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Apresentação 
 

A Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, com a iniciativa de sistematizar a 

atividade de pesquisa na Estácio, identificou a existência de uma série de eventos associados às 

atividades de pesquisa com a participação dos docentes, que eram desconhecidas interna e 

externamente. Objetivando atingir o público interno, foi organizada uma sistemática de 

divulgação destes eventos através de um boletim. 

Neste sentido, em 07 de fevereiro de 2011, foi encaminhada correspondência interna aos 

professores solicitando que as notícias de cunho científico fossem encaminhadas ao e-mail 

boletimpesquisa@estacio.br, utilizando a planilha eletrônica “boletimpesquisa”. Por sua natureza, 

o boletim se destina a fazer referência a eventos atuais dentre os quais aprovação e submissão 

de projetos de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas, recebimento de prêmio ou 

homenagem, apresentação de trabalho em evento científico, celebração de convênio, 

publicação de livro ou artigo científico, participação em comitê científico e consultoria 

relevante. 

A partir desta iniciativa, em 14 de fevereiro de 2011, foi divulgada a 1ª edição do Boletim 

Pesquisa, que foi divulgada no SIA, pasta Diretoria de Pesquisa Aplicada e desde então, 

quinzenalmente novas edições foram divulgadas. Em 23 de maio de 2011, a periodicidade do 

Boletim Pesquisa passou a ser semanal. 

No ano de 2019, foram publicadas 45 edições. 
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Boletim Pesquisa
07 de janeiro de 2019. Ano 9. Nº 372

Doutorado profissional em Saúde da Família aprovado pela CAPES

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

É com imensa satisfação que comunicamos a todos e todas que o Mestrado em Saúde da Família, o mais antigo programa de

mestrado profissional da área, se converterá no Programa de Pós-graduação em Saúde da Família, com a oferta de mestrado

e doutorado profissionais. No dia 20/12, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) tornou

pública a aprovação de nossa proposta, que também configura o primeiro doutorado profissional da área no país.

O Doutorado Profissional em Saúde da Família tem caráter multiprofissional e tem como objetivo principal formar profissionais

com capacidade para desenvolver atividades de formação permanente e pesquisa de alto nível, bem como com competência

para a formulação, implantação, acompanhamento e avaliação de políticas de saúde, especialmente no terreno da saúde da

família. De forma complementar, busca contribuir para a melhor qualificação dos profissionais que atuam ou venham a atuar na

Atenção Primária, estando habilitados para ocupar cargos e funções de dirigentes de instituições de saúde com ênfase na

Atenção Primária, e principalmente, desenvolver e coordenar grupos de pesquisa na área em apreço.

Parabenizamos toda a equipe envolvida com esta conquista e convidamos todos aqueles e aquelas interessados em uma

formação profissional de qualidade a conhecer um pouco o nosso trabalho.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Marcos Vinicius Costa Fernandes [Enfermagem,

ESTÁCIO AMAZONAS/AM]: artigo "Associação entre os

padrões espaciais da incidência de hanseníase em

menores de 15 anos e a condição de vida em Manaus",

publicado na revista Scientia Amazonia, v. 8, n.1, 2019.

Marcus Brauer Gomes [PG - Administração,

UNESA/RJ]: artigo "A produção científica no Brasil

sobre motivação de trabalho: uma análise bibliométrica

dos artigos publicados na base de dados ANPAD",

publicado na revista Temiminós, v. 8, p. 120-152, 2018.

Marcus Brauer Gomes (Prof.) e Fabia Monteiro

(egressa) [PG - Administração, UNESA/RJ]:

comunicação “Alinhamento entre teoria, discurso e

práticas de gestão estratégica de pessoas: um estudo

de caso em uma empresa de tecnologia de informação”

apresentada no XI Congresso de Administração,

Sociedade e Inovação, no Rio de Janeiro, em 06 de

dezembro de 2018.

Whole body vibrations: physical and biological effects on the human body

Em dezembro de 2018 foi lançado o livro intitulado "Whole body vibrations: physical and biological effects on the

human body", publicado pela CRC Press. O Prof. Christiano Bittencourt Machado é um dos autores, juntamente

com os Drs. Redha Taiar e Xavier Chiementin (Université de Reims, França) e o Dr. Mário Bernardo-Filho, da

UERJ. O livro trata dos efeitos teciduais e sistêmicos da vibração mecânica no corpo humano, aplicações clínicas,

assim como apresenta conceitos importantes para a avaliação biomecânica do efeito das vibrações.

Disponível em:

https://www.amazon.com/WholeBodyVibrationsPhysicalBiological/dp/1138500011/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8

&qid=1544640459&sr=1-1&keywords=whole-body+vibration+christiano

Projeto do Programa de Pesquisa Produtividade foi o vencedor do Prêmio Ecologia 2018

O projeto de pesquisa da professora Daniella Amorim Gomes, da FESV, desenvolvido com o auxílio de alunos de

Engenharia Civil da instituição, foi o vencedor da categoria Graduação do Prêmio Ecologia 2018, realizado pelo

Governo do Espírito Santo.

O projeto tem como objetivo dar uma destinação viável tecnicamente para os resíduos de construção e demolição

(popularmente chamado de entulho), atualmente um dos principais problemas do setor de construção civil.

Daniella recebeu o prêmio durante cerimônia ocorrida no dia 04/12/18, no Palácio Anchieta, em Vitória. Com o

tema “Iniciativas sustentáveis: ecologicamente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis”, a 18ª

edição do evento premiou grandes projetos capixabas na área ambiental.

FAPERJ contempla projeto da UNESA

No programa "Apoio às Instituições de Ensino e Pesquisa Sediadas no Estado do Rio de Janeiro” edital N.º

11/2018, foi contemplado 01 projeto da Universidade Estácio de Sá – UNESA/RJ.

Parabéns!
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Boletim Pesquisa
14 de janeiro de 2019. Ano 9. Nº 373

Trabalho premiado

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

Professora Maria da Graça de Oliveira Carlos teve trabalho premiado no XX Encontro Internacional de Gestão

Empresarial e Meio Ambiente, realizado em São Paulo na primeira semana de dezembro, como o melhor artigo

da área de "Indicadores e modelos de mensuração da sustentabilidade". O trabalho intitulado "Desempenho

socioambiental do setor bancário brasileiro: estudo longitudinal a partir dos fatores ESG e valor distribuído a

stakeholders no período de 2008 a 2017" é oriundo do Programa de Pesquisa Produtividade e engajou as alunas

Marlene Paula Oliveira e Laíse dos Santos Lopes, orientandas da docente no Programa de Iniciação Científica do

curso de Ciências Contábeis da Estácio FIC - Unidade Moreira Campos.

A Profª Maria da Graça de Oliveira Carlos é Focal de Pesquisa na Estácio FIC, na qual coordena o Núcleo de

Pesquisa e Iniciação Científica há 13 anos.

O XX ENGEMA - Encontro Internacional de Gestão Empresarial e Meio Ambiente é o maior evento em

sustentabilidade do Brasil na área de Gestão e completou 20 anos de realização no ano de 2018. Pesquisadora

na área de Responsabilidade Socioambiental e de Governança em articulação com estratégias organizacionais,

contabilidade e Finanças, a Profª Maria da Graça de Oliveira Carlos tem participado do Engema desde o ano de

2003 e nesses 15 anos possui mais de 20 trabalhos apresentados e publicados nos respectivos anais do evento.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Marcus Brauer Gomes [PG - Administração,

UNESA/RJ]: artigo "O ensino da contabilidade

gerencial no estado do Rio de Janeiro e sua relação

com o mercado: percepções e sugestões de

coordenadores e professores", publicado na revista de

Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da

UERJ, N° 23.

Errata

No boletim de "10 de dezembro de 2018. Ano 8. Nº 371" publicamos a matéria de abertura intitulada

“CNPq contempla projeto da UNESA na Chamada Universal 2018”. O projeto contemplado foi

identificado de maneira equivocada, sendo na verdade o projeto: “Corporações transnacionais do setor

agroquímico-alimentar e direitos humanos: avaliação dos impactos da fusão Bayer/Monsato para a

segurança alimentar no Brasil a partir do marco Ruggie e dos Princípios Empresarias para Alimentos e

Agricultura (PEEA)”.

Lattes

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

Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo docente, oferecer

oportunidades de progressão de carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e

auxílios dentro e fora da instituição.

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de Recursos Humanos, UNESA/RJ]: proferiu palestra, em

11/12/2018, no Conselho Regional de Administração (CRA-RJ), envolvendo reflexões sobre o impacto

da Reforma Trabalhista na Gestão de Salários. O evento foi organizado pela Comissão Especial em

Recursos Humanos.

Treinamento de coleta bacteriana no Programa de Pós-Graduação em Odontologia – Hands-on

Nos dias 26 e 27 de novembro de 2018, a Profa. Mônica Neves ministrou curso prático de treinamento

para coleta de amostras de canais radiculares para estudos microbiológicos. A técnica ensinada foi

aperfeiçoada por Siqueira & Rôças e utilizada nos trabalhos do PPGO. O treinamento é pré-requisito

para qualquer trabalho microbiológico a ser desenvolvido no Programa ou em colaboração.

Participaram do treinamento a Profa. Juliana Bastos e duas orientadas suas da UFMG, uma

doutoranda da USP Bauru (Maricel) e 3 alunos do PPGO (Rafaela, Juan e Isabelia)
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Boletim Pesquisa
21 de janeiro de 2019. Ano 9. Nº 374

V Simpósio das Técnicas Radiológicas: atualização e Perspectivas Profissionais

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

Durante o 8º e 9º dia do mês de novembro de 2018, A Estácio Feira de Santana, através do curso de

Radiologia, promoveu o V Simpósio das Técnicas Radiológicas: atualização e Perspectivas

Profissionais. O evento visou a troca de experiências profissionais e conhecimento perito entre

profissionais, pesquisadores e discentes do curso. Além disso, tinha por objetivo promover palestras e

discussões multidisciplinares que incentivassem à sensibilização do público acerca do uso das

radiações nas mais diversas áreas da saúde, assim como a necessidade de constante atualização e

educação continuada na área.

O evento foi promovido com idealização da coordenação de Radiologia em parceria com os

acadêmicos do curso e docentes orientadores. Durante o evento, os acadêmicos tiveram a

oportunidade de apresentar trabalhos de pesquisa (no formato banner) e realizaram um feira de

equipamentos, onde aconteceu exposição de protótipos radiológicos construídos durante as oficinas

realizadas nas disciplina de Medicina Nuclear e Ressonância Magnética.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Aline Monteiro Garcia [Psicologia, UNESA/RJ]:

capítulo “Violência de gênero e privação de

liberdade na adolescência: o que fazemos com

isso?”, no livro "Justiça juvenil na

contemporaneidade II".

Daniella Amorim Gomes [Engenharia Civil,

FESV/ES]: comunicação “Influência da

incorporação de agregado reciclado na

substituição parcial do agregado graúdo no

concreto: ensaio de resistência a compressão”

apresentada no Congresso Internacional de

Sustentabilidade Urbana, 14ª Jornada Urbenere e

2ª Jornada Cires, em Vila Velha, de 05 a 07 de

dezembro de 2018.

Elza Maria Gonçalves Lobosque, Anna Paula

Gomes da Silva e Lucimar Soares Reginaldo

[Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: artigo

"Os desafios da prática em orientação

profissional na atualidade", publicado na revista

ABOP - Associação Brasileira de Orientação

Profissional, 2018.

Romulo Augusto Pinto Guina [Arquitetura e

Urbanismo, UNESA/RJ]: comunicação “La

'Escola de Música' y sus alrededores: un ensayo

sobre la utilización de modelos tridimensionales

como cartografías de la memoria urbana”

apresentada no 10° Seminário Internacional de

Investigación en Diseño y 8° Encuentro de

Semilleros de Investigación en Diseño, na

Colombia, de 07 a 09 de novembro de 2018.

Prof. Siqueira ministrou curso no Congresso SBENDO em Gramado, RS

Em 29 de setembro de 2018, O Prof. José Freitas Siqueira Jr. ministrou o curso "Otimização da

desinfecção endodôntica" no congresso da Sociedade Brasileira de Endodontia (SBEndo), realizado

em Gramado, RS. Ao final do curso, o Prof. Siqueira foi homenageado por sua contribuição para a

pesquisa e o ensino da Endodontia em nosso país, com discurso pelo Presidente da SBEndo Prof.

Marco Húngaro Duarte, sendo aplaudido de pé por cerca de 1.200 profissionais na plateia.

Marilia de Sant'anna Faria [Administração, UNESA/RJ]: organização do livro "Empreendedorismo em

bioeconomia: aprendendo com o mercado" publicado pelo SEBRAE/RJ com o objetivo de estimular o

empreendedorismo em Bioeconomia nas escolas, universidades e centro de pesquisas.

Mauro Luiz Costa Campello [Ciências Contábeis, ESTÁCIO CARAPICUÍBA/SP]: participou como

avaliador de artigos para o XV SEGET - Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia - AEDB.
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Boletim Pesquisa
28 de janeiro de 2019. Ano 9. Nº 375

Projetos recomendados Extensão e Pesquisa Produtividade 2019

No dia 24/01/2019 divulgamos a todos os candidatos, o resultado do processo de

seleção do Edital 2019 das Bolsas dos Programas de Extensão e Pesquisa

Produtividade.

Para implantação das bolsas solicitamos aos professores classificados o envio do

termo de outorga preenchido, digitalizado e assinado até o dia 01/02/2019,

impreterivelmente.

O período previsto de execução dos projetos será de fevereiro/2019 a janeiro/2020.

No que se refere ao programa de Extensão, os professores terão acompanhamento

trimestral e final de envio de relatórios. O gerenciamento do Programa de Extensão

será realizado pelo Comitê Institucional de Extensão e o apoio administrativo pela

colaboradora Vanessa Falcão, ambos vinculados a DPE. Neste sentido, dúvidas e

informações sobre o referido Programa devem ser direcionadas para o e-mail:

extensao.nacional@estacio.br.

No que se refere ao programa Pesquisa Produtividade, os pesquisadores terão

acompanhamento mensal através de envio de relatórios e análises dos mesmos. O

gerenciamento do Programa Pesquisa Produtividade será realizado pelo Comitê

Nacional de Pesquisa Produtividade e o apoio administrativo pelo colaborador Renato

Paes, ambos vinculados a DPE. Neste sentido, dúvidas e informações sobre o

referido Programa devem ser direcionadas para o e-mail:

pesquisa.produtividade@estacio.br.

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

EVENTO/NOTÍCIA

III Seminário de Avaliação Psicológica

O III Seminário de Avaliação Psicológica, coordenado pela professora Elza Lobosque, contou

com a presença de 2 ex-alunas Cecília Villanova e Alessandra Felicio, da ESTÁCIO JUIZ DE

FORA, ambas supervisionandas da área de Avaliação Psicológica, RH e Orientação

Profissional e que estão inseridas no mercado de trabalho e atuando na área. Os temas

discutidos foram: “o uso dos testes psicológicos na seleção de pessoas” e “avaliação

psicológica no trânsito”, momento importante para trazer a importância do usos dos

instrumentos próprios do psicólogo.

Nelma de Mello Cabral [Psicologia, UNESA/RJ]: participou do XIII Simpósio do Programa de

Pós-Graduação em Psicanálise realizado na UERJ, Rio de Janeiro, como coordenadora da

mesa: olhar, corpo e identidade: problematizações psicanalíticas das transexualidades que

apresentou os seguintes trabalhos.

1. Mulheres trans: entre a invídia e a pulsão escópica - Nelma Cabral (UNESA)

2. O corpo trans: entre a construção estético-política e a normalização - Leila Ripoll (UFRJ)

3. Transexualidades: clínica, identidade e diferença - Mariana Pombo (UFRJ)

Lattes

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

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

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

concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora da instituição.
10
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Boletim Pesquisa
28 de janeiro de 2019. Ano 9. Nº 375

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

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Christiane Leal Corrêa [Medicina,

UNESA/RJ]: artigo "Uma revisão

sobre maus tratos contra crianças

e adolescentes: como diagnosticar

e conduzir?", publicado na revista

Eletrônica Estácio Saúde, v. 8, p.

40-44, 2019.

Denise Maria Sá Machado Diniz

[Fisioterapia, ESTÁCIO FIC/CE]:

capítulo “Perfil clínico-

epidemiológico dos pacientes

atendidos em uma clínica-escola

de fisioterapia na cidade de

Fortaleza/Ce”, no livro Impactos

das Tecnologias nas Ciências

Sociais Aplicadas 2, publicado pela

editora Atena.

Edson Brito Junior [Engenharia

Elétrica, ESTÁCIO FIC/CE]: artigo

"A methodology on physical

measurements for subscriber's

digital network qualification" aceito

para publicação na Revista

Internacional Journal of Electrical

and Electronics Engineering.

Jonas da Conceição Ricardo

[Engenharia de Produção,

UNESA/RJ]: artigo "Cálculo vetorial

e a inserção tecnológica: um

estudo introdutório com estudantes

da graduação em Engenharia",

publicado na revista Sala de Aula

em Foco, v. 7, p. 29-40, 2018.

Marcos Vinicius Costa Fernandes

[Enfermagem, ESTÁCIO

AMAZONAS/AM]: artigo "O

contexto do cuidado a criança

soropositiva e implicações

educacionais", publicado na revista

Scientia Amazonia, v. 6, n.3, p.1-

10, 2017.

Michele Nakahara Melo

[Enfermagem, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: artigo "O modelo de

Betty Neuman no cuidado ao

doente com cateter venoso

periférico", publicado na revista de

Enfermagem Referência, v. IV

Série, p. 159-168, 2018.

Renata Lopes Machado

[Medicina,UNESA/RJ]:comunicaçã

o“Implementação de mapas

conceituais no curso de Medicina”

apresentada na 8ª Conferência ,

em Portugal, de 28 a 30 de

novembro de 2018.

Wender Antonio da Silva

[Computação, ESTÁCIO

AMAZÔNIA/RR]: artigo

"Tecnologias digitais e a

construção do conhecimento

científico: mensuração de atitudes

com guttman", publicado na revista

Reamec, v. 6, p. 24, 2018.
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Boletim Pesquisa
04 de fevereiro de 2019. Ano 9. Nº 376

Desenvolvimento sustentável da Amazônia: desafios e perspectivas

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

No dia 24 de novembro de 2018 aconteceu na UFRA - Universidade Federal Rural da

Amazônia o “I Seminário de Tecnologia, Acessibilidade, Empreendedorismo e

Inovação da Amazônia”, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento

sustentável da Amazônia fomentando um espaço de troca de saberes entre

acadêmicos e profissionais oriundos das áreas de Tecnologia, Educação,

Comunicação e relacionadas.

O evento contou com palestras e oficinas que abordaram desafios, avanços e

estratégias no que tange o desenvolvimento sustentável da região amazônica sob

diferentes prismas e focos de atuação, perpassando temas diversos como ecologia,

avanços tecnológicos, educação popular, empreendedorismo e inclusão social.

O Prof. Hinton Bentes da ESTÁCIO CASTANHAL participou na mesa redonda

“Desenvolvimento sustentável da Amazônia: desafios e perspectivas.”. A mesma,

ocorreu no auditório do Pavilhão de Salas de Aulas - UFRA, campus Belém.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Marcos Vinicius Costa Fernandes

[Enfermagem, ESTÁCIO

AMAZÔNIA/RR]: artigo "O

conhecimento dos familiares sobre

cuidados à criança com leucemia

linfocítica aguda no isolamento

protetor", publicado na revista de

Enfermagem da UFSM, v. 7, p. 40-50,

2017.

