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INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA ESTÁCIO
Os Editais de Concursos para Seleção de Projetos de Iniciação Científica e de Cotas de
Bolsas para o período agosto/2020 a julho/2021 (Ciclo 2020/2021) de 47 Instituições da
Estácio estão com inscrições abertas até o dia 28/05/2020*.
Todos os Editais estão publicados no site da área de Pós-Graduação, Pesquisa e
Extensão em www.estacio.br/pesquisaeextensao > Iniciação Científica, onde também
disponibilizamos os contatos com os Coordenadores Institucionais.
*A data final de inscrições é variável. Verifique especificamente na IES de seu interesse.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Bruno Esteves Conde [Enfermagem, ESTÁCIO JUIZ DE FORA]: Artigo “Participatory methods on the
recording of traditional knowledge about medicinal plants in Atlantic forest” publicado na Revista
PLoS One, vol. 15, p. e0232288, 2020.
Cochiran Pereira dos Santos [Engenharia Mecânica, ESTÁCIO SERGIPE]: Artigo “Production of plaster
mortar with incorporation of granite cutting wastes” publicado na Revista Journal of Cleaner
Production, vol. 265, 2020.
Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620318552?via%3Dihub
Edna Aparecida Ribeiro [Administração, ESTÁCIO EUROPAN]: Artigo “A importância do fisioterapeuta
no programa saúde da família” publicado na Revista Nova Fisio, nº 103, Edição de maio de 2020.
Disponível em:
https://www.novafisio.com.br/a-importancia-do-fisioterapeuta-no-programa-saude-da-familia/
Fernando Gomes Figueredo [Medicina, ESTÁCIO FMJ]: Artigo “In silico evaluation of the antibacterial
and modulatory activity of lapachol and nor-lapachol derivates” publicado na Revista Microbial
Pathogenesis, vol. 144, p. 104181, 2020.

EVENTO/NOTÍCIA
Daniel Eduardo Candido [Pedagogia, ESTÁCIO EUROPAN]: Palestra realizada
sobre o tema Alienação Parental, de forma integradora com os cursos de
Direito e Pedagogia da Faculdade Estácio Europan de Cotia - SP, e também
com a participação dos egressos de diversos cursos, através da plataforma da
Microsoft Teams.
Lattes
É importante que todos os docentes mantenham seus dados e
informações atualizados na Plataforma Lattes para que a Estácio possa
identificar as competências em seu corpo docente, oferecer oportunidades
de progressão de carreira, liderança acadêmica, concessão de
recursos financeiros e auxílios dentro e fora da instituição.
A publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d

