alegre, de 9 a 11 de dezembo de 2013.
Victor Hugo Rodrigues do Rosário (egresso) e Laélia Carmelita Portela Moreira (profa) (PPG em Educação, Estácio UNESA/RJ): comunicação "O impacto do Prouni em instituições sem fins lucrativos do
Rio de Janeiro: o que dizem os gestores educacionais?" apresentada
na 3ª Conferência do Fórum da Gestão do Ensino Superior (FORGES),
em Pernambuco, nos dias 04 a 05 de dezembro de 2013.

Com o objetivo de se consolidar como um importante evento para o debate e a troca de experiências
entre os pesquisadores do Direito no Brasil, a V Edição do Fórum de Grupos de Pesquisa em Direito
Constitucional e Teoria do Direito foi realizado no dia
30 de novembro de 2013, na Universidade Estácio
de Sá, campus Menezes Cortes, Rio de Janeiro.
A implantação da política de pós-graduação na
área de Direito, em sentido estrito, no Brasil nesses
últimos trinta anos, consolidou de forma definitiva
a importância da investigação científica, tanto para
os fundamentos de um ensino jurídico de natureza
crítica e reflexiva, quanto para uma formação jurídica mais apta a “produzir” conhecimento.
Há uma consciência de que campos sempre reconhecidos como segmentados, como é o caso das teorias social, constitucional e do direito, têm imperiosa
necessidade de se articularem, de modo interdisciplinar,
para enfrentar os desafios do universo jurídico brasileiro.
SELEÇÃO INTERNA UNESA - PROGRAMA
CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
Encerrado o processo seletivo interno de candidatos ao programa Ciência sem Fronteiras, com 322
inscrições, das quais 296 de alunos da UNESA e as
demais de alunos de outras unidades Estácio. Do
total, 188 foram aprovados para serem homologados na etapa de seleção do PCsF iniciada em
06/12/2013. O país com maior procura foi EUA (114
candidatos), seguido de Espanha (47) e Canadá (44).
As Engenharias lideraram (156 inscritos) com o
maior número de interessados, seguidos por Sistemas de Informação (38) e Arquitetura e Urbanismo
(24). Desejamos que nossos alunos tenham um bom
desempenho no teste de proficiência para garantirem a sonhada vaga de estudo e estágio no exterior.
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