Maria Cecilia Trannin [Geografia,

UNESA/RJ]: comunicação

“Perception survey: how college

students view climate change

adaptation policies” apresentada no

Congresso ICERANA 2018, em Paris,

em 27 de dezembro de 2018.

Valéria Dutra Ramos e Helson

Moreira da Costa [Engenharia,

UNESA/RJ]: artigo "Efeito do óleo de

semente de UVA sobre o

polipropileno (PP) reciclado. parte I:

cinética de degradação", publicado no

Journal of Engineering and Exact

Sciences, v. 04, p. 49-58, 2018.
.

Adriano Rodrigues Remor [Direito, ESTÁCIO CASTANHAL/PA]: palestra "Pluralismo

jurídico e cultura indígena" realizada na Universidade Federal do Estado do Rio de

Janeiro, em 29 de agosto de 2018.

Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

participação na mesa redonda "Dilemas éticos em avaliação psicológica" e palestrante

no mini curso "Orientação profissional" no II Congresso de Avaliação Psicologica da

Baixada Fluminense - I Congresso de Avaliação Psicológica do Rio de Janeiro, de 09 a

11 de novembro de 2018.

Mauro Luiz Costa Campello [Ciências Contábeis, ESTÁCIO CARAPICUÍBA/SP]:

participou como avaliador de artigos para o IV Congresso Internacional de Logística e

Operações.
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Boletim Pesquisa
11 de fevereiro de 2019. Ano 9. Nº 377

V Mostra de Pesquisa e Extensão em Educação

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

O curso de Pedagogia do Centro Universitário Estácio Brasília

desenvolveu a quinta edição da Mostra de Pesquisa e Extensão em

Educação. Nela, por meio de salas de comunicação oral, trataram de

temas importantes à formação acadêmica do futuro docente,

promovendo uma reflexão sobre a importância da pesquisa e extensão

neste processo. Com esse evento, buscaram proporcionar aos

estudantes, professores, pesquisadores, extensionistas e demais

profissionais em educação um espaço para socialização. Foram

realizadas 11 Salas de comunicação oral, no matutino e noturno.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Luiz Carlos de Sá Campos [Letras,

UNESA/RJ]:comunicação“A educação na

construção da identidade: a partir do

diálogo entre a história e a literatura como

uma representação do negro” apresentada

no VII Congreso Internacional de

Educación y Aprendizaje, em Paris, de 18

a 20 de julho de 2018.

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de

Recursos Humanos, UNESA/RJ]: capítulo

“Cargos, salários, remuneração e

carreiras”, no livro "Recursos humanos:

remuneração e carreira".

Marcos Vinicius Costa Fernandes

[Enfermagem, ESTÁCIO AMAZONAS/AM]:

artigo "Hanseníase na população juvenil e

sua relação com a desigualdade social:

revisão integrativa", publicado na revista

Scientia Amazonia, v.6, n° 1, p. 117-124,

2017.

Marcos Vinicius Costa Fernandes

[Enfermagem, ESTÁCIO AMAZONAS/AM]:

artigo "Verbal harassment in nursing: a

growing phenomenon", publicado no

Journal Review of research, v. VIII, p. 1-

14, 2018.

Maynara Costa de Oliveira Silva [Direito,

ESTÁCIO SÃO LUIS/MA]: artigo "Cine

Div@s: alternativas dissidentes de

enfrentamento à violência de gênero em

São Luís/MA", publicado na revista

Kukukaya, ano V, n° 33, 2018.

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações

atualizados na Plataforma Lattes para que a Estácio possa identificar as

competências em seu corpo docente, oferecer oportunidades de progressão de

carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e auxílios

dentro e fora da instituição.
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Boletim Pesquisa
18 de fevereiro de 2019. Ano 9. Nº 378

Lançamento de Livros 

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

Lançamento dos Livros " Educação inclusiva" e " Educação inclusiva:

as contradições do direito à educação e do cotidiano da escola

pública” de autoria da Professora da Universidade Estácio de Sá,

campus Niterói/RJ, Doutora Nelma Alves Marques Pintor. O

lançamento acontecerá no Primer Encuentro Latinoamericano de

Investigación Educativa y del Saber Pedagógico, no México, de 20 a

22 de junho de 2019.

Informações através do e-mail: nelmapintor@uol.com.br

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Fabio Oliveira Bitencourt Filho

[Arquitetura e Urbanismo,

UNESA/RJ]: livro "Arquitectura para

salud en América Latina", publicado

pela editora Rio Books.

Marcus Brauer Gomes (prof.),

Andréa Cardoso e Eduardo Hoshi

(alunos) [PG-

Administração,UNESA/RJ]:

comunicação “A logística reversa do

lixo eletrônico no Brasil: uma análise

da produção científica nacional”

apresentada no International

Conference on Information Systems

and Technology Management, em

São Paulo, em 25 de maio de 2018.

Michele Nakahara Melo

[Enfermagem, UNESA/RJ]: capítulo

“Controle do tabagismo e da

exposição à poluição tabágica: do

alicerce teórico à prática da consulta

de enfermagem”, no livro "Programa

de atualização em enfermagem:

saúde do adulto: ciclo 12".

Milton Cordeiro Farias Filho

[Administração, ESTÁCIO

CASTANHAL/PA]: livro "Elaboração

de artigo científico: um guia para

graduação", série produção científica,

volume 3.

Ronaldo Lucas da Silva [Direito,

UNESA/RJ]: comunicação “Ideologia,

educação e doutrinação: uma

reflexão acerca da liberdade de

expressão” apresentada no 56

Congresso de Internacional de

Americanistas, na Espanha, em 17 de

julho de 2018.

Zahara Puga Araujo [Secretariado Executivo Trilíngue, UNESA/RJ]: participou

da comissão de avaliação de trabalhos científicos submetidos ao Secretariar

2017 – Seminário dos Profissionais de Secretariado, em Fortaleza.
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Boletim Pesquisa
25 de fevereiro de 2019. Ano 9. Nº 379

Bolsista CNPq
O Prof. Fábio Ramoa Pires foi contemplado com a Bolsa de Produtividade em

Pesquisa do CNPq, iniciando em 2019. É uma grande conquista para o

professor e para o Programa de Pós-Graduação em Odontologia, uma vez

que somente 11 pesquisadores em Odontologia no Estado do Rio de Janeiro

são pesquisadores do CNPq. O PPGO é o único Programa no Estado e um

dos poucos do Brasil a contar com 3 bolsistas de produtividade do CNPq em

seu quadro docente (José F. Siqueira Jr, Isabela N. Rôças e Fábio Ramoa

Pires).

O PPGO tem ainda 6 pesquisadores bolsistas da FAPERJ, tendo uma

qualificação em pesquisa excelente quando comparado à maioria dos demais

programas do País.

Segue a lista dos pesquisadores bolsistas:

- José F. Siqueira Jr (CNPq 1A e CNE-FAPERJ)

- Isabela N. Rôças (CNPq 1C)

- Fábio Ramoa Pires (CNPq 2)

- Dennis C. Ferreira (JCNE-FAPERJ)

- Flávio R. F. Alves (CNE-FAPERJ)

- José C. Provenzano (JCNE-FAPERJ)

- Luciana Armada Dias (JCNE-FAPERJ e PET)

- Lucio S. Gonçalves (CNE-FAPERJ)

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

EVENTO/NOTÍCIA

José Osório do Nascimento Neto [Direito, ESTÁCIO CURITIBA/PR]:

participou como membro convidado externo da banca de defesa pública de

Mestrado em Direito Político e Econômico da Caroline Yuka Goto, no

Programa de Pós-Graduação em Direito - Mestrado e Doutorado da

Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Título da dissertação:

Fomento à cultura: impactos da subvenção na realização de políticas culturais.

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações

atualizados na Plataforma Lattes para que a Estácio possa identificar as

competências em seu corpo docente, oferecer oportunidades de progressão

de carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e

auxílios dentro e fora da instituição.
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Boletim Pesquisa
25 de fevereiro de 2019. Ano 9. Nº 379

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

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Adriano Rodrigues Remor e

Sandra Thereza Tinoco Gambini

[Direito,ESTÁCIO CASTANHAL/PA e

UNESA/RJ]: comunicação “Direitos

humanos e modernidade à luz do

pensamento pós-abissal de Sousa

Santos e da ética da alteridade em

levinas” apresentada no V Simpósio

Internacional de Direito Consinter,

na Espanha, de 17 a 19 de outubro

de 2018.

Antonio Carlos Magalhães da

Silva [PG - Administração,

UNESA/RJ]: artigo "Modelo

binominal de opções compostas: o

caso da avaliação de um fundo

imobiliário", publicado na revista

Vianna Sapiens, v. 01, p. 01-24,

2018.

Letícia Ladeira Bonato

[Odontologia, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: artigo "Dental genetics

in Brazil: where we are", publicado

na revista Molecular Genetics &

Genomic Medicine, v. 06, p. 689-

701, 2018.

Marcelo Mendonça Mota

[Educação Física, ESTÁCIO

FASE/SE]: artigo "Comportamento

da frequência cardíaca e da

saturação de oxigênio durante um

combate simulado de jiu-jitsu em

participantes acima de 30 anos de

idade", publicado na Revista

Brasileira de Prescrição e Fisiologia

do Exercício (RBPFEX), v.12, p.

333-338, 2018.

Marco Aurelio Reis [Jornalismo,

UNESA/RJ]: artigo "A mídia-

educação no ensino de jovens e

adultos: um estudo de caso",

publicado na Revista Interfaces, v.

02, n° 27, p. 142-157.

Marcos Vinicius Costa Fernandes

[Enfermagem, ESTÁCIO

AMAZONAS/AM]: artigo "A criança

indígena e as causas de

mortalidade: Revisão integrativa",

publicado na revista Scientia

Amazonia, v. 07, n° 01, p. 18-25,

2018.

Milton Cordeiro Farias Filho

[Direito, ESTÁCIO

CASTANHAL/PA]: livro "Elaboração

de artigo cientifico: um guia para

iniciação científica e pós-

graduação", série produção

científica, volume 2.

Valéria Dutra Ramos e Helson

Moreira da Costa [Engenharia,

UNESA/RJ]: artigo "Efeito do óleo

de semente de UVA sobre o

polipropileno(PP) reciclado. Parte II:

cinética de cristalização não-

isotérmica", publicado no The

Journal of Engineering and Exact

Sciences, v. 04, p. 207-213, 2018.
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Boletim Pesquisa
11 de março de 2019. Ano 9. Nº 380

Curso internacional e workshop com professor de Israel no Programa de 
Pós-Graduação em Odontologia

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

Em 06 de dezembro de 2018, o Dr. Alon Amit de Israel visitou o

PPGO para apresentar as novidades do instrumento SAF. Na

ocasião, foi ministrada uma conferência de duas horas seguida de

um workshop com alunos de Graduação, Mestrado e Doutorado.

Projetos também foram discutidos para o desenvolvimento de novas

pesquisas no Programa, envolvendo alunos e professores. O

evento é mais uma confirmação da forte internacionalização do

PPGO e da promoção da integração com a Graduação.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Adriano Rodrigues Remor [Direito,

ESTÁCIO CASTANHAL/PA]: capítulo

“Direitos humanos e modernidade à

luz do pensamento pós-abissal de

Sousa Santos e da ética da alteridade

em levinas”, no livro Direito e justiça:

estudos contemporâneos, publicado

pela editora Juruá.

Edna Raquel Rodrigues Santos

Hogemann [Direito, UNESA/RJ]:

artigo "Direitos humanos para quem?

A saga dos refugiados LGBTI",

publicado na Revista Internacional

Consinter de Direito, ano IV, n° VII,

2018.Disponível:

https://editorialjurua.com/revistaconsi

nter.

Laelia Carmelita Portela Moreira

(Profa.) e Fátima Maria Rodrigues

da Silva (egressa) [PG - Educação,

UNESA/RJ]: comunicação “Desafios

da docência nos anos iniciais do

ensino fundamental em escolas da

periferia do município de Duque de

Caxias” apresentada no VI Congreso

Internacional sobre el Profesorado

Principiante e Inducción a la

Docencia, na Espanha, de 14 a 18 de

fevereiro de 2019.

Allan Rodrigues [Pedagogia, UNESA/RJ]: fará parte do comitê científico da

Revista Communitas e será membro do comitê cientifico Ad Hoc da editora

AYVU.

José Osório do Nascimento Neto [Direito, ESTÁCIO CURITIBA/PR]: participou

como membro convidado externo da banca de defesa pública de Daniela Garcia

Giacobbo, no Mestrado em Direito da Regulação pela Escola de Direito da

Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Título da dissertação: Licenciamento

ambiental para os empreendimentos de geração de energia eólica.
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Boletim Pesquisa
18 de março de 2019. Ano 9. Nº 381

FAPERJ contempla Estácio em 07 projetos

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

Na última semana, a FAPERJ anunciou os resultados dos programas IC_2018/2 IC - Bolsa de Iniciação Científica - 2018/2,

tendo sido contemplados 08 projetos de professores pesquisadores vinculados ao Programa Pesquisa Produtividade 2018 da

Universidade Estácio de Sá – UNESA/RJ.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Antonio Carlos Magalhaes da Silva e Paulo Roberto

da Costa Vieira [Administração, UNESA/RJ]: artigo "O

impacto das inteligências múltiplas na alfabetização

financeira", publicado na revista da Faculdade Santo

Agostinho, v. 15, p. 30-53, 2018.

Laelia Carmelita Portela Moreira (Profa.) e Julio Cesar

Santos da Silva (egresso) [PG - Educação, UNESA/RJ]:

comunicação “O início da docência em cursos de

comunicação social do Rio de Janeiro” apresentada no VI

Congreso Internacional sobre el Profesorado Principiante

e Inducción a la Docencia, na Espanha, de 14 a 18 de

fevereiro de 2019.

Marcos Vinicius Costa Fernandes [Enfermagem,

ESTÁCIO AMAZONAS/AM]: artigo "The adolescent with

leukemia in chemotherapeutic treatment: caring for

nursing", publicado na revista review of research, v. VII,

p.1-09, 2018.

Marilza Sampaio Aguilar [Engenharia de Petróleo,

UNESA/RJ]: citação como referência do trabalho "Síntese

de hidroxiapatita com o uso de carbonato de cálcio de

origem biológica como precurssor" no artigo "Obtaining

hydroxyapatite with different precursors for application as

a biomaterial" publicado na Revista Cerâmica, v.65,

n.373, 2019.

Valéria Dutra Ramos e Helson Moreira da Costa

[Engenharia, UNESA/RJ]: artigo "Efeito do óleo de

semente de UVA sobre o polipropileno (PP) reciclado.

Parte II: cinética de cristalização não-isotérmica",

publicado no Journal of Engineering and Exact Sciences,

v. 04, p. 207-213, 2018.

Lançamento do livro Eletrocardiograma: da graduação à prática clínica

Em 21 de março de 2019, o curso de Medicina do Campus Presidente Vargas promoverá o lançamento do livro

"Eletrocardiograma: da graduação à prática clínica" de organização das professoras Ana Luisa Rocha Mallet e Elizabeth

Muxfeldt. O lançamento será no auditório II, 9o andar, às 16:30.

Eventos de Pesquisa, Extensão e Mestrado e Doutorado – MARÇO/2019

ESTÁCIO FIC

25 a 29/03/2019 - 2º PRÊMIO MULHER DE SUCESSO
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Boletim Pesquisa
25 de março de 2019. Ano 9. Nº 382

1º Encontro de Integração e Negócios

A Estácio Castanhal promoveu um encontro da Associação de jovens

empresários do Pará - AJEPA (@ajeparaoficial ) o "1º Encontro de Integração

e Negócios" com empresários da Região, junto com os concluintes dos cursos

de Administração e Ciências Contábeis para conhecerem um pouco mais dos

projetos que estão alavancando os jovens empresários e seus projetos.

A Diretora Profa. Marinalda Lima dos Santos deu as boas-vindas e fez o

discurso de apresentação da instituição mostrando a estrutura atual e os

próximos cursos de graduação e pós-graduação que a Estácio oferece.

O Presidente Israel Athayde da AJE agradeceu e disse que o movimento de

jovens empresários que existe em Castanhal hoje é impulsionado por ações

como da Estácio e a ideia da AJE realmente é aglutinar aqueles que querem

fazer a diferença para o empreendedorismo na cidade de Castanhal e no

Estado do Pará.

"Nossa iniciativa busca reunir todas as pessoas que realmente querem fazer a

diferença em uma sociedade e olhar além de seus próprios bolsos." Afirma

Israel.

O Professor Hinton Bentes, realizou o contato entre a AJE e a Estácio para a

apresentação do projeto e afirmou que a importância de eventos como este no

município e organização deste evento na Estacio será, com certeza, o início

de ações ainda mais empreendedoras com os alunos de todos os cursos

fazendo a diferença para os profissionais.

"Essa iniciativa traduz a necessidade de várias pessoas que desejam

empreender através de seu próprio negócio, seja pequeno, médio ou grande,

mas que não encontram em nossa cidade um apoio que realmente faça a

diferença". afirmou o Coordenador do Curso de Administração Prof. Cássio

dos Santos Simão.

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

EVENTO/NOTÍCIA

I Fórum de Jogos para Educação, Engajamento e Sociedade

Foi realizado, no dia 19 de março de 2019, o Fórum de Jogos para Educação,

Engajamento e Sociedade, na unidade Moreira Campos, em Fortaleza-CE.

O evento é parte do projeto Gamificando a Estácio, contemplado com a bolsa

auxílio à extensão 2019, e coordenado pelo professor de Jogos Digitais Daniel

Gularte.

Na oportunidade, duas empresas regionais, Unimed e Plataforma de

Educação SAS, apresentaram os resultados da gamificação em produtos de

suas respectivas empresas. Alunos, profissionais e players da área de

tecnologia puderam trocar experiências dentro de um ambiente de networking

e conhecimento. Ao longo de 2019, três disciplinas serão gamificadas.
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Boletim Pesquisa
25 de março de 2019. Ano 9. Nº 382 

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

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Cláudio Pellini Vargas [Pedagogia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

artigo "Os conteúdos básicos

comuns da educação física escolar

mineira: uma análise dos seus

contextos de influência", aceito para

publicação na revista brasileira de

educação (ANPED), periódico com

Qualis A1 pela CAPES.

Elza Maria Gonçalves Lobosque

[Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: capítulo “Os desafios da

prática em orientação profissional na

atualidade”, no livro Investigação e

práticas em orientação de carreira:

cenário 2018 , publicado pela

Associação Brasileira de Orientação

Profissional.

Giselle Martins dos Santos

Ferreira (PUC-Rio e ex-

PPGE/UNESA) e Márcio Silveira

Lemgruber [PG - Educação,

UNESA/RJ]: artigo "Educational

technologies as tools: critical

considerations on a fundamental

metaphor", publicado no periódico

Arquivos Analíticos de Políticas

Educativas, mantido pela Arizona

State University, e avaliado como A1

pela Capes. Disponível:

https://epaa.asu.edu/ojs/article/view/

3864.

Laelia Carmelita Portela Moreira

(Profa.) e Julio Cesar Santos da

Silva (egresso) [PG - Educação,

UNESA/RJ]: artigo "Professores

iniciantes em cursos de

comunicação social do Rio de

Janeiro", publicado na revista

colloquium humanarum, v. 15, p. 79

- 94, 2018.

Marcos Vinicius Costa Fernandes

[Enfermagem, ESTÁCIO

AMAZONAS/AM]: artigo "The play

importance as a strategy in child

coping with leukemia acute lymphoid

hospitalized", publicado na revista

review of research, v. VII, p.1-10,

2018.

Valéria Dutra Ramos e Helson

Moreira da Costa [Engenharia,

UNESA/RJ]: artigo "An empirical

method for determination of kinetic

models and kinetic parameters

associated to thermo-oxidative

degradation of recycled

polypropylene (PP)", publicado no

International Journal of Engineering

Research and Applications (IJERA),

v. 08, p. 15-27, 2018.
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Boletim Pesquisa
01 de abril de 2019. Ano 9. Nº 383

Minicurso: Uma breve introdução à gestão da inovação

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

O que é Inovação? Você tem algum projeto inovador? A identificação e

seleção de propostas que se caracterizam como inovação é um dos maiores

desafios do mundo corporativo. Qual o potencial de sucesso técnico,

financeiro e mercadológico? Este é um dos questionamentos que vêm à

mente de todos os interessados em projetos tidos como inovadores. Para

ajudar nessa jornada, a Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão

apresenta o PIQ “Uma introdução à inovação e a sua gestão”.

Disponível no ambiente de treinamento da EDUCARE. Link

http://educare.estacio.br/login/ > incluir CPF e senha > trilhas > Espaço de

Aprimoramento Acadêmico > curso: "Uma breve introdução à gestão da

inovação".

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Ellen Priscilla Nunes Gadelha

[Enfermagem, ESTÁCIO AMAZONAS/AM]:

artigo "An open label randomized clinical trial

comparing the safety and effectiveness of

one, two or three weekly pentamidine

isethionate doses (seven milligrams per

kilogram) in the treatment of cutaneous

leishmaniasis in the Amazon Region",

publicado na revista Plos Neglected Tropical

Diseases, 2018. Disponível:

https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10

.1371/journal.pntd.0006850.

Luciano Procópio da Silva [Medicina,

UNESA/RJ]: artigo "Oxidative damage

induced by H2O2 reveals SOS adaptive

transcriptional response of dietzia cinnamea

strain P4", publicado na revista World Journal

of Microbiology and Biotechnology, v. 35, p.

53, 2019.

Paula Liparini Caetano [Odontologia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: artigo

"Vertical dimension of the face: result of four

premolar extractions or posterior teeth

position?", publicado na revista American

Journal of Orthodontics and Dentofacial

Orthopedics, p. 305, 2019.

Paula Liparini Caetano [Odontologia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: artigo

"Asymmetric extraction of first molars: a case

report", publicado na revista Journal of clinical

orthodontics, p. 107 a 113, 2019.
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Boletim Pesquisa
08 de abril de 2019. Ano 9. Nº 384

Prêmio Estácio Mulheres de Sucesso

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

O Centro Universitário Estácio do Ceará realizou no dia 02/04/2019, o evento Prêmio

Estácio Mulheres de Sucesso - edição 2019. O evento teve o objetivo de

homenagear mulheres por seu desempenho e dedicação profissional. Foram

homenageadas: Dra. Socorro França - Secretaria de Proteção Social e Justiça; Dra

Erandy Freitas - Diretora do Banco de Leite do Albert Sabin; Sra. Graça Dias-Diretora

da Construtora Dias de Sousa; Sra. Renata Santiago - Diretora do IBEF-CE e

Sra.Neila Fontenele - Jornalista editora de economia.

O evento foi realizado no auditório da Unidade Moreira Campos e contou com a

presença de autoridades, professores e alunos do Centro Universitário Estácio do

Ceará - ESTÁCIO FIC, sendo a premiação entregue pela Reitora profa. Ana Flávia

Alcântara Rocha Chaves.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Edson Brito Junior [Engenharia Elétrica,

ESTÁCIO FIC/CE]: artigo "Extraction of

knowledge with computational intelligence for

qualification of subscriber networks", aceito

para publicação na revista Internacional -

IOSR Journal of Computer Engineering

(IOSR-JCE).

Laelia Carmelita Portela Moreira (Profa.) e

Volúsia Boechat de Oliveira (egressa) [PG

- Educação, UNESA/RJ]: artigo "Formação

docente a distância em um curso de

licenciatura em Pedagogia no Rio de

Janeiro", publicado na Revista Científica

InterSaberes, v. 13, p. 1-17, 2018.

Marcelo Elias dos Santos [Gestão

Ambiental, ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO/SP]:

artigo "Construção e validação de um

questionário para avaliação da percepção de

povos e comunidades tradicionais sobre o

fornecimento de produtos da biodiversidade",

publicado nos Anais do XXI Semead, 2018.

Maynara Costa de Oliveira Silva [Direito,

ESTÁCIO SÃO LUIS/MA]: capítulo “Por que

não?: análise do discurso dos profissionais

de saúde frente a utilização da objeção de

consciência nos procedimentos de aborto

legal”, no livro A interlocução de saberes na

Antropologia, publicado pela editora Atena,

2019.Disponível:

https://www.atenaeditora.com.br/wp-

content/uploads/2019/01/E-book-A-

Interlocucao-de-Saberes-na-Antropologia.pdf.

VI Seminário Acadêmico e Científico

Em 15/05/2019 (quarta-feira) acontecerá a 6ª Edição do Seminário Acadêmico e Científico

Estácio JUIZ DE FORA.

Manoel Gonçalves Rodrigues [Pesquisador da Diretoria de Pesquisa e Extensão]: palestra

"Sistemas de gestão e impactos no meio ambiente e na sociedade: uma reflexão sobre os casos

de Mariana e Brumadinho" realizada no Projeto Cultural Café & Debate, no Rio de Janeiro, em

19 de março de 2019.

Sandra Regina Freitas da Silva Morgado de Gois [Pesquisadora da Diretoria de Pesquisa e

Extensão]: palestra "Inovação e novas técnicas de ensino nos cursos de Engenharia" realizada

no Ciclo de Palestras para Estudantes de Engenharia do Instituto Militar de Engenharia (IME),

no Rio de Janeiro, em 29 de março de 2019.
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Prorrogadas as inscrições para o Edital de Seleção PIBIC/UNESA 2019-2020

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

Foram prorrogadas até o dia 17 de abril de 2019 as inscrições para o Edital de

Seleção do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da

UNESA, para o ciclo 2019-2020. A inscrição deverá ser submetida pelo docente por

meio do Formulário de proposta Online, exclusivo para essa modalidade, disponível

no link http://www.stelaopp.com.br/estacio. Para mais informações, acesse o Edital

na página do Programa: www.estacio.br/pesquisas> Iniciação Científica.

Dúvidas sobre o processo de seleção podem ser enviadas para a Coordenação do

Programa pelo e-mail: iniciacaocientifica@estacio.br.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Antonio Augusto Masson (Prof.), Lívia

Conti Sampaio e Ana Carolina S. M.

Cavadas (alunas) [Medicina, UNESA/RJ]:

capítulo “Reflexões sobre o direito universal

à anamnese clínica na nova era da

autonomia dos pacientes”, publicado no e-

book "As ciências biológicas e da saúde na

contemporaneidade" da Atena Editora, v. 01,

cap. 9, p. 75-83, 2019. Disponível:

http://www.atenaeditora.com.br/wp-

content/uploads/2019/03/e-book-As-

Ci%C3%AAncias-Biol%C3%B3gicas-e-da-

Sa%C3%BAde-na-Contemporaneidade.pdf.

Giovanna Barros Gonçalves [Fisioterapia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: artigo

"Análise do estresse ocupacional auto

relatado e sintomas ostemusculares em

empresa de desenvolvimento de softwares e

equipamentos no segmento de energia

elétrica em Juiz de Fora", publicado em livro

eletrônico "Fundamentos e práticas de

Fisioterapia 6" capítulo 7. O estudo foi fruto

de um projeto de extensão da ESTÁCIO

JUIZ DE FORA e contou com professora

Ingrid de Souza Costa e a acadêmica

Daniela Vieira Pinto.

XI Seminário de Pesquisa da Estácio

As inscrições de trabalhos para o XI Seminário de Pesquisa da Estácio estão abertas. O objetivo

do evento é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e discussão

de trabalhos científicos, das diversas áreas de conhecimento. Consulte o edital no site

www.estacio.br/seminariodepesquisa.

Período de inscrições: 11/04 a 29/05/2019

Data do evento: 26 de outubro de 2019

Horário: 7h30min às 17h

Local: Campus Nova América – Rio de Janeiro

A violência patrimonial contra as mulheres

A palestra "A violência patrimonial contra as mulheres” foi realizada durante o Seminário Direito

das Mulheres, Violência Patrimonial e Autonomia Financeira, promovido pela Comissão da

Mulher Advogada da Subsecção da OAB/AM, em Manaus, no dia 29.03.2019.

O evento encerrou o mês da Mulher promovido pela OAB/AM e fez parte do encerramento das

atividades acadêmicas do Curso de Direito da ESTÁCIO AMAZONAS, no combate à violência

contra a mulher, desenvolvido dentro da disciplina de Psicologia Jurídica, por meio da Profª.

Veranice Mello. Aconteceram outras palestras dentro da faculdade, com advogadas, juízes e

delegados.
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XI Seminário de Pesquisa da Estácio

As inscrições de trabalhos para o XI Seminário de Pesquisa da Estácio

estão abertas. O objetivo do evento é proporcionar à comunidade

acadêmica um espaço para a apresentação e discussão de trabalhos

científicos, das diversas áreas de conhecimento. Consulte o edital no site

www.estacio.br/seminariodepesquisa.

Período de inscrições: 11/04 a 29/05/2019

Data do evento: 26 de outubro de 2019

Horário: 7h30min às 17h

Local: Campus Nova América – Rio de Janeiro

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

EVENTO/NOTÍCIA

Convite para Comitê Científico

Cláudio Pellini Vargas [Educação Física, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

convidado para emissão de pareceres de trabalhos enviados ao Congresso

Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE, 2019). Trata-se de evento

vinculado ao Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), entidade

acadêmica de elevado prestígio no cenário da Educação Física Brasileira.

Doutorado sanduíche reverso de aluna da Comunidade Europeia no

Programa de Pós Graduação em Odontologia

De março a maio de 2019, o PPGO está recebendo a aluna Aida Meto,

albanesa, estudante de doutorado do Dipartimento Chirurgico, Medico,

Odontoiatrico e di Science Morfologiche con Interesse Trapiantologico,

Oncologico e di Medicina Rigenerativa, Universidade de Modena e Reggio

Emilia, Itália, orientanda da Profa. Elisabetta Blasi, para o estágio de

Doutorado Sanduíche Reverso. Aida tem participado de várias atividades de

pesquisa no PPGO desde sua chegada.

Este é mais um indicador da forte reputação e internacionalização do PPGO,

que já recebeu nos últimos anos 3 alunos de sanduíche reverso oriundos de

Universidades Europeias: Noruega, Portugal e Itália.

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações

atualizados na Plataforma Lattes para que a Estácio possa identificar as

competências em seu corpo docente, oferecer oportunidades de progressão

de carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e

auxílios dentro e fora da instituição.
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A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Adriano Rodrigues Remor [Direito,

ESTÁCIO CASTANHAL/PA]: artigo

"Interculturalidade e paz perpétua

diálogos entre Kant e a perspectiva

dos direitos humanos no cenário

multicultural", publicado na Revista

de Direito da Faculdade de

Guanambi, v. 5, n° 02. Disponível:

http://177.38.182.246/revistas/index.

php/Revistadedireito/article/view/241

Andre Guimarães Machado

[Odontologia, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: comunicação “Filling

material removal by self-adjusting

file, TRUShape and XP-Endo

Shaper systems in mandibular

molars associated of not with the

XP-Endo Finisher R instrument”

apresentada no AAE19 - American

Association of Endodontists Annual

Meeting, em Montreal, em 11 de

abril de 2019.

Marcio Olimpio Souza

[Pesquisador da Diretoria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão]:

comunicação “Functional palpatory

anatomy” apresentada no

Experimental Biology 2019 - World

Congress of Anatomy, em Orlando,

de 06 a 09 de abril de 2019.

Marcus Brauer Gomes [PG -

Administração, UNESA/RJ]: capítulo

“O ensino da contabilidade gerencial

no estado do Rio de Janeiro e sua

relação com o mercado: percepções

e sugestões de coordenadores e

professores”, publicado no livro

"Tópicos em gestão econômica" da

Editora Belo Horizonte, v. 28, p. 6-

22, 2019.

Rafael Reis da Luz [Psicologia,

UNESA/RJ]: artigo "Psicologia

comunitária e suas possibilidades no

campo da saúde mental", publicado

na Revista Estação Científica, n°.

20, 2018. Disponível:

http://portal.estacio.br/media/373231

7/psicologia-comunit%C3%A1ria-e-

suas-possibilidades-no-campo-da-

sa%C3%BAde-mental.pdf.
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Segundo melhor pôster oral apresentado no Congresso Europeu de Biotecnologia 2019

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

Nos dias 11 a 13 de abril, ocorreu em Valência/Espanha um dos mais importantes Congressos

Internacionais na Área de Biotecnologia, o "European Biotechnology Congress 2019". O congresso

reúne os pesquisadores mais importantes do mundo e as maiores autoridades de indústrias

interessadas em pesquisas para aplicação biotecnológica industrial. Na ocasião, o Prof. do Curso de

Farmácia da ESTÁCIO FESGO, Prof. Dr. Alexsander Augusto da Silveira, foi premiado com a segunda

melhor apresentação de pôster oral, com um trabalho sobre controle do vetor Aedes aegypti

desenvolvido em Goiânia - Goiás, tradução do título do trabalho “Peptídeos isolados do fungo

trichoderma asperellum causa morte por apoptose em larvas de Aedes aegypti”.

Em resumo, o trabalho é uma tentativa de controle do vetor (Aedes) transmissor de vírus causadores

de doenças como Dengue, Zika, Chickungunya e Febre amarela, por substâncias isoladas de um

fungo característico do solo brasileiro e que apresenta simbiose com as plantas. Ou seja, o fungo não

ataca e "mora" com as plantas e ao mesmo tempo as protege contra o ataque de outros fungos que

causariam danos as mesmas. O ataque ao vetor é biologicamente correto.

O trabalho conta com a participação de outros professores da ESTÁCIO FESGO e com a participação

de vários grupos de pesquisa da UFG. Contou com os apoios financeiros da Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG e da EDUCARE/Estácio.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Ana Cristina Machado Rodriguez [Engenharia

Civil, ESTÁCIO CARAPICUÍBA/SP]: livro

"Geotecnologias na análise da legislação

ambiental de São Sebastião (SP)", publicado pela

editora São Paulo: Humanitas.

Hinton Hennington Portilho Bentes Neto

[Administração, ESTÁCIO CASTANHAL/PA]:

comunicação “Iotransformação de resíduos de

coco (Cocos Nucifera L.) utilizando a técnica de

incineração em forno mufla” será apresentada no

4º CIBIO - Congresso Internacional de Biomassa,

em Curitiba, em 25 de junho de 2019.

Ivonaldo da Silva Mesquita [Direito, ESTÁCIO TERESINA/PI]: participou do II Congresso Piauiense

de Direito Constitucional em homenagem ao Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet, presidindo e debatendo a

mesa da palestra intitulada: “Constituição federal: 30 anos de estado de exceção”, tendo como

Palestrante o Prof. Dr. Martonio Mont’alverne Barreto Lima e, como debatedores, a Prof. Dra. Clarissa

Fonseca Maia e Prof. Me. José Octávio.
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XI SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO: 
ENVIE SEU TRABALHO!

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

As inscrições de trabalhos para o XI Seminário de Pesquisa da Estácio estão

abertas. O objetivo do evento é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço

para a apresentação e discussão de trabalhos científicos, das diversas áreas de

conhecimento. Consulte o edital no site www.estacio.br/seminariodepesquisa.

Período de inscrições: 11/04 a 29/05/2019

Data do evento: 26 de outubro de 2019

Horário: 7h30min às 17h

Local: Campus Nova América – Rio de Janeiro

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Edson Brito Junior [Engenharia

Elétrica, ESTÁCIO FIC/CE]: livro "Análise

de circuitos elétricos: uma abordagem

aplicada ao ensino da engenharia",

publicado pela editora Novas Edições

Acadêmicas.

Giovanna Barros Gonçalves

[Fisioterapia, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: artigo "Efeito da quiropraxia

sobre a dor e mobilidade de pacientes

com espondiloartrose cervical", publicado

no Brazilian Journal of Health Review, v.

2, p. 1773-1787, 2019.

Lilian Atalaia da Silva [Fisioterapia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: artigo

"Velocidade de marcha, quedas e sua

autoeficácia como modelos preditores de

fragilidade", publicado na Revista

Hospital Universitário Pedro Ernesto -

UERJ, v. 57, p. 65, 2019.

Marcia Medeiros Mota [Administração,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação “O crescimento do

mercado de ensino superior na

modalidade à distancia no Brasil: uma

análise” apresentada na 8ª Conferência

LatinoAmericana e Caribenha de

Ciências Sociais - CLACSO 2018, em

Buenos Aires, de 19 a 23 de novembro

de 2018.

Maria Inmaculada Chão Cabanas

[Matemática, UNESA/RJ]: capítulo “A

matemática escolar reduzida a fazer

contas: uma representação da

matemática escolar?”, no livro

Matemática: Ciência e Aplicações 1,

publicado pela editora Atena.

Internacionalização no Programa de Pós-Graduação em Odontologia

Em 2019, o PPGO conta com 12 estudantes estrangeiros regularmente matriculados e

cursando o Mestrado ou o Doutorado. Os discentes vêm de distintos países, como

México, Argentina, Colômbia, Venezuela, Equador, Guatemala e Portugal. Além disso,

uma estudante de doutorado da Universidade de Modena, Itália, está cursando o

estágio sanduíche reverso no PPGO e tem participado de vários projetos.
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XI SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO: 
ENVIE SEU TRABALHO!

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

As inscrições de trabalhos para o XI Seminário de Pesquisa da Estácio estão abertas. O objetivo do

evento é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e discussão de

trabalhos científicos, das diversas áreas de conhecimento. Consulte o edital no site

www.estacio.br/seminariodepesquisa.

Período de inscrições: 11/04 a 29/05/2019

Data do evento: 26 de outubro de 2019

Horário: 7h30min às 17h

Local: Campus Nova América – Rio de Janeiro

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Giovanna Barros Gonçalves [Fisioterapia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: artigo "Análise do

equilíbrio e controle postural em deficientes

visuais adquiridos", publicado na Brazilian Journal

of Health Review, v. 2, p. 1754-1772, 2019.

Lilian Atalaia da Silva [Fisioterapia, ESTÁCIO

JUIZ DE FORA/MG]: artigo "Associação entre

cognição, funcionalidade e fragilidade em idosos

da comunidade de Juiz de Fora", publicado na

Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto, v.

17, p. 58, 2019.

Semana Acadêmica do Curso de Pedagogia da unidade Resende

Alunos de todos os períodos, além dos professores do curso, farão várias atividades que incluirão

desde oficinas, exposições de banners até dramatizações. A abertura será no dia 21/05/2019, às 18

horas, no "Espaço Z". Na oportunidade, aguardaremos autoridades municipais, além de professores

das Redes Públicas e Privadas de toda a região. Haverá apresentação da Banda Marcial da Escola

Municipal Júlio Verne e o Coordenador do Curso, Professor João Marcelo Silva, ministrará a palestra

"Transdisciplinaridade".

Professora do Programa de Pós-Graduação em Odontologia participou como membro externo

de banca para concurso público e ministrou treinamento de coleta para alunos de Pós-

Graduação da UFMG

Professora Mônica Neves participou como membro da banca de concurso em Belo horizonte, para

professor adjunto de endodontia da UFMG. Ainda em MG, a docente ministrou treinamento de coleta

microbiana para alunos de pós-graduação (mestrado e doutorado) do Programa de Extensão

Traumatismo dentário da FO-UFMG, coordenado pela professora Dra. Juliana Vilela Bastos.

Tatiana Amaral Pires de Almeida [Farmácia, ESTÁCIO AMAZONAS/AM]: conferência “HPV

associado a câncer de cabeça e pescoço: epidemiologia e carcinogênese” apresentada no II Simpósio

de Ciências Farmacêuticas do Amazonas, em 13 de abril de 2019.

Criação do COMSECRJ

Em maio de 2019 foi criado o COMSECRJ, Comitê de Secretariado do Rio de Janeiro, uma

organização sem fins lucrativos que congrega profissionais de Secretariado, professores, estudantes e

pesquisadores com o objetivo de contribuir para a união, valorização e consolidação da profissão,

fazendo cumprir a Lei de Regulamentação da Profissão e o respectivo Código de Ética. A Prof.ª

Zahara Puga Araujo [Secretariado Executivo Trilingue, UNESA/RJ] é Diretora de Estudos e Pesquisa

do COMSECRJ.
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Feirão do imposto: quando menos é mais! Debate sobre a reforma tributária

Lançamento do Feirão do Imposto, com o tema de 2019 "Quando Menos é Mais!", organizado pela Confederação

Nacional dos Jovens Empresários – CONAJE e, no Estado do Pará, é coordenado pela Associação de Jovens

Empresários do Pará (AJE/PA).

No dia 23/05/2019, o curso de Administração da ESTÁCIO CASTANHAL, em mais uma parceria com a AJE/PA,

realizou debate sobre a reforma tributária e seus impactos no Estado do Pará. O Sr. Israel Athayde, Presidente da

Associação, e outros palestrantes falaram sobre:

- O que é o Feirão de imposto e sua importância.

- O que tem de positivo e negativo na reforma tributária?

Este foi um evento aberto a sociedade e a comunidade acadêmica, com a presença de autoridades do Município de

Castanhal e empresários locais.

Conclusão de Estágio de Pós-Doutorado

O docente José Osório do Nascimento Neto, do Curso de Direito da ESTÁCIO CURITIBA, concluiu o estágio de Pós-

Doutorado pelo PPGD em Direito Político e Econômico da Universidade Mackenzie/SP, sob supervisão da professora

livre-docente Irene Nohara. Título da pesquisa: Avaliação de políticas públicas educacionais no Brasil: desafio da

governança democrática para a maximização da cidadania.

27 de maio de 2019. Ano 9. Nº 390

X SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO:

Últimos dias para submissão de trabalhos 

EVENTO/NOTÍCIA

As inscrições para a submissão de trabalhos no XI Seminário de Pesquisa da Estácio se encerram no

dia 29 de maio de 2019 (próxima quarta-feira). O Edital está disponível em

http://portal.estacio.br/media/3732886/edital-xi-spe.pdf.

O objetivo do Seminário de Pesquisa da Estácio é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço

para a apresentação e discussão de suas pesquisas, nas diversas áreas do conhecimento. Não perca

a oportunidade de participar deste tradicional evento!

O evento será realizado no dia 26 de outubro de 2019, na Universidade Estácio de Sá, campus Nova

América. Mais informações, acesse www.estacio.br/seminariodepesquisa.

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

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Andrea Georgia de Souza Frossard [Serviço Social,

UNESA/RJ]: artigo "Oncological Palliative Care: The

Guarantee of Rights to Vulnerable Populations in Brazil",

publicado no periódico HSOA Journal of Hospice &

Palliative Medical Care, disponível em

http://www.heraldopenaccess.us/fulltext/Hospice-&-

Palliative-Medical-Care/Oncological-Palliative-Care-The-

Guarantee-of-Rights-to-Vulnerable-Populations-in-

Brazil.php#.

Jordana Maia Dias [Fisioterapia, ESTÁCIO

MACAPÁ/AP]: artigos "A incidência de incontinência

urinária na gestação em primíparas e multíparas e o

nível de conhecimento das mulheres atendidas na UBS

Marcelo Cândia", "Índice de óbitos infantis na região

norte decorrente de cardiopatia congênita no período de

2012 a 2016", "Perfil de óbitos neonatais por

prematuridade na cidade de Macapá nos anos de 2013

a 2016", "A importância da assistência fisioterapêutica

do período gravídico ao puerperal: revisão de literatura",

"Atuação da fisioterapia nas perdas de equilíbrio dos

idosos: uma revisão de literatura" e "Evidências dos

efeitos das técnicas passivas de higiene brônquica da

fisioterapia respiratória em crianças com pneumonia",

publicados na revista Fisioterapia Ser, vol. 14, n. 1,

2019.

Lilian Atalaia da Silva [Fisioterapia, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: artigo "Associação entre consumo de álcool,

quedas e internação em idosos", publicado na Revista

do Hospital Universitário Pedro Ernesto da Universidade

do Estado do Rio de Janeiro (HUPE/UERJ), v. 17, n. 2,

p. 45-52, jul-dez/2018, disponível em

http://revista.hupe.uerj.br/.

Marcio Olímpio Souza [Fisioterapia, UNESA/RJ]: artigo

"Evaluation of the temperature of posterior lower limbs

skin during the whole body vibration measured by

infrared thermography: Cross-sectional study analysis

using linear mixed effect model", publicado na Revista

Internacional PLoS One, disponível em

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journ

al.pone.0212512 .

Marcos Vinicius Costa Fernandes [Enfermagem,

ESTÁCIO AMAZONAS/AM]: artigo "Distribuição espacial

e temporal da incidência da hanseníase em menores de

15 anos em Manaus", publicado na Revista Enfermagem

Brasil, v. 18, p. 264, 2019.
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27 de maio de 2019. Ano 9. Nº 390

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

No dia 05/06/2019, a Coordenação do Curso de Enfermagem da ESTÁCIO AMAZONAS, com apoio do Centro

Acadêmico de Enfermagem, realizará o I Simpósio Científico de Enfermagem, cujo tema é "Os desafios da

Enfermagem para uma prática com equidade".

Trata-se de uma iniciativa de suma importância para o conhecimento, divulgação e disseminação de experiências

relacionadas à prática de enfermagem com equidade nos âmbitos da assistência, ensino, investigação, gestão e

demais cenários de atuação dessa profissão.

Local: Auditório da ESTÁCIO AMAZONAS - Horário: 17h às 21h - Horas complementares: 2 horas

VIII Semana Acadêmica de Enfermagem

O curso de Enfermagem da ESTÁCIO MACAPÁ realizou a VIII Semana Acadêmica de Enfermagem. O evento contou

com mesa redonda, palestra com convidado do COFEN, oficinas, exposição, apresentação e premiação de resumos

científicos, ação social de saúde e diversos atendimentos, como vacinação, teste rápido, orientações sobre diabetes

e hipertensão arterial, com aferição de pressão arterial e glicemia capilar.

03 de junho de 2019. Ano 9. Nº 391

XI SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO:

Inscrições de trabalhos prorrogadas

EVENTO/NOTÍCIA

Prorrogamos o prazo para inscrições de trabalhos no XI Seminário de Pesquisa da Estácio. Não perca esta

oportunidade e aproveite os últimos dias.

O objetivo do evento é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e discussão

de suas pesquisas, nas diversas áreas de conhecimento. Consulte o edital disponível no link

http://portal.estacio.br/media/3732886/edital-xi-spe.pdf.

Período de inscrições: até 05/06/2019

Data do evento: 26 de outubro de 2019

Horário: 7h30min às 17h

Local: Campus Nova América – Rio de Janeiro

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

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Marilza Sampaio Aguilar [Engenharia de Petróleo,

UNESA/RJ]: comunicação "Study of sucrose

influence in the hydroxiapatite synthesis obtained

from chicken eggshell" será apresentada no

European Congress and Exhibition on Advanced

Materials and Processes, na Suécia, de 01 a 05 de

setembro de 2019.

Pedro Renan Debiazi [Arquitetura e Urbanismo,

ESTÁCIO CARAPICUÍBA/SP]: palestra "Ensino

transformacional" realizada no III CONADI -

Conferência Nacional de Desenho Instrucional, em

São Paulo, em 06 de maio de 2019.

38

http://portal.estacio.br/media/3732886/edital-xi-spe.pdf
https://goo.gl/7VE40d


Boletim Pesquisa
03 de junho de 2019. Ano 9. Nº 391 

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

39

https://goo.gl/7VE40d


Boletim Pesquisa
10 de junho de 2019. Ano 9. Nº 392

Semana de Enfermagem - Campus Resende

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

O Campus Resende promoveu de 13 a 17 maio, a Semana de Enfermagem, com apresentação de

trabalhos e palestras voltados para professores e estudantes da área da saúde, e profissionais

atuantes no mercado de trabalho.

As palestras foram ministradas por profissionais, mestres e doutores em Enfermagem e a abertura do

evento aconteceu no dia 13 de maio, segunda-feira, às 19h, com uma mesa-redonda presidida pela

coordenadora do curso de enfermagem, Isabel de Almeida Fonseca, pelo Coronel Ademir Ferreira, da

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), e pela professora da Escola Superior de Guerra, Dra

Margarida Maria Rocha Bernardes, sobre ‘A contextualização do enfermeiro nas Forças Armadas’.

A programação completa está disponível: https://estaciosemanaacade.wixsite.com/enfermagem. O site

foi desenvolvido pelos alunos do curso de Enfermagem do Campus Resende especialmente para o

evento.

Empreendedorismo e Resíduos Sólidos entre os temas:

Na noite do dia 14, terça-feira, houve apresentação dos trabalhos inscritos, seguida de palestra sobre

‘Empreendedorismo na Enfermagem: primeiros passos’, com Mestre Paula Louzada; ‘Alta

Complexidade’, com esp. Alon Rocha da Silva, e a oficina sobre Normas da ABNT, com Mestre João

Marcelo da Silva.

No dia 15, quarta, os temas abordados foram: ‘Estimulação Cognitiva e Motora para Adultos e Idosos

através do brincar’, com Mestre Maria Idalina de Souza, e ‘Consultoria do sono’, com Mestre Mírian

Eliza de Souza.

Na quinta-feira, dia 16, Doutora em Enfermagem Alcione Abreu apresentou ‘Fisiologia do sistema

tegumentar - coberturas e tratamento de feridas’, seguida da acadêmica Juliana Correa Pinheiro com o

tema ‘Plano de gerenciamento resíduos sólidos em serviços de saúde’.

Encerrando a programação, no dia 17, sexta-feira, as acadêmicas de Enfermagem Suellen Aparecida

da Costa Oliveira e Nataly Andrade de Souza apresentaram o trabalho extracurricular desenvolvido no

centro de tratamento intensivo (CTI) do Hospital Municipal Henrique Sergio Gregori; acadêmica de

Enfermagem, Amanda Ferreira Siqueira, inovou com ‘Aplicação de Metodologias Ativas como

ferramenta para acadêmicos de Enfermagem’. Seguindo da divulgação dos três melhores trabalhos

eleitos pela comissão do evento. O encerramento contou com a participação de músicos do Espaço

Musical Cláudia Ramos.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Ivonaldo da Silva Mesquita e Nayara

Figueiredo de Negreiros [Direito, ESTÁCIO

TERESINA/PI]: comunicação "A questão dos

precedentes judiciais no Brasil: da construção a

sua superação numa relação de (in) segurança

jurídica" será apresentada no XXVIII Encontro

Nacional do CONPEDI, em Goiás, de 19 a 21 de

junho de 2019.

Paula Liparini Caetano [Odontologia, ESTÁCIO

JUIZ DE FORA/MG]: artigo "Corrosion resistance

and surface characterization of miniscrews

removed from orthodontic patients" aceito para

publicação na Revista Portuguesa de

Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia

Maxilofacial, 2019.

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de Recursos Humanos, UNESA/RJ]: palestra "Indicadores de

gestão em recursos humanos" será apresentada no IV Congresso de Gestão de Pessoas da APARH,

em Sorocaba, em 11 de junho de 2019.

Publicação de revista técnico-científica

Publicada a terceira edição da revista técnico-científica dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e

Design Gráfico da ESTÁCIO CARAPICUÍBA.

Disponível: https://issuu.com/revistacaracas.au/docs/caracas3_previa.
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17 de junho de 2019. Ano 9. Nº 393

I Jornada de Engenharia do campus Tom Jobim

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

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

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

O evento contou com palestras sobre impermeabilização, recuperação

estrutural, inteligência artificial, transformação digital, mecânica

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

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

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

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

protótipos foram montados e apresentados ao público na entrada do Campus

Tom Jobim.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Ana Cecília Bulhões Figueira [Gestão

Ambiental, ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO/SP]

et al: artigo "Theoretical method for an

accurate elucidation of energy transfer

pathways in europium(III) complexes with

dipyridophenazine (dppz) ligand: one more

step in the study of the molecular antenna

effect", publicado em parceria com o

Relativistic Molecular Physics Group da

Universidade Andres Bello, Santiago-Chile,

na Revista Inorganic Chemistry, v. 56, p.

9200-9208, 2017.

Cláudio Pellini Vargas [Pedagogia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: artigo "A

educação física brasileira por entre distintas

epistemologias e o entrave da área 21"

aceito para publicação na Revista Práxis

Educativa, Qualis A2.

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

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

junho de 2019.

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

UNESA

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

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

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

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

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

Mostra de Extensão.

Data de realização: 25 e 26 de outubro de 2019

Local: Universidade Estácio de Sá - Campus Nova América

Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro – RJ
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24 de junho de 2019. Ano 9. Nº 394

Visita do professor Gregory Seymour

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

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

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

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

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

pacientes sistemicamente comprometidos.

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

EVENTO/NOTÍCIA

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

Estácio entre as 3 universidades com publicações científicas mais relevantes em

Odontologia no Brasil

Segundo artigo publicado em março/abril no Brazilian Dental Journal

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

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

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

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

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

trabalhos.

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

e o prestígio da Odontologia Brasileira no exterior.

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

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

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

Friburgo (ISNF UFF), 2019.

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

Extensão da UNESA

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

Fórum de Extensão da UNESA estão abertas. Deverão submeter trabalhos docentes da

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

de 2019, com termo de outorga de bolsa firmado. Período das inscrições: 12/06 a

31/07/2019.

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

Mostra de Extensão.

Data de realização: 25 e 26 de outubro de 2019

Local: Universidade Estácio de Sá - Campus Nova América

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

Lattes

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

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

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

concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora da instituição.
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24 de junho de 2019. Ano 9. Nº 394

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

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Ana Cecília Bulhões Figueira

[Gestão Ambiental, ESTÁCIO

RIBEIRÃO PRETO/SP]: artigo

"Classical and quantum mechanical

calculations of the stacking interaction

of nd III complexes with regular and

mismatched DNA sequences",

publicado no Journal of Physical

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

Anderson Luiz Nogueira Vieira

[Redes de Computadores, ESTÁCIO

JUIZ DE FORA/MG]: comunicação

"OpenWRT in embedded routing

systems and the risk of immediate

use by Botnet" será apresentada na

International Conference on

Information Society (i-Society 2019),

na Irlanda, de 22 a 24 de outubro de

2019.

André Tonin Ferrari [Administração,

ESTÁCIO SÃO PAULO/SP]: artigo "A

influência do comportamento

impulsivo e procrastinador na tomada

de decisão financeira sob a ótica da

desvalorização por atraso", publicado

na Revista Perspectivas em Gestão &

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

César Panisson [Administração,

ESTÁCIO FLORIANÓPOLIS/SC]:

comunicação "Desenvolvimento

regional baseado em conhecimento:

uma abordagem utilizando análise de

redes de inovação" apresentada no

14th IFKAD - International Forum on

Knowledge Asset Dynamics, na Itália,

de 04 a 07 de junho de 2019.

Luiz Rafael Silva da Silva e Heloize

da Cunha Charret [Ciências

Biológicas e Engenharias,

UNESA/RJ]: comunicação "BQL: build

question learning: uma nova

metodologia de aprendizagem

baseada na construção de

problemas" apresentada no 8th

International Congress on Education

and Learning, em Portugal, de 19 a

21 de junho de 2019.

Paula Liparini Caetano

[Odontologia, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: artigo "Corrosion

resistance and surface

characterization of miniscrew

removed from orthodonti patients"

aceito para publicação na Revista

Portuguesa de Estomatologia,

Medicina Dentária e Cirurgia

Maxilofacial.

Wender Antonio da Silva [Sistemas

de Informação, ESTÁCIO

AMAZÔNIA/RR]: artigo "Relato de

experiência: um estudo sobre a

utilização do moodle no processo de

ensino e aprendizagem em um curso

de Licenciatura em Ciências

Biológicas" aceito para publicação na

Revista Eletrônica Ambiente: Gestão

e Desenvolvimento da Universidade

Estadual de Roraima.
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Boletim Pesquisa
01 de julho de 2019. Ano 9. Nº 395

Workshop de endodontia no Programa de Pós-Graduação em Odontologia

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

No dia 31 maio, foi realizado o VII Workshop de Endodontia do PPGO. O

evento contou com apresentação dos alunos de Doutorado para os alunos de

Graduação e, na oportunidade foram apresentados, de forma teórica e prática,

os localizadores apicais eletrônicos e os instrumentos mecanizados. Ótimo

momento de integração e troca de experiências da Pós-Graduação com a

Graduação. O próximo evento será realizado em maio de 2020.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Anderson Luiz Nogueira Vieira [Redes

de Computadores, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: comunicação "ITIL e a

importância do relacionamento entre os

gerenciamentos de mudança e

liberação no apoio à gestão de projetos

de TI" apresentada na CISTI'2019 - 14th

Iberian Conference on Information

Systems and Technologies, em

Portugal, de 19 a 22 de junho de 2019.

Elza Maria Gonçalves Lobosque

[Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: capítulo “As contribuições

dos instrumentos psicológicos para o

psicodiagnóstico escolar”, no livro

Práticas contemporâneas em psicologia

da educação.

Zahara Puga Araujo [Secretariado

Executivo Trilíngue, UNESA/RJ]: artigo

"Secretário executivo, uma profissão",

publicado na Revista on-line Brazilian

Journal os Development (ISSN 2525-

8761), v.5, n. 6, p. 6845-6849.

Dia mundial do brincar

Na Unidade Nova Iguaçu, foi comemorado em 27 de maio o “Dia mundial do brincar”

com alunos cursistas que atuam na Brinquedoteca BrincArte do campus Nova

Iguaçu. Foram realizadas brincadeiras com a presença de estudantes do curso de

Pedagogia e de vários cursos da unidade. A parceria da Gestão da Unidade e da

Coordenação de Pedagogia foram fundamentais para o sucesso do evento.

Marcus Brauer Gomes [PG - Administração, UNESA/RJ]: concluiu o estágio de

Pós-Doutorado em Administração de Empresas pela FGV-EAESP, sob supervisão

do professor Alberto Albertin. Título da pesquisa "Resistência à educação a distância

na educação corporativa".

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações

atualizados na Plataforma Lattes para que a Estácio possa identificar as

competências em seu corpo docente, oferecer oportunidades de progressão de

carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e auxílios dentro

e fora da instituição.
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08 de julho de 2019. Ano 9. Nº 396

Aluno da Estácio São Luís recebe premiação por apresentação de trabalho 
científico em congresso

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

Durante a realização do I Congresso Maranhense de Microbiologia/COMAMI, a

Estácio São Luís se fez presente com apresentação de 10 trabalhos científicos

elaborados por alunos dos cursos de Biomedicina e Enfermagem, sob a orientação

das professoras Francyelle Costa Moraes e Fernanda Costa Rosa.

Neste evento, o trabalho intitulado " Habilidade para adesão em cateter vesical por

linhagens bacterianas padrão", apresentado pelo aluno Wyldson Varge Sousa sob

orientação da Profa Francyelle Costa Moraes, foi premiado com certificado de

menção honrosa.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Pedro Renan Debiazi [Arquitetura e

Urbanismo,ESTÁCIO CARAPICUÍBA/SP]:

capítulo “Análise das habitações de

interesse social no município de Jundiaí/SP

após a extinção do Banco Nacional de

Habitação (BNH)", no livro O essencial da

arquitetura e urbanismo 3, publicado pela

editora Atena.

Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: mini-curso

"Orientação profissional" e integrou a mesa redonda com apresentação do trabalho “Desafios da

formação em avaliação psicológica” na VIª Jornada de Avaliação Psicológica da PUC Minas São

Gabriel.

Pesquisa com recursos computacionais em alto desempenho

Prof. Evandro Bastos dos Santos, Estácio Juiz de Fora, iniciou projeto de pesquisa utilizando

financiamento do Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho em São Paulo

(CENAPAD/SP), cujo título é: Efeitos de desordem nas ondas de spins em sistemas metálicos

ultra-finos.

Artigo aceito para publicação em livro eletrônico

O artigo intitulado "Secretariado Executivo no Brasil e o Exercício Ilegal da Profissão", de autoria da

Prof.ª Zahara Puga Araujo, UNESA/RJ, foi aprovado e encontra-se no prelo para publicação no

livro eletrônico "Mapeamento de competências, experiências e práticas em Secretariado

Executivo", a ser divulgado em setembro de 2019, pela Atena Editora.

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

UNESA

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

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

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

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

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

Extensão.

Data de realização: 25 e 26 de outubro de 2019

Local: Universidade Estácio de Sá - Campus Nova América

Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro – RJ 46
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REFORMULAÇÃO DO SITE DA
DIRETORIA DE  PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO

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

A Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (DPGPE) vinculada à Vice-Presidência de Ensino tem
como seus principais objetivos elaborar e desenvolver os cursos de Pós-Graduação, a institucionalização e a
promoção da pesquisa e da extensão na Estácio, por meio de ações que estimulem e deem visibilidade aos
projetos de pesquisa e de extensão desenvolvidos por seus alunos e professores.

Neste sentido, o site da DPGPE foi reformulado e disponibiliza informações das atividades de Pós-
Graduação, Pesquisa e Extensão desenvolvidas nas Instituições de todo o Brasil. Acesse
www.estacio.br/pesquisaeextensao para conhecê-las.

EVENTO/NOTÍCIA

Congresso Latinoamericano de Infectologia Pediátrica
Alunos dos cursos de Biomedicina e Enfermagem da Faculdade Estácio de São Luís, sob orientação das docentes
Dinaura Maramaldo Cruz, Francyelle Costa Moreas, Sandra Cristina Maia e Stelma Regina Sodré Pontes, tiveram
05 resumos científicos aprovados no Congresso Latinoamericano de Infectologia Pediátrica que será realizado
de 21 a 24 de agosto de 2019 em Cartagena/Colômbia.

Debate "Atavismo punitivista e desencarceramento em massa"
O curso de Direito da ESTÁCIO EUROPAN e a 250ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Vargem
Grande Paulista convidam a todos para o debate "Atavismo punitivista e desencarceramento em massa" que
ocorrerá dia 27/08/2019, às 19h30, no auditório da Instituição. Inscrições on line em
https://www.sympla.com.br/atavismo-punitivista-e-desencarceramento-em-massa__568111. Ingresso: leite em
pó (mínimo 400g) a ser entregue na entrada do evento.

Fórum Regional de ATHIS e Extensão Universitária
O docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da ESTÁCIO CARAPICUÍBA Pedro Renan Debiazi participou do
Fórum Regional de ATHIS e Extensão Universitária: Atuação Integrada no Espaço Urbano realizado entre os dias
16 e 19 de maio de 2019 em São Paulo/SP.

Palestra “Pesquisa Científica na Odontologia”
A docente do curso de Odontologia da ESTÁCIO JUIZ DE FORA Paula Liparini Caetano realizou a palestra
“Pesquisa Científica na Odontologia”, com participação dos acadêmicos Matheus Duarte e Ludmila dos Santos,
em 29/05/2019, no Auditório Guimarães Rosa, com o objetivo de oferecer aos acadêmicos a oportunidade de
conhecer mais sobre a ciência na graduação e as linhas de pesquisa desenvolvidas pela instituição.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Cláudio Pellini Vargas [Pedagogia, ESTÁCIO JUIZ DE
FORA]: comunicação "Os conteúdos básicos comuns
da educação física escolar mineira: uma análise dos
seus contextos de influência" será apresentada no XXI
Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte
(CONBRACE), a ser realizado de 16 a 20 de setembro
de 2019 em Natal/RN.
Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia, ESTÁCIO
JUIZ DE FORA]: comunicação "Perspectiva e reflexões
da avaliação psicológica em Minas Gerais"
apresentada no 9º Congresso Brasileiro de Avaliação
Psicológica, realizado de 25 a 28 de junho de 2019 em
Salvador/BA.
José Osório do Nascimento Neto [Direito, ESTÁCIO
CURITIBA/PR]: comunicação "Responsabilização

pessoal na nova Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro" apresentada no Seminário
“Impactos da Lei n. 13.655/18 (LINDB) no Direito
Administrativo”, promovido pelo IBDA - Instituto
Brasileiro de Direito Administrativo no dia 14 de junho
de 2019 em Tiradentes/MG.
Laélia Portela Moreira [PPG Educação, UNESA]: artigo
"O Programa Universidade Para Todos em teses da
área de Educação: temáticas, fundamentos e níveis de
abstração" publicado na Revista Práxis Educativa, v.
14, n. 3, set./dez. 2019. O artigo é resultante de
pesquisa recém-concluída de pós-doutorado,
realizada sob a supervisão do Prof. Dr. Jefferson
Mainardes, da Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG).
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Submissão de trabalhos – II Mostra de Extensão da Estácio e VI Fórum de Extensão 
da UNESA

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

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

Extensão da UNESA estão abertas. Deverão submeter trabalhos docentes da Estácio, com projetos na

modalidade de Extensão Universitária, em andamento no ano de 2019, com termo de outorga de bolsa

firmado. Período das inscrições: 12/06 a 31/07/2019.

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

Extensão.

Data de realização: 25 e 26 de outubro de 2019

Local: Universidade Estácio de Sá - Campus Nova América

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

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Elza Maria Gonçalves Lobosque

[Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA]:

comunicação "Avaliação psicológica para

concessão do porte de arma de fogo:

considerações sobre a prática"

apresentada no 9º Congresso Brasileiro de

Avaliação Psicológica, realizado de 25 a

28 de junho de 2019 em Salvador/BA.

Luciana de Paula Lima e Schmidt de

Andrade e Grace M. Fontanet [Comitê de

Ética em Pesquisa, UNESA/RJ]: capítulo

“Principais demandas de um comitê de

ética de uma instituição de ensino privada"

no e-book As Ciências Biológicas e da

Saúde na Contemporaneidade, Atena

Editora, Rio de janeiro, 2019: 55-61.

Maria Maria Martins Silva Stancati

[Direito, UNESA/RJ]: comunicação

"Burocracia e Cultura no Direito de Laje"

apresentada no III Congresso Internacional

sobre Globalização, Ética e Direito,

realizado de 10 a 11 de julho de 2019 em

Niterói/RJ.

Mauro Luiz Costa Campello [Ciências

Contábeis, ESTÁCIO CARAPICUÍBA/SP]

et al: capítulo "A qualidade e a evolução

das normas série ISO 9000" no livro

Gestão pela Qulidade Vol. 3,

Organização Darly Fernando Andrad,

Editora Poisson, Belo Horizonte/MG, ISBN:

978-85-7042-002.

Ação de força velha: Palácio da Guanabara - uma discussão histórica e jurídica

Debate interdisciplinar entre os Professores das disciplinas de história do direito,

direito constitucional, direito das coisas, direito das sucessões direito processual,

tendo por objeto o processo mais antigo no Brasil que envolve a disputa da

propriedade do Palácio da Guanabara entre a União e os herdeiros da família real.

Participaram do debate os Professores Jarbas Avelino, Ivonaldo Mesquita, Lorena

Ferraz, Jason Cintra e Gerlanne Melo.

Seminário Internacional "Qualidade de Ensino e Mobilidade Profissional"

O docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da ESTÁCIO CARAPICUÍBA, Pedro

Renan Debiazi, participou do Seminário Internacional "Qualidade de Ensino e

Mobilidade Profissional" realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do

Brasil (CAU) entre os dias 27 e 29 de maio de 2019 em São Paulo/SP.
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Grupo de Trabalho aprovado intitulado "Mulher, política e resistência"

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

Professora Juliana Cavilha, ESTÁCIO FLORIANÓPOLIS, coordenou o grupo

de trabalho "Mulher, Política e Resistência", na XIII RAM - Reunião de

Antropologia do Mercosul, sediado na Universidade Federal do Rio Grande do

Sul /UFRGS, Porto Alegre/RS entre 22 e 25 de julho de 2019. A proposta

deste grupo de trabalho organizado e conduzido pela professora Cavilha em

parceira com a professora Elena Mingo da Universidade de Buenos Aires,

fundamenta-se no debate do atual cenário, o qual atravessa distintas

dimensões e perspectivas acerca da discussão que envolve o trabalho

feminino. Este debate aponta inicialmente para uma redefinição das condições

do universo relacionado à ocupação e aos modos de vida urbano e rural, os

quais envolvem fenômenos como: novas relações trabalhistas, conflitos,

questões políticas de inclusão e de exclusão em algumas formas de atividade,

processos de organização familiar, as quais se instalam num contexto de

profundas transformações econômicas, sociais, políticas e culturais.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Antonio Carlos Magalhaes da Silva

(prof.), Paulo Roberto da Costa Vieira

(prof.) e Carolina Albuquerque (aluna)

[PPG - Administração, UNESA/RJ]:

artigo "Adoção do método beneish

score nas empresas públicas brasileiras

de capital aberto e o impacto nas suas

ações" publicado na Revista Vianna

Sapiens, v. 10, n. 1, 2019. Link:

http://www.viannasapiens.com.br/revista

/article/view/574.

Elza Maria Gonçalves Lobosque

[Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA]:

comunicação "A prática da avaliação

psicológica nos serviços-escola de

psicologia" apresentada no 9º

Congresso Brasileiro de Avaliação

Psicológica, realizado de 25 a 28 de

junho de 2019 em Salvador/BA.

Fórum dos Coordenadores de Curso de Arquitetura e Urbanismo

O docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da ESTÁCIO CARAPICUÍBA, Pedro

Renan Debiazi, participou do Fórum dos Coordenadores de Curso de Arquitetura e

Urbanismo realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU) no dia 27

de maio de 2019 em São Paulo/SP.

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

de Extensão da UNESA

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

Fórum de Extensão da UNESA foram prorrogadas até 09/08/19 (sexta-feira). Deverão

submeter trabalhos, docentes da Estácio, com projetos na modalidade de Extensão

Universitária, em andamento no ano de 2019, com termo de outorga de bolsa firmado.

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

Mostra de Extensão. 50
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Visita a Kyoto University para encontro com professora especialista em currículo e 
avaliação

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

Em visita ao Japão, a Profa. Dra Jaciara Carvalho, Programa de Pós Graduação em

Educação, UNESA/RJ, esteve na cidade de Kyoto e foi conhecer a segunda universidade

mais conceituada do país. A Kyoto University se destaca da tradicional University of Tokyo

pela ousadia de experimentações, segundo a Profa. Dra. Kanae Nishioka, da Graduate

School of Education. A docente recebeu a professora Jaciara, em julho, com um gentil

acolhimento próprio da cultura japonesa para uma conversa sobre educação no país. A

professora Kanae é especialista em currículo e avaliação, com publicações em inglês

como o livro “Curriculum, instruction and assessment in Japan” (2017, editora Routledge)

em parceria com Koji Tanaka e Terumasa Ishii.

Na ocasião, a Profa. Jaciara pode fazer perguntas sobre a organização do sistema

curricular japonês para a “educação compulsória” (elementary e middle-school),

equivalente ao nosso Ensino Fundamental de nove anos e para o “high school”, nosso

Ensino Médio. As professoras também dialogaram sobre a autonomia do professor diante

da organização do sistema da educação básica, muito voltado para resultados no Pisa,

acerca da integração de tecnologias digitais ao currículo (tal como o Brasil, ainda

buscando caminhos) e sobre desafios para a educação japonesa. Este material deve

resultar na publicação de uma entrevista com a Profa. Kanae. Ela também fez questões e,

sabendo dos estudos desenvolvidos pela Profa. Jaciara sobre a perspectiva freiriana,

comentou que Paulo Freire, em especial o livro “Pedagogia do Oprimido”, é leitura

obrigatória nas faculdades de educação do país.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Ana Paula Teixeira Delgado [Direito,

UNESA/RJ]: capítulo “Reflexões sobre

movimentos migratórios para os Estados

Unidos da América: dos sonhos à

realidade", no livro Migrações forçadas:

refugiados em estudos transdisciplinares,

publicado pela Editora Brasil Multicultural,

2019.

Bruno Esteves Conde [Enfermagem,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação "Promise pharmacological

index for ethnopharmacology of medicinal

plants for informant qualification" será

apresentada no lll Congresso Equatoriano

de Etnobiologia, no Equador, de 24 a 25 de

outubro de 2019.

Emerson Rodrigues Duarte [Educação

Física, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

artigos "Talento esportivo: análise da

produção científica internacional e

brasileira" e "Perfis de dotação física em

estudantes do Ensino Fundamental"

publicados na Revista Sobredotação, v. 16,

p. 161-184 e p. 185-212, 2019.

Marilza Sampaio Aguilar [Engenharia de

Petróleo, UNESA/RJ]: capítulos “Viabilidade

do uso de cascas de ovos na síntese da

hidroxiapatita utilizando o método sol-gel”,

"Estudo da velocidade de adição dos

reagentes na síntese de hidroxiapatita pelo

método sol-gel utilizando cascas de ovos de

galinha como precursores" e "Medidas de

microdureza vickers em hidroxiapatita

sintetizada pelo método solgel utilizando a

casca do ovo de galinha como precursor",

no livro A aplicação do conhecimento

científico nas Engenharias, publicado pela

Atena Editora, 2019.
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Prêmio 2019 Paul Dudley White International Scholar- American Heart 
Association 

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

O estudo LapARC é um projeto, apoiado pelos programas de Iniciação Científica e
Pesquisa Produtividade, criado há 3 anos, no campus Presidente Vargas e coordenado pela
profa. Elizabeth Silaid Muxfeldt. Trata-se de um estudo de coorte populacional cujo objetivo é
avaliar o perfil de risco cardiovascular de uma população adulta residente na área de
abrangência do Centro Saúde-Escola da Lapa (unidade da Estratégia Saúde da Família-
Lapa/Universidade Estácio de Sá).

O abstract “Cardiovascular risk profile of a young adult population assisted by a Family
Healthcare Unit in Rio de Janeiro at high risk for Obstructive Sleep Apnea screened by STOP-
BANG Questionnaire and Epworth Sleepiness Scale” enviado para o Hypertension Sessions
2019 - American Heart Association foi aprovado pelo comitê científico e conferido o prêmio
Paul Dudley White International Scholar por ter sido o trabalho brasileiro com a maior
pontuação do congresso. O trabalho será apresentado pelo aluno Rafael Bellotti Azevedo, no
formato pôster na sexta-feira, dia 6 de Setembro de 2019, em New Orleans.

EVENTO/NOTÍCIA

Ciclo de palestras carreiras jurídicas: sou bacharel em Direito! E agora?
Em 22 de maio de 2019, ocorreu na ESTÁCIO FLORIANÓPOLIS, o ciclo de palestras para
debater sobre as possibilidades de atuação profissional e de carreira no mundo jurídico.
O evento foi gratuito e aberto a comunidade acadêmica.

Mauro Luiz Costa Campello [Ciências Contábeis, ESTÁCIO CARAPICUÍBA/SP]: participou
da mesa avaliadora dos trabalhos científicos do Eixo Administrativo: Secretariado e
Logística, apresentados no VI SIMGETEC, de 17 a 19 de junho de 2019.

Lattes
É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados
na Plataforma Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo
docente, oferecer oportunidades de progressão de carreira, liderança acadêmica e
concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora da instituição.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Antonio Carlos Magalhaes da Silva, Paulo
Roberto da Costa Vieira (profs.) e Hermano
Henry Morais Oliveira (aluno) [PG -
Administração, UNESA/RJ]: artigo "O efeito
da propaganda na internet sobre a intenção
de compra dos consumidores" publicado na
Revista Vianna Sapiens, v. 10, n°. 01, 2019.

Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro e
Francisco Antonio Mendonça [Fisioterapia,
ESTÁCIO FIC/CE]: comunicação "Assistência
farmacêutica na atenção primária à saúde:
um estudo avaliativo" apresentada no 8º
Congresso Ibero-americano em Investigação
Qualitativa, em Lisboa, de 16 a 19 de julho
de 2019.
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Intercâmbio... Será que vale à pena?

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

Nas boas-vindas aos calouros tivemos a participação do discente
Dhonatan Leite, graduando em Radiologia, ESTÁCIO FEIRA DE
SANTANA, relatando sua experiência no intercâmbio realizado em
Portugal, na Universidade de Coimbra na área de Radiofarmácia -
Medicina Nuclear.

Foi um momento de muita integração entre os alunos e os
participantes estavam interessados em sua experiência.

Este encontro foi organizado pela Profa. Neyldes Moreira do
curso de Radiologia da ESTÁCIO FEIRA DE SANTANA.

EVENTO/NOTÍCIA

Lattes
É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações
atualizados na Plataforma Lattes para que a Estácio possa identificar as
competências em seu corpo docente, oferecer oportunidades de progressão
de carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e
auxílios dentro e fora da instituição.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Ana Paula Teixeira Delgado [Direito,
UNESA/RJ]: artigo "Reflexões sobre a
proteção jurídica dos migrantes
venezuelanos no Brasil" publicado na
Revista Estudios de Derecho
Iberoamericano, v. 1, p. 106-116,
2019.

Antonio Moreira Junior [Educação
Física, ESTÁCIO CARAPICUÍBA/SP]:
artigos "Exercício físico na terceira
idade" e "O levantamento de peso
olímpico para crianças de 8 a 12 anos"
publicados nos Anais do Seminário de
Produção Científica em Ciências da
Saúde, 2018.

Jacks de Mello Andrade Junior
[Jornalismo, ESTÁCIO MACAPÁ/AP]:
livro "Metodologias ativas: práticas
pedagógicas na contemporaneidade",
publicado pela editora Inovar, 2019.

Mauro Luiz Costa Campello [Ciências
Contábeis, ESTÁCIO
CARAPICUÍBA/SP]: artigo "Liderança
em ambiente competitivo na busca de
resultados das empresas" publicado
nos Anais do X Simpósio
Multidisciplinar da Estácio São Paulo -
SIMESP, 2018.
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COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
INFORMAÇÕES IMPORTANTES AOS PROFESSORES PESQUISADORES

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

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá (CEP-UNESA) recebeu recentemente a visita da
Comissão Nacional de Ética em Pesquisas (CONEP) dentro do contexto do “Projeto Qualificação dos Comitês de Ética em
Pesquisa do Sistema CEP/CONEP”. O projeto tem por objetivo qualificar a análise ética das pesquisas pelos CEPs brasileiros,
prover celeridade ao processo e impulsionar o desenvolvimento técnico-científico no Brasil, respeitando os princípios éticos
e o bem-estar dos participantes de pesquisa. A visita foi excelente e trouxe aos membros do CEP-UNESA novo aprendizado a
respeito das análises dos protocolos das pesquisas que envolvem seres humanos. As adequações sugeridas pela CONEP
requerem algumas modificações no envio de projetos. Para isso, nossa página no Portal da Estácio foi modificada com as
explicações e lista de documentos necessários. Solicitamos a todos os interessados a acessar o endereço
http://portal.estacio.br/quem-somos/comite-de-etica-em-pesquisa-da-unesa/apresentação/ antes de submeter sua
pesquisa à apreciação ética. Lembramos que atendemos terças e quintas, em horário comercial pelo telefone (21) 2206-
9726 e diariamente pelo e-mail cep.unesa@estacio.br, com visitas agendadas previamente às terças.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Carlos Alberto da Silva Junior [Gestão da Tecnologia da
Informação, ESTÁCIO CARAPICUÍBA/SP]: comunicação
"Gamificação como ferramenta de auxílio para o ensino-
aprendizagem da educação profissional de jovens e adultos"
apresentada no 6ºSEMTEC - Simpósio dos Ensinos Médio,
Técnico e Tecnólogo do Centro Paula Souza, em São Paulo,
de 08 a 09 de agosto de 2019.

Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ
DE FORA/MG]: comunicações "Concepções de Saúde
Mental: o papel das ciências psicológicas na valorização das
subjetividades" e “Comissão de Avaliação Psicológica
Subsede Sudeste CRP04-JF”, minicursos "Orientação
profissional: a importância dos instrumentos psicológicos" e
“Os testes de atenção e sua importância nos diagnósticos”,
apresentados no XII Congresso de Psicologia da Zona da

Mata e Vertentes e XVI ENJUPSI, em Juiz de Fora, de 19 a 23
de agosto de 2019.

Jacks de Mello Andrade Junior [Jornalismo, ESTÁCIO
MACAPÁ/AP]: livro "Temas transversais, educação e
sociedade: um debate necessário", publicado pela editora
Inovar, 2019.

Paulo Roberto da Costa Vieira e Antonio Carlos Magalhães
da Silva (profs.) e Hermano Henry Morais Oliveira (aluno)
[PG - Administração, UNESA/RJ]: artigo "O efeito da
propaganda na internet sobre a intenção de compra dos
consumidores: uma investigação com modelagem de
equações estruturais baseada em mínimos quadrados
parciais", publicado na Revista Vianna Sapiens, v.10, p. 55-
78, 2019.
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COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
INFORMAÇÕES IMPORTANTES AOS PROFESSORES PESQUISADORES

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

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá (CEP-UNESA) recebeu
recentemente a visita da Comissão Nacional de Ética em Pesquisas (CONEP) dentro do contexto do
“Projeto Qualificação dos Comitês de Ética em Pesquisa do Sistema CEP/CONEP”. O projeto tem por
objetivo qualificar a análise ética das pesquisas pelos CEPs brasileiros, prover celeridade ao processo e
impulsionar o desenvolvimento técnico-científico no Brasil, respeitando os princípios éticos e o bem-
estar dos participantes de pesquisa. A visita foi excelente e trouxe aos membros do CEP-UNESA novo
aprendizado a respeito das análises dos protocolos das pesquisas que envolvem seres humanos. As
adequações sugeridas pela CONEP requerem algumas modificações no envio de projetos. Para isso,
nossa página no Portal da Estácio foi modificada com as explicações e lista de documentos
necessários. Solicitamos a todos os interessados a acessar o endereço http://portal.estacio.br/quem-
somos/comite-de-etica-em-pesquisa-da-unesa/apresentação/ antes de submeter sua pesquisa à
apreciação ética. Lembramos que atendemos terças e quintas, em horário comercial pelo telefone
(21) 2206-9726 e diariamente pelo email cep.unesa@estacio.br, com visitas agendadas previamente
às terças.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Paulo Roberto Da Costa Vieira [PG -
Administração, UNESA/RJ]: capítulo
“Relevância da imagem corporativa do Banco
Central do Brasil: um estudo com análise
fatorial exploratória", no livro “A economia
numa perspectiva interdisciplinar”
organizado por Luan Vinicius Bernardelli,
publicado pela editora Atena, 2019, v. 1, p.
335-346.

Marcos Vinicius Costa Fernandes
[Enfermagem, ESTÁCIO AMAZONAS/AM]:
artigo "A percepção de cuidadoras sobre os
cuidados com a criança soropositiva ao HIV"
publicado na revista Enfermagem Brasil, v.
18, n°. 3, 2019.

Aprendendo pesquisa clínica na graduação: uma nova proposta

Elizabeth Muxfeldt, Ana Luisa Rocha Mallet, Angélica Furriel, Taissa Lorena, Maria Fernanda Reis,

Leticia Zarur, Rafael Bellotti [Medicina, UNESA/RJ]: realizarão uma apresentação de relato de

experiência do estudo LapARC como projeto de iniciação científica em pesquisa clínica no 57º

Congresso Brasileiro de Educação Médica (COBEM), de 29/09 a 2/10/2019, Belém-PA.

Professor do Curso de Direito da Estácio Curitiba participa do XX Congresso Paranaense de

Direito Administrativo na OAB Paraná

José Osório do Nascimento Neto [Direito, ESTÁCIO CURITIBA/PR]: palestra "A arte e a coragem na

administração pública municipal: o direito das cidades, o futuro da mobilidade urbana e as tendências

para o saneamento público" realizada no XX Congresso Paranaense de Direito Administrativo sobre os

desafios da Administração Pública Municipal, em 30 de agosto de 2019, a convite do IPDA - Instituto

Paranaense de Direito Administrativo, no Paraná

Lattes

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

Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo docente, oferecer

oportunidades de progressão de carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e

auxílios dentro e fora da instituição.
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COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
INFORMAÇÕES IMPORTANTES AOS PROFESSORES PESQUISADORES

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

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá (CEP-UNESA) recebeu recentemente a
visita da Comissão Nacional de Ética em Pesquisas (CONEP) dentro do contexto do “Projeto Qualificação dos
Comitês de Ética em Pesquisa do Sistema CEP/CONEP”. O projeto tem por objetivo qualificar a análise ética das
pesquisas pelos CEPs brasileiros, prover celeridade ao processo e impulsionar o desenvolvimento técnico-
científico no Brasil, respeitando os princípios éticos e o bem-estar dos participantes de pesquisa. A visita foi
excelente e trouxe aos membros do CEP-UNESA novo aprendizado a respeito das análises dos protocolos das
pesquisas que envolvem seres humanos. As adequações sugeridas pela CONEP requerem algumas modificações
no envio de projetos. Para isso, nossa página no Portal da Estácio foi modificada com as explicações e lista de
documentos necessários. Solicitamos a todos os interessados a acessar o endereço
http://portal.estacio.br/quem-somos/comite-de-etica-em-pesquisa-da-unesa/apresentação/ antes de submeter
sua pesquisa à apreciação ética. Lembramos que atendemos terças e quintas, em horário comercial pelo
telefone (21) 2206-9726 e diariamente pelo email cep.unesa@estacio.br, com visitas agendadas previamente às
terças.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Giovanna Barros Gonçalves [Fisioterapia, ESTÁCIO
JUIZ DE FORA/MG]: capítulo "Análise do equilíbrio e
controle postural em deficientes visuais adquiridos",
publicado no livro Saberes e Competências em
Fisioterapia 3, editora Atenas, 2019.

Jacks de Mello Andrade Junior [Jornalismo, ESTÁCIO
MACAPÁ/AP]: livro "Sustentabilidade, globalização e
inovação", publicado pela editora Inovar, 2019, pág.
85. Disponível:
https://editorainovar.com.br/_files/200000135-
703cb703cc/Livro%20Sustentabilidade,%20globaliza%
C3%A7%C3%A3o%20e%20inova%C3%A7%C3%A3o-
1.pdf.

Ricardo Costa Alvarenga (Docente), Alisson Santos
Passos, Bruna Amaral de Medeiros e Thalisson
Gabriel Dantas Pereira (Discentes) [Publicidade e
Propaganda, ESTÁCIO SÃO LUIS/MA]: comunicação
"Comunicação, modelos de desenvolvimento e
transformação social: conceitos e reflexões coletivas",
será apresentada na XIV Conferência Brasileira de
Comunicação Cidadã 2019 (CBCC), no Rio de Janeiro,
de 22 a 25 de outubro de 2019.

Rosa Caroline Mata Verçosa [Enfermagem, ESTÁCIO
FAL/AL]: artigo "Formação para a docência no ensino
superior do profissional de saúde" aceito para
publicação na Revista de ensino, educação e ciências
humanas, v.20, n°.3, 2019.

Publicação de novo número da Revista Multidisciplinar Pey Këyo Científico

A Revista Multidisciplinar Pey Këyo Científico publicou seu último número disponível

http://periodicos.estacio.br/index.php/pkcroraima. Convidamos toda comunidade acadêmica da Estácio a submeter

artigos na revista que é de fluxo contínuo e a navegar no sumário para acessar os artigos e itens de interesse.

Desafios da Avaliação Psicologica na Contemporaneidade

Elza Maria Gonçalves Lobosque e Délcio Fernando Guimarães Pereira [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

capítulo “Avaliação psicologica e impasses éticos: reflexões quanto a experiência no CRP04”, no livro Desafios da

avaliação psicológica na contemporaneidade.

Percepção das mulheres sobre a prática do muay thai e Atividades de lazer e recreação e sua influência na

percepção de afetos positivos e negativos em adultos

Emerson Rodrigues Duarte (Docente), Wilkson Dias Alvim e Wellington Luiz Paiva da Silva Costa (Discentes) 

[Educação Física, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicações "Percepção das mulheres sobre a prática do 

muay thai" e "Atividades de lazer e recreação e sua influência na percepção de afetos positivos e negativos em 

adultos", serão apresentadas no 13º Congresso Argentino e 8º Latino americano de Educação Física e Ciências, 

em Buenos Aires, Argentina, de 28/09 a 04/10/2019.

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na Plataforma Lattes para

que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo docente, oferecer oportunidades de progressão de

carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora da instituição.
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COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
INFORMAÇÕES IMPORTANTES AOS PROFESSORES PESQUISADORES

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

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá (CEP-UNESA) recebeu recentemente a visita da
Comissão Nacional de Ética em Pesquisas (CONEP) dentro do contexto do “Projeto Qualificação dos Comitês de Ética em
Pesquisa do Sistema CEP/CONEP”. O projeto tem por objetivo qualificar a análise ética das pesquisas pelos CEPs brasileiros,
prover celeridade ao processo e impulsionar o desenvolvimento técnico-científico no Brasil, respeitando os princípios éticos e
o bem-estar dos participantes de pesquisa. A visita foi excelente e trouxe aos membros do CEP-UNESA novo aprendizado a
respeito das análises dos protocolos das pesquisas que envolvem seres humanos. As adequações sugeridas pela CONEP
requerem algumas modificações no envio de projetos. Para isso, nossa página no Portal da Estácio foi modificada com as
explicações e lista de documentos necessários. Solicitamos a todos os interessados a acessar o endereço
http://portal.estacio.br/quem-somos/comite-de-etica-em-pesquisa-da-unesa/apresentação/ antes de submeter sua pesquisa
à apreciação ética. Lembramos que atendemos terças e quintas, em horário comercial pelo telefone (21) 2206-9726 e
diariamente pelo e-mail cep.unesa@estacio.br, com visitas agendadas previamente às terças.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Cintia de Lima Garcia [Enfermagem, ESTÁCIO FMJ/CE]: artigo 
"Association between culture of patient safety and burnout
in pediatric hospitals", publicado na PloS one, v.14, 2019. 
Disponível: 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.
pone.0218756.
Daniele Matos de Oliveira [Direito, ESTÁCIO FIB/BA]: 
comunicação "A necessidade de proteção do patrimônio 
genético dos trabalhadores expostos ao urânio no sudoeste 
da Bahia", será apresentada no IV Congresso internacional de 
Direitos Humanos, em Coimbra, Portugal, em 17 de outubro 
de 2019.
Edson Brito Junior [Engenharia Elétrica, ESTÁCIO FIC/CE]: 
artigo "Transfer function analysis using machine learning
with data mining application" publicado na Revista 
internacional IOSR Journal of engineering, v. 14, p. 69-77, 
2019.
Giovanna Barros Gonçalves [Fisioterapia, ESTÁCIO JUIZ DE 
FORA/MG]: capítulo "Efeito da quiropraxia sobre a dor e 
mobilidade de pacientes com espondiloartrose cervical", 
publicado no livro Saberes e competências em fisioterapia 3, 
capítulo 9, editora Atenas, 2019.
Marcelo Pereira de Lima [Educação Física, FAESO/SP]:
comunicação "Long-term cardiovascular outcomes following
the exercise intervention program active life for elderly"

apresentada no 54º Congresso Anual da Sociedade Brasileira
de Fisiologia, em Havanna, Cuba, de 27 a 31 de maio de
2019.
Naiara Gaspar de Holanda Lima [Serviço Social, ESTÁCIO
AMAZONAS/AM]: comunicações "O trabalho do assistente
social no enfrentamento à situação de rua de crianças e
adolescentes no Brasil a partir das políticas públicas" e
"Questão de gênero e pessoa com deficiência: um estudo da
inserção da PCD do gênero feminino no mercado de trabalho
através do SINE/Manaus", serão apresentadas no 16º
Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), em
Brasília, de 30 de outubro a 3 de novembro de 2019.
Neyldes Moreira da Silva (Docente), Érica Ellen Silva e Clara
Janaína Oliveira (Discentes)[Radiologia, ESTÁCIO FEIRA DE
SANTANA/BA]: artigo "Distribuição de equipamentos
diagnósticos no âmbito do sus: um panorama do estado da
Bahia", publicado na Revista Brasileira em Promoção da
saúde, 2019.
Ricardo Costa Alvarenga [Publicidade e Propaganda,
ESTÁCIO SÃO LUIS/MA]: comunicação "A Comunicação Social
nos documentos conclusivos das conferências gerais do
celam: uma proposta de trabalho em construção",
apresentada no Congresso Brasileiro de Ciências da
Informação - Intercom Nacional 2019, em Belém, de 02 a 07
de setembro de 2019.

Participação em Conselho Editorial da Revista da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo

Edvaldo de Farias [Educação Física, UNESA/RJ]: participou do conselho editorial da revista da SBDD - Sociedade

Brasileira de Direito Desportivo, em agosto de 2019, onde atualmente é responsável pela construção das normas de

publicação da revista.

Lançamento do livro: Educação, diversidades e interculturalidades

Jacks de Mello Andrade Junior [Jornalismo, ESTÁCIO MACAPÁ/AP]: lançamento do livro "Educação, diversidades e

interculturalidades" a ser realizado no dia 27 de setembro de 2019, na UEAP (Universidade Estadual do Amapá), em

Macapá.

O guia prático da linguagem MIPS Assembly

Marco Túlio Gomes da Silva Junior [Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ESTÁCIO JOÃO PESSOA/PB]: livro

"O guia prático da linguagem MIPS assembly", publicado pela Amazon.

Lattes

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na Plataforma Lattes para

que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo docente, oferecer oportunidades de progressão de

carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora da instituição.
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Ser MEI é Legal

André Luiz Cantuária Cardoso Oliveira [Ciências Contábeis, UNESA/RJ]: lançamento do livro "Ser MEI é Legal",

a ser realizado no dia 10 de outubro de 2019, na Associação dos empregados da Eletrobrás, Rio de Janeiro.

Violência contra a mulher

Anne Caroline Fernandes Alves [Direito, FESGO/GO]: palestra “Violência contra a mulher”, apresentada no

Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA), em Goiás, em 04 de setembro de 2019.

Horizontes teóricos à prática educacional: pós-estruturalismo e desconstrução

Guilherme Lima Cardozo [Letras, UNESA/RJ]: palestra “Horizontes teóricos à prática educacional: pós-

estruturalismo e desconstrução”, apresentada no Encontro Internacional "Educação 360", no Rio de Janeiro, de

16 a 17 de setembro de 2019.

Inovação centrada no usuário: a metodologia Design Thinking

Isadora Tonet Assad [Marketing, ESTÁCIO CURITIBA/PR]: palestra “Inovação centrada no usuário: a

metodologia design thinking”, apresentada na ESTÁCIO SANTA CATARINA, durante a Semana da Gestão 4.0,

em 10 de setembro de 2019.

Lattes

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

para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo docente, oferecer oportunidades de

progressão de carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora da

instituição.

30 de setembro de 2019. Ano 9. Nº 407

Matematicando no parque: a matemática descomplicada em 

Taboão da Serra

EVENTO/NOTÍCIA

Em 18/10/19 ocorrerá o “Matematicando no parque”, evento de matemática realizado anualmente na cidade

de Taboão da Serra que transforma o Parque das Hortênsias em uma sala de aula ao ar livre com jogos e

interatividade.

O grande marco para o surgimento do evento foi em 2014, eleito o “Ano da matemática” pela Secretaria de

Educação, Ciência e Tecnologia de Taboão da Serra nas escolas municipais. O objetivo era capacitar os

educadores para o ensino da matemática e instigar os alunos a descobrir um “novo mundo” por trás dos

números. A disciplina se tornou o “norte dos trabalhos da pasta” segundo o secretário de Educação, João

Medeiros, com formação de professores e implantação de projetos cujo foco é o aprendizado da

Matemática.

Os projetos desenvolvidos foram o “Matemática descomplicada”, que propõe tornar a disciplina algo prático

e atrativo aos alunos, “Khan Academy”, plataforma digital de vídeos educativos e o “Programa Mente

Inovadora”, em parceria com a empresa Mind Lab, com a ideia de desenvolver habilidades para a vida e

fazer com que os alunos pensem de forma criativa, por meio de jogos de raciocínio adequados a cada faixa

etária.

Em outubro de 2015, o Parque das Hortênsias recebeu a primeira edição do “Matematicando no parque”.

Na última edição, milhares de pessoas foram ao Parque das Hortênsias para participar das atividades do

“Matematicando no parque” e acompanhar as escolas da Rede Municipal de Ensino que levaram algumas

das inúmeras atividades e jogos que foram desenvolvidos em sala de aula. Além disso, foram realizadas as

finais do “Campeonato de tabuada” dos quintos anos e do “Campeonato Municipal de Mind Lab” do

“Programa Mente Inovadora”.

Segundo o prefeito, Fernando Fernandes, o Matematicando é hoje uma das principais atividades da

educação em Taboão da Serra e um dos principais responsáveis pelo IDEB da cidade.

Enquanto o Brasil atingiu 5,8 pontos no IDEB e apenas 9 estados (incluindo o Distrito Federal) alcançaram

IDEB maior ou igual a 6 (meta prevista nacionalmente para 2021), a cidade de Taboão da Serra na grande

São Paulo atingiu 6,8 pontos, superando a nota da capital e do estado.

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d.
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Alexandre de Castro Catharina [Direito, UNESA/RJ]:

artigo "As dimensões democratizantes do cpc/2015 e seus

impactos na cultura jurídica estabelecida", publicado na

Revista Eletrônica do Curso de Direito da Universidade

Federal de Santa Maria (Qualis A1), v.14, n.2, p. 1-34,

2019.Disponível:

https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/article/view/32849/p

df.

Aline Monteiro Garcia [Psicologia, UNESA/RJ]: artigo

"Sexualidade na medida socioeducativa de internação:

traçando pistas por uma revisão da literatura", publicado na

Revista Psicologia: Ciência e Profissão, v. 39, p. 1-16,

2019.

Antonio Luiz Santana [Engenharia de Produção,

FESV/ES]: capítulo “A reflexividade na grounded theory”,

publicado no livro "Formação prática e pesquisa em

educação volume 3" da Editora Atena, v. 3, p. 80, 2019.

Beatriz Acampora e Silva de Oliveira [Psicologia,

UNESA/RJ]: artigo "Análise da qualidade de vida e

percepção da autoestima: um estudo de correlação e

comparação", publicado na Revista FSA (Faculdade Santo

Agostinho), v. 16, p. 162-178, 2019.

Cintia de Lima Garcia [Enfermagem, ESTÁCIO FMJ/CE]:

artigo "Influence of burnout on patient safety: systematic

review and meta-analysis", publicado na Revista Medicina-

Lithuania, v. 55, p. 553, 2019.

Edson Brito Junior [Engenharia Elétrica, ESTÁCIO

FIC/CE]: comunicação "Uma metodologia sobre os dados

das medições físicas para qualificação da rede digital do

assinante", apresentada na 6º WPIETF Workshop Pré-

IETF no XXXIX Congresso da Sociedade Brasileira de

Computação (CSBC), em belém, em 14 de julho de 2019.

Fabiano Roberto Santos de Lima [Administração,

UNESA/RJ]: artigo "Macroeconomic determinants of

unemployment in Brazil: an ARDL approach", publicado na

revista Modern economy, v.10, n.7, P. 1744-1758, 2019.

Fábio Silva de Oliveira [Engenharia Mecânica,

UNESA/RJ]: comunicação "Additive manufacturing of

titanium applied in dentistry: a bibliometric analysis",

apresentada na IUPAC 2019, em Paris, de 05 a 12 de julho

de 2019.

Felipe da Silva Triani [Educação Física, UNESA/RJ]:

artigo "A violência em categorias de base do futsal no Rio

de Janeiro: um mergulho no universo dos pais e

treinadores", publicado na Revista Movimento, v. 25, 2019.

Halan Deny Dal Pupo [Enfermagem, ESTÁCIO

AMAZÔNIA/RR]: artigo "Polysaccharide diversity in VNI

isolates of cryptococcus neoformans from Roraima,

Northern Brazil", publicado na Revista Fungal biology, v.

123, p. 699-708, 2019.

Jacks de Mello Andrade Junior [Jornalismo, ESTÁCIO

MACAPÁ/AP]: artigo "Comunicação, desenvolvimento e

democracia: relações e reflexões necessárias", publicado

na Revista Científica de Comunicação Social da PUC -

Goiás, v.9, n.1, p. 7-11, 2019.

Disponível:http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/panorama

/article/view/7401/4185.

Keylla Dennyse Celestino da Silva [Ciências Contábeis,

ESTÁCIO BRASÍLIA/DF]: artigo "Impression management

using graphical resources in Brazilian company reports",

publicado na Revista International Journal of Accounting

and Finance (Online), v. 9, p. 1-27, 2019.

Lucas Sátiro do Carmo [Engenharia de Produção,

ESTÁCIO SANTO ANDRÉ/SP]: artigo "OSL-SAR dating of

sediments from Brazilian aeolian system: dama branca,

Rio de Janeiro, morphodynamic study", publicado na

Revista Brazilian Journal of Radiation Sciences, v. 7, p. 01-

17, 2019.

Luiz Fernando Martins de Souza Filho [Fisioterapia,

FESGO/GO]: artigo "Evaluation of the autonomic nervous

system by analysis of heart rate variability in the preterm

infants", publicado na Revista BMC Cardiovascular

Disorders, v. 19, p. 198, 2019.

Disponível:https://bmccardiovascdisord.biomedcentral.com

/articles/10.1186/s12872-019-1166-4.

Marcos Gabriel Pinheiro [Farmácia, UNESA/RJ]: artigo

"Treatment efficacy of MEDI3902 in blood stream infection

and acute pneumonia rabbit models", publicado na Revista

Antimicrobial agents chemotherapy, p. 710, 2019.

Maria Cecilia Trannin [Geografia, UNESA/RJ]: artigo

"Justiça climática: casos e relatos de um mundo em

reconstrução", publicado na Revista Ecodebate, p. 1-21,

2019.

Disponível:https://www.ecodebate.com.br/2019/08/16/justic

a-climatica-casos-e-relatos-de-um-mundo-em-

reconstrucao-artigo-de-maria-cecilia-trannin/.

Maria Eduarda Rocha de França [Biomedicina,

UNESA/RJ]: artigo "Tadalafil restores long-term memory

and synaptic plasticity in mice with hepatic

encephalopathy", publicado na Revista Toxicology and

Applied Pharmacology, v. 379, p. 114673, 2019.

Patrícia Ferreira Cardoso [PG - Direito, UNESA/RJ]:

artigo "O erotismo impresso e a sexualidade feminina",

publicado na Revista Vozes e diálogo, v. 18, n. 01, 2019.

Disponível:https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/vd/artic

le/view/14901/pdf.

Rosa Caroline Mata Verçosa [Enfermagem, ESTÁCIO

FAL/AL]: comunicação "Síndrome de burnout no

profissional de enfermagem", apresentada no 3º

Congresso e 5º Simpósio Alagoano de Saúde Mental, em

Alagoas, de 09 a 10 de agosto de 2019.

Rui Machado Junior [Direito, ESTÁCIO AMAZÔNIA/RR]:

artigo "Análise acerca dos princípios constitucionais

tributários da igualdade e das imunidades", publicado na

Revista Multidisciplinar Pey Këyo Científico, v. 5, p. 12-26,

2019.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
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COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
INFORMAÇÕES IMPORTANTES AOS PROFESSORES PESQUISADORES

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

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá (CEP-UNESA) recebeu recentemente a visita da Comissão Nacional de Ética em
Pesquisas (CONEP) dentro do contexto do “Projeto Qualificação dos Comitês de Ética em Pesquisa do Sistema CEP/CONEP”. O projeto tem por objetivo
qualificar a análise ética das pesquisas pelos CEP brasileiros, prover celeridade ao processo e impulsionar o desenvolvimento técnico-científico no Brasil,
respeitando os princípios éticos e o bem-estar dos participantes de pesquisa. A visita foi excelente e trouxe aos membros do CEP-UNESA novo aprendizado a
respeito das análises dos protocolos das pesquisas que envolvem seres humanos. As adequações sugeridas pela CONEP requerem algumas modificações no
envio de projetos. Para isso, nossa página no Portal da Estácio foi modificada com as explicações e lista de documentos necessários. Solicitamos a todos os
interessados a acessar o endereço http://portal.estacio.br/quem-somos/comite-de-etica-em-pesquisa-da-unesa/apresentação/ antes de submeter sua
pesquisa à apreciação ética. Lembramos que atendemos terças e quintas, em horário comercial pelo telefone (21) 2206-9726 e diariamente pelo email
cep.unesa@estacio.br, com visitas agendadas previamente às terças.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Caroline Leal Ribas (profa.) Camila Cristina (Discente)[Direito, ESTÁCIO
BH/MG]: comunicação "Princípios constitucionais e decisões judiciais" será
apresentada no III Congresso de Direito Vetor Norte, em Belo Horizonte, nos
dias 21 e 22 de Outubro de 2019.

Edvaldo Antunes de Farias [Educação Física, UNESA/RJ]: artigo "A inclusão
como direito a uma vida melhor e novas demandas de conhecimentos nos
serviços em Educação Física: uma análise crítica", publicado na Revista da
SBDD - Sociedade Brasileira de Direito Desportivo, v. 1, p. 31-39, 2019.

Felipe da Silva Triani [Educação Física, UNESA/RJ]: artigo "Das esteiras para
as ruas: fatores que levam os alunos de academias às corridas de rua",
publicado na Revista Motrivivência, v.31, n.60, 2019.

Patrícia Ferreira Cardoso [PG - Direito, UNESA/RJ]: comunicação "Girl: a
tutela jurídica do transgênero à luz do direito de personalidade",
apresentada no XVII Congresso Brasileiro de Sexualidade Humana, em Natal,
de 12 a 14 de setembro de 2019.

Rui Machado Junior [Direito, ESTÁCIO AMAZONAS/AM]: palestra "Estatuto
do desarmamento e suas atualizações" realizada no XI Congresso jurídico do
Estado de Roraima, em Roraima, em 11 de outubro de 2019.

Valéria Dutra Ramos [Engenharia Ambiental e Sanitária, UNESA/RJ]: artigo
"A new pot still distillation model approach with parameter estimation by
multi-objective optimization", publicado na Revista Computers & Chemical
Engineering, v.130, 2019. Disponível:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098135419304259?dgc
id.

ENADE para os cursos de Fisioterapia: desafios no processo de formação

Taniangelo Gabriel Cavalcante [Fisioterapia, ESTÁCIO FAL/AL]: palestra “ENADE para os cursos de Fisioterapia: desafios no processo de

formação”, apresentada na ESTÁCIO FAL, em 31 de agosto de 2019.
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ÚLTIMO DIA - Pré-Inscrição - XI Seminário de Pesquisa e II Mostra de Extensão da Estácio / 
VII Jornada de Iniciação Científica e VI Fórum de Extensão da UNESA

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

A Pré-inscrição para o XI Seminário de Pesquisa e II Mostra de Extensão da Estácio / VII Jornada
de Iniciação Científica e VI Fórum de Extensão da UNESA está disponível no site
https://www.estacio.siseventos.com.br até hoje (21/10/2019).

Local do evento: Campus Nova América
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro – RJ

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Edvaldo de Farias [Educação Física, UNESA/RJ]:
artigo "A inclusão como direito a uma vida melhor e
novas demandas de conhecimento nos serviços em
educação física: análise crítica", publicado na
Revista Sociedade Brasileira de Direito Desportivo –
SBDD v. 1, p. 31-39, 2019.

Elza Maria Gonçalves Lobosque, Cristiane Faiad,
Marcelo Augusto Resende e Maria Cristina Garcia
Costa [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:
capítulo “Avaliação psicológica para concessão de
porte e manuseio de arma de fogo”, no livro
Desafios da avaliação psicológica na
contemporaneidade. Editora Belo Horizonte, v. 1, p.
22-39, 2019.

Fabia Maria de Souza Paula [Enfermagem,
ESTÁCIO FIC/CE]: comunicação "Segurança do
paciente e eventos adversos no centro cirúrgico:
percepção dos enfermeiros", apresentada no 14º
Congresso brasileiro de enfermagem em centro
cirúrgico, recuperação anestésica e centro de
material e esterilização, em São Paulo, de 03 a 06
de setembro de 2019.

Leandro Ortunes [Gestão de Recursos Humanos,
ESTÁCIO CARAPICUÍBA/SP]: artigo "Imigração e
religião: movimento pentecostal e latino-
americanos em valladolid, espanha", publicado na
Revista Último Andar (PUCSP. ONLINE), p. 249,
2018.

Pryscila de Argolo Cerqueira [Biomedicina,
ESTÁCIO FEIRA DE SANTANA/BA]: artigo
"Amiloidose cardíaca: etiologia, aspectos clínicos,
diagnóstico e tratamento", publicado na Revista
Saúde.Com, v. 15, p. 1596-1599, 2019.

Rosa Caroline Mata Verçosa [Enfermagem,
ESTÁCIO FAL/AL]: comunicação "Contribuições de
enfermagem a familiares cuidadores de pacientes
com alzheimer: uma revisão integrativa",
apresentada no 3º Congresso e 5º Simpósio
alagoano de saúde mental, em Alagoas, em 09 e 10
de agosto de 2019.

Rui Machado Junior [Direito, ESTÁCIO
AMAZONAS/AM]: comunicação "A constituição
federal e a política nacional de meio ambiente",
apresentada no Fórum internacional do meio
ambiente: a conferência da terra 2019, em
Roraima, em 18 de setembro de 2019.

Thayana Cruz de Souza [Ciências Biológicas,
ESTÁCIO AMAZONAS/AM]: capítulo “Ação
fibrinolítica de proteases produzidas por bactérias
isoladas de ambientes Amazônicos”, no livro
Análise crítica das ciências biológicas e da natureza
3. Atena Editora, v.1, p. 159-163, 2019.

Lattes

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

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

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

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

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

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

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

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

Prêmio Ernesto Mendes de incentivo à pesquisa

Profa. Renata Nahas Cardili, do curso de Medicina, da ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO/SP]

recebeu o Prêmio Ernesto Mendes de incentivo à pesquisa na modalidade tema livre, no

XLVI Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia, no dia 25 de setembro de 2019, em

Florianópolis, com a apresentação do trabalho "Mutações no gene da filagrina 2 entre

pacientes com dermatite atópica: associação com gravidade ou persistência da

doença?".

IV Simpósio de Gestão Ambiental: Educação Ambiental, Cidades e

Sustentabilidade

Profa. Samira dos Santos Daud e os discentes do seu grupo de extensão do projeto

“Pegada ambiental: educação ambiental e bem viver” do curso de Direito, da ESTÁCIO

SERGIPE, organizaram o IV Simpósio de Gestão Ambiental: Educação Ambiental,

Cidades e Sustentabilidade. O evento contou com a presença de palestrantes

renomados.

28 de outubro de 2019. Ano 9. Nº 410

Revista Rizoma: experiências interdisciplinares em Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas 

EVENTO/NOTÍCIA

A comissão editorial da Revista Rizoma: experiências interdisciplinares em Ciências

Humanas e Sociais Aplicadas está recebendo manuscritos para avaliação e publicação

para a próxima edição, aceitando relatos de pesquisa, estudos teóricos, relatos de

experiências, resenhas e entrevistas.

A Revista Rizoma é uma publicação semestral vinculada ao curso de Psicologia e ao

Núcleo de Estudos Afrobrasileiro do Centro Universitário Estácio Santa Catarina. Por se

tratar de um periódico interdisciplinar, a revista é voltada a insubmissão do dogmatismo

acadêmico e da normose intelectual. Direciona-se, portanto, a aceitar contribuições nas

mais diversas áreas do conhecimento que permitam aos leitores exercitar o que

Nietzsche chamava de "ruminar eterno", isto é, um modo de se proceder a experiência

do pensamento como possibilidade de devir. Solicitamos atenção às Diretrizes para

submissão online dos manuscritos.

Acesse o portal do periódico para consultar as normas e realizar a submissão dos

manuscritos:

http://periodicos.estacio.br/index.php/rizoma

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

Andrea Georgia de Souza Frossard

[Serviço Social, UNESA/RJ]: artigo

"Cuidados paliativos oncológicos e

assistência social", publicado na Revista

Espaço Público, v. 4, p. 1-14, 2019.

Christiane Leal Corrêa [Medicina,

UNESA/RJ]: artigo "Uma revisão sobre maus

tratos contra crianças e adolescentes: como

diagnosticar e conduzir?", publicado na

Revista Eletrônica Estácio Saúde, v. 8, p. 40-

44, 2019.

Elizabeth Sá Barreto Lopes Nogueira

[Arquitetura e Urbanismo, UNESA/RJ]:

comunicação "Análise da paisagem urbana:

um estudo de caso no bairro de Paciência,

Rio de Janeiro, Brasil" apresentada no III

Encuentro latinoamericano y europeo sobre

edificaciones y comunidades sostenibles, na

Argentina, de 22 a 25 de maio de 2019.

Elza Maria Gonçalves Lobosque

[Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação "Avaliação do desenvolvimento

da maturidade na escolha da profissão na

clínica escola psicologia Estácio JF"

apresentada no XIV Congresso ABOP-

Asociação Brasileira de Orientação

Profissional, em Alagoas, de 16 a 20 de

setembro de 2019.

Georgina Meirelle Serafim da Silva Reis

[Administração, ESTÁCIO RECIFE/PE]:

comunicação "A inserção do kahoot, como

ferramenta de aprendizado para jovens

aprendizes" apresentada no Congresso de

tecnologia na educação 2019, em

Pernambuco, em 18 de setembro de 2019.

José Osório do Nascimento Neto [Direito,

ESTÁCIO CURITIBA/PR]: artigo "Políticas

públicas de gênero na educação: uma

análise para o desenvolvimento", publicado

na Revista Eletrônica do Curso de Direito da

UFSM (Qualis A1), v. 14, n° 3, p. 1 - 32,

2019.

Marco Aurelio Carino Bouzada [PG -

Administração,UNESA/RJ]: livro "Laboratório

de logística: testando teoria com um jogo de

empresas", publicado pela editora Alta

Books, 2019. v. 1. 224p.

Marcus Brauer Gomes [PG -

Administração,UNESA/RJ]: artigo "Avaliação

de desempenho individual da comissão

nacional de energia nuclear: um estudo

meta-avaliativo", publicado na Revista Meta:

Avaliação, v. 11, p. 495-516, 2019.

Romulo Gomes [Administração, FESV/ES]:

artigo "O self no armário: uma teoria

fundamentada sobre o silêncio de gays e de

lésbicas no ambiente de trabalho", publicado

na Revista Cadernos EBAPE.BR (FGV), v.

17, p. 375-388, 2019.

Sueli Maria Refrande [Enfermagem,

UNESA/RJ]: artigo "Vivências do enfermeiro

no cuidado ao recém-nascido de alto risco:

estudo fenomenológico", publicado na

Revista Brasileira de Enfermagem, 2019.

Tânia Catarina Sobral Soares

[Enfermagem, UNESA/RJ]: artigo

"Competências e habilidades desenvolvidas

no ensino clínico pratico em saúde do adulto

idoso: relato de experiência docente",

publicado na Revista Eletrônica do Curso do

Acervo em Saúde, v. 29, p. e1341, 2019.

Vicente Eudes Veras Da Silva

[Administração, UNESA/RJ]: comunicação

"A luta de Marielle Franco para promover o

conhecimento sobre os processos de

vulnerabilidade sociocultural" apresentada

no Porto ICRE'19 International Conference of

Research in Education, em Portugal, de 17 a

19 de julho de 2019.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
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Professor da Estácio Natal participa de curso na Suíça

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

Élcio Correia Tavares, professor de física da Estácio Natal, participou da 13° edição da Escola de professores
no CERN em Língua Portuguesa, na Suiça, de 01 a 06 de setembro de 2019. O CERN é o maior laboratório de física
do mundo, responsável pela invenção da internet e descobridor do Bóson de Higgs, a chamada "partícula de
Deus". O docente estudou o modelo padrão de partículas sub-atômicas e viu in loco como são realizadas as
experiências mais avançadas na área, em todo o mundo. Essa formação é valiosa para o ensino da Física
contemporânea aos estudantes da instituição.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Aline Silva Corrêa Maia Lima [Jornalismo, ESTÁCIO JUIZ
DE FORA/MG]: Comunicação “Passinho dance and spoken
word: aesthetic and political bodies in youth practices in
Rio and New Orleans” será apresentada no BRASA XV, no
Texas, de 26 a 28 de março de 2020.

Ana Valéria de Figueiredo e Zulmira Rangel Benfica
[Pedagogia, UNESA/RJ]: Coordenaram a mesa redonda “O
Lúdico como estratégia pedagógica na formação de
professores”, no XIV EDUCERE, no Paraná, de 16 a 18 de
setembro de 2019.

Anne Caroline Fernandes Alves [Direito, FESGO/GO]:
comunicação “Comunidades Quilombolas de Santarém: a
força feminina” apresentada no XVIII CONPEDI, em Goiás,
de 19 a 21 de junho de 2019.

Elza Maria Gonçalves Lobosque, Carlos Manoel Lopes
Rodrigues e Maria Cláudia Camara Géo Verçoza

[Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: Capítulo
“Avaliação Psicológica no contexto de trabalho: o caso das
normas regulamentadoras do trabalho”, no livro: Desafios
da avaliação psicológica na contemporaneidade. Editora
Belo Horizonte, v.1, 2019.

Tania Catarina Sobral Soares [Enfermagem, UNESA/RJ]:
artigo "Segurança dos pacientes e a participação
internacional da enfermagem", publicado na Revista
Saúde Coletiva (Barueri), v. 1, p. 1168-1172, 2019.

Tereza Cláudia de Andrade Camargo [Medicina,
UNESA/RJ]: Capítulo “Percepção dos acadêmicos de
Medicina da Universidade Estácio de Sá do campus João
Uchôa – RJ, sobre a importância da sua inserção na prática
da estratégia de saúde da família”, no livro: Revisão da
Teoria e da Prática Médica. Atena Editora, v.1, p. 81-89,
2019.
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III Semana do Secretariado Executivo Trilíngue da UNESA 

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

O curso de Secretariado Executivo Trilíngue da UNESA promoveu a III Semana do Secretariado Estácio
(SEMSEST), no campus Centro I - Presidente Vargas - RJ, de 07 a 11 de outubro de 2019. Foram cinco noites
de conteúdo relevante, contando com palestras, roda de conversa e vídeos. O evento, consagrado na área,
teve o apoio do COMSECRJ - Comitê de Secretariado do Rio de Janeiro, que vem promovendo ações para a
valorização da profissão.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Bruna Braga da Silveira [Direito, ESTÁCIO FAP/PA]:
Comunicação “Desigualdades e novos paradigmas de
participação no processo civil” apresentada no X
Congresso Internacional da Associação Brasileira de
Pesquisadores em Sociologia do Direito (ABraSD), em
Recife, em 16 de outubro de 2019.

Ellen Aniszewski [Educação Física, UNESA/RJ]:
Comunicação "O que eu posso e consigo realizar... de
que forma posso fazer? Motivação e as necessidades
dos alunos do ensino fundamental na educação física
escolar", apresentada no XXI Conbrace e VIII Conice
no GTT Escola, no Rio Grande do Norte, de 16 a 20 de
setembro de 2019.

Leandro Silva Pimentel [Enfermagem, ESTÁCIO
AMAZÔNIA/RR]: Comunicação “Complicações
hemodinâmicas cardíacas na unidade de terapia
intensiva na cirurgia cardíaca” apresentada no II
Congresso Nordestino de Cuidados Intensivos, no Rio

Grande do Norte, de 17 a 20 de julho de 2019.

Maria Ribeiro Santos Morard [Medicina, UNESA/RJ]:
artigo "Primary hyperidrosis prevalence and
characteristics among medical students in Rio de
Janeiro", publicado na Revista PLoS One, v. 14,
p.e0220664,2019.Disponível:
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371
/journal.pone.0220664.

Samira dos Santos Daud (Profa.) Carolina Brito,
Daniela Mendonça, Emily Poderoso, Greice Darling
e Jhonny Trindade (Discentes) [Direito, ESTÁCIO
SERGIPE/SE]: Comunicação “Ocupação no povoado
Saco do Rio Real, no município de Estância/SE e suas
contradições relacionadas aos direitos da cidade e
meio ambiente” apresentada no IV Seminário
Internacional Pós-Colonialismo, Pensamento
Descolonial e Direitos Humanos na América Latina,
em Recife, em 23 de agosto de 2019.

Aline Monteiro Garcia [Psicologia, UNESA/RJ]: Palestra "Direitos humanos e DEGASE: olhando aspectos de

saúde, gênero e raça" realizada no salão internacional da ENSP, no Rio de janeiro, em 10 de setembro de

2019.

Patrícia Ferreira Cardoso [PG - Direito, UNESA/RJ]: Curso “Flasses- os casais e a sexualidade na

contemporaneidade: características e desafios” realizado durante o XVII Congresso brasileiro de sexualidade

humana, em Natal, em 12 de setembro de 2019.

Winston de Araújo Teixeira [Direito, ESTÁCIO AMAZONAS/AM]: Organização da "I Jornada Jurídica da

Faculdade Estácio do Amazonas " realizada no Amazonas, de 09 a 11 de setembro de 2019.

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.
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Conversa entre laboratórios: habitação, conforto e assistência técnica

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

Em 25/09/2019, ocorreu o primeiro encontro de um ciclo promovidos pelos Laboratório de
Conforto Ambiental e Eficiência Energética (LABCONFEE) e o Laboratório de Habitação do Curso de
Arquitetura e Urbanismo da Estácio, campus: Niterói, Rio de janeiro. A proposta foi apresentar e abrir
o debate sobre as pesquisas e trabalhos realizados por ambos laboratórios, voltados à Habitação de
Interesse Social (HIS), Conforto Ambiental e Eficiência Energética e Assistência Técnica Gratuita.

Os encontros ocorrem às quartas-feiras, das 18h às 19h. O convite é aberto a todos os
interessados nos temas e vale horas AAC. O próximo encontro ocorrerá no dia 04/12/2019, das 18h
às 19h, no Auditório do campus Niterói.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Christiane Leal Corrêa [Medicina, UNESA/RJ]: artigo
"Long-term ethanol intake causes morphological
changes in Schistosoma mansoni adult worms in
mice", publicado na Revista Experimental
Parasitology, v. 203, p.30-35, 2019. Disponível:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S
0014489418304284?via%3Dihub#.

Fabiano Roberto Santos de Lima [Administração,
UNESA/RJ]: artigo "Unemployment and output gap:
Short-term empirical evidence for the Brazilian
context (2012-2019)", publicado na Revista
International Journal of Commerce and Economics,
v.1, p. 27-32, 2019.

Fabíola de Almeida Brito [Enfermagem, ESTÁCIO
FAL/AL]: artigo "Impactos sócio ambientais da
atividade hoteleira na orla urbana de Maceió",
publicado na Revista Brazilian Applied Science
Review, v. 3, p. 1908-1922, 2019.

Frederico Hassin Sanchez [Medicina, UNESA/RJ]:

livro "Cirurgia Mocrográfica de Mohs - Manual
Prático e Atlas", publicado pela DiLivros Editora,
2019, v.1. Disponível em:
https://issuu.com/dilivroseditora/docs/cirurgia_micr
ogr_fica_de_mohs_-_manual_pr_tico_e_a.

Iara Leão Luna de Souza [Farmácia, ESTÁCIO
AMAZÔNIA/RR]: artigo "Supplementation with
Spirulina platensis Modulates Aortic Vascular
Reactivity through Nitric Oxide and Antioxidant
Activity", publicado na Revista Oxidative Medicine
and Cellular Longevity , 2019. Disponível em:
https://www.hindawi.com/journals/omcl/2019/7838
149/.

Jaciara Carvalho e Márcio Lemgruber [PG -
Educação, UNESA/RJ]: artigo "Education and
technology into the 2020s: speculative futures",
publicado na Revista Learning, Media and
Technology, 2019. Disponível em:
https://doi.org/10.1080/17439884.2019.1666872

Fabien Pereira da Silva [Educação Física, UNESA/RJ]: palestra "Avaliação dentro e fora da quadra"

apresentada no Simpósio Internacional de Beach Tennis, em São paulo, em 21 e 22 de setembro de 2019.

Larissa Clare Pochmann da Silva [Direito, UNESA/RJ]: palestra "Medidas atípicas na execução civil: limites e

possibilidades" apresentada na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro,

em 18 de outubro de 2019.

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.
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Atavismo punitivista e desencarceramento em massa

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

punitivista e desencarceramento em massa" apresentada na Faculdade Estácio de

Cotia, em São Paulo, em 27 de agosto de 2019.

Semana Nacional de Práticas Empreendedoras

Prof. Eduardo Cechinel, do curso de Administração da ESTÁCIO SANTA

CATARINA/SC organizou a Semana Nacional de Práticas Empreendedoras. O evento

ocorreu de 9 a 12 de setembro de 2019. Palestrantes e egressos da instituição

apresentaram cases, discutiram tendências e apontaram caminhos para que práticas

empreendedoras obtenham êxito. O evento foi gratuito e aberto à comunidade

acadêmica.

I Encontro Científico da Semana Jurídica da Faculdade Estácio de Sá de

Ourinhos (FAESO)

Prof. José Ricardo Suter, do curso de Direito da FAESO/SP organizou o I Encontro

Científico da Semana Jurídica da FAESO. O evento ocorreu em 11 de setembro de

2019. O Encontro proporcionou aos discentes do Curso de Direito a apresentação de

suas pesquisas, disseminando a pesquisa científica entre seus pares.

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.

25 de novembro de 2019. Ano 9. Nº 414

Prêmio Latino-americano de Arquitetura XI Bienal José Miguel Aroztegui

EVENTO/NOTÍCIA

Prof. Fábio Oliveira Bitencourt Filho do Curso de Arquitetura e Urbanismo da

Universidade Estácio de Sá (UNESA) participou como membro do Júri para escolha

dos melhores trabalhos de Arquitetura da XI Bienal José Miguel Aroztegui.

Participaram grupos de estudantes de arquitetura de universidades do Brasil e

demais países da América Latina. O Prêmio ocorreu durante o XV Encontro Nacional

de Conforto no ambiente Construído - ENCAC, em João Pessoa/PB, de 18 a 21 de

setembro de 2019. A Bienal Aroztegui ocorre desde 1997 e trata-se de um concurso

estudantil de arquitetura bioclimática. Nesta 11ª edição, o tema abordado foi

“arquitetura em espaços de saúde”, assim o exercício projetual dos alunos

consistiram na proposição de uma unidade básica de saúde-UBS em alguma região

distinta da sede da sua faculdade de arquitetura.

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

Aline Silva Correa Maia Lima

[Jornalismo, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: capítulo “Affirmation and

visibility between prejudices and stigmas of

the young from favelas in Brazil: let’s talk

about the passinho dance", no livro

Brazilian youth: global trends and local

perspectives. 1ed. Londres /Nova York:

Routledge, v.1, p. 109-127, 2019.

Emanuelle Justino dos Santos

[Pedagogia, ESTÁCIO NATAL/RN]: livro "A

estética do araruna: corpo, dança e

Educação Física", publicado pela Appris

Editora, v.1, 2019.

Evelyn Aparecida de Oliveira

[Engenharia Civil, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: artigo "Parametric analysis of

the influence of texture on human dental

surface hardness", publicado na Revista

Journal of the mechanical behavior of

biomedical materials, v.102, p.103495,

2019.

Fabio Ramoa Pires [Odontologia,

UNESA/RJ]: comunicação "Importância

dos aspectos clínicos, imaginológicos e

patológicos no diagnóstico diferencial das

doenças da boca" apresentada no I

Congresso Regional de Odontologia de

Montes Claros/MG, em Minas Gerais, em

21 de setembro de 2019.

Fabíola de Almeida Brito [Enfermagem,

ESTÁCIO FAL/AL]: artigo "Percepção

sócio ambiental e turística na área de

proteção ambiental da foz do Rio São

Francisco em Alagoas", publicado na

Revista Brazilian Apllied Science Review,

v.3, nº 5, p.1,923-1936, 2019.

Isabel de Sá Affonso da Costa, Jorge

Augusto de Sá Brito e Freitas

(Docentes) e Elena Bandeira da Silva

(Egressa) [PG - Administração,

UNESA/RJ]: artigo "Meteoro da ilusão:

sentido do trabalho para jovens gerentes

de bancos públicos", publicado na Revista

Cadernos EBAPE.BR (FGV), v.17, p.765-

782,2019.Disponível:

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/c

adernosebape/article/view/76658/76489.

Luciana Gomes Machado Nascimento

[Arquitetura e Urbanismo, ESTÁCIO

SERGIPE/SE]: comunicação "Análise da

gestão ambiental em cidades históricas"

apresentada no XXIII Seminario

Internacional Integrador da Rede

Prodema, na Paraíba, de 09 a 13 de

setembro de 2019.

Paulo Estevão Franco Alvarenga

[Educação Física, UNESA/RJ]: artigo

"Caffeine increased muscle endurance

performance despite reduced cortical

activation and unchanged neuromuscular

efficiency and corticomuscular coherence",

publicado na Revista Nutrients, v.11, p.

2471, 2019.

Rui Machado Junior [Direito, ESTÁCIO

AMAZÔNIA/RR]: capítulo “O estado

inconstitucional das coisas na saúde da

penitenciária agrícola do Monte Cristo", no

livro Tópicos em ciências sociais, Editora

Poisson, 1 ed., v.2, p. 25-31, 2019.

Tania Catarina Sobral Soares

[Enfermagem, UNESA/RJ]: capítulo

“Cuidado ao paciente oncológico na

terapia intensiva", no livro PROENF -

Programa de Atualização em Enfermagem,

Editora Artmed Panamericana, 1 ed., v.3,

p. 83-116, 2019.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
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Curso "Caminhos para a Extensão Universitária nas IES”

Dando continuidade ao processo de desenvolvimento e fortalecimento da cultura de Extensão na Estácio, o

curso “Caminhos para a Extensão Universitária nas IES”, organizado pelo Fórum de Extensão das IES

Particulares (FOREXP) em parceria com o FUNADESP e a Universidade Estácio de Sá (UNESA) poderá ser

assistido presencialmente ou em tempo real no dia 06/12/2019 (sexta-feira).

Local: Universidade Estácio de Sá - Campus Centro I – Avenida Presidente Vargas, 642 / Auditório do 22°

andar – Rio de Janeiro - Horário: das 09h às 18h

Assista em tempo real no link: https://viz-wcs.voxeldigital.com.br/?CodTransmissao=728652

Inscrições no link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdICaw_YZk4JCAWvrXUfPacV3ctSU2nWVkXjka1AT48ozUYOQ

/viewform.

02 de dezembro de 2019. Ano 9. Nº 415

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

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Christine Vieira Pereira [Psicologia, UNESA/RJ]: o
trabalho "Postura compreensiva gestáltica como prática
para além da perícia psicológica nas varas de família” foi
apresentado no VII Congresso de Gestalt-terapia do
Estado do Rio de Janeiro, em Cabo Frio, de 24 a 26 de
outubro de 2019.

Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ
DE FORA/MG]: fez a comunicação oral do trabalho:
“Como faço: a prática no serviço de Psicologia Aplicada
do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora em
orientação profissional”, no Congresso da Associação
Brasileira de Orientação Profissional (ABOP), em Maceió,
de 16 a 20 de setembro de 2019.

Ercole da Cruz Rubini [Educação Física, UNESA/RJ]: artigo
"Aerobic exercise and cardiac function of murines
exposed to doxorubicin: a meta-analysis", aceito para
publicação na Revista Arquivos brasileiros de Cardiologia,
2019.

Fabíola de Almeida Brito [Enfermagem, ESTÁCIO
FAL/AL]: publicação do capítulo “Impactos
socioambientais causados por metais pesados:
rompimento da barragem de Mariana", no livro Novos
Paradigmas de Abordagem na Medicina Atual 2, Atena
Editora, 2ª ed., vol.2, p. 85-96, 2019.

Gustavo Henrique Santos Pereira [Medicina, UNESA/RJ]:
artigo "Combination and sequential evaluation of acute-
on-chronic liver failure (ACLF) and hyponatremia and
prognosis in cirrhotic patients", aceito para publicação na
Revista Digestive and Liver Disease, 2019.

Tamara de Souza Campos [Jornalismo, UNESA/RJ]: artigo
"Pensando o longform à luz das sete características do
webjornalismo: um estudo de caso de uma série de O
Globo", publicado na Revista Estudos em Jornalismo e
Mídia, vol.16, p. 157-167, 2019. Este artigo é fruto da
atuação da professora, no Programa de Pesquisa
Produtividade da UNESA.

2ª Competição Brasileira de Processo
Larissa Clare Pochmann da Silva [Direito, UNESA/RJ]: participou como avaliadora das etapas escrita (memoriais) e oral
durante a 2ª Competição Brasileira de Processo, em Curitíba, de 3 a 5 de outubro de 2019.

Processos criativos em grupo e a questão da autoria

Nívea Faria de Souza [Cinema, UNESA/RJ]: palestra "Processos criativos em grupo e a questão da autoria" apresentada

na 2ª edição do "Colóquio Internacional a Autoria das Artes", no auditório do Instituto de Artes da Universidade do

Estado do Rio de Janeiro (UERJ), no Rio de Janeiro, em 7 de outubro de 2019.

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.
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Desafios da Investigação em Psicologia da Educação: Contributos de Parcerias e Projetos 

Internacionais

Aliny Lamoglia de Carvalho, professora do curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá (UNESA),

participou da III Conferência Internacional da Associação para o Desenvolvimento da Investigação em

Psicologia da Educação (ADIPSIEDUC), de 07 a 08 de setembro de 2019, em Santiago de Compostela,

Espanha. O evento reuniu profissionais e pesquisadores de países como Portugal, Brasil, Espanha,

Moçambique e Angola para discutir os rumos e percursos das pesquisas em cognição e a contribuição da

Psicologia da Educação neste processo. Foram apresentados projetos de intervenção e pesquisas

científicas com o tema “Desafios da investigação em psicologia da educação: contributos de parcerias e

projetos internacionais” nestes diferentes países.

09 de dezembro de 2019. Ano 9. Nº 416

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

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

X Jornada de Pesquisa em Comunicação
Profa. Aline Silva Corrêa Maia Lima, do curso de Publicidade e Propaganda da ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG organizou a X
Jornada de Pesquisa em Comunicação. O evento ocorreu de 21 a 22 de outubro de 2019. O encontro contemplou
apresentações sobre o desenvolvimento das pesquisas de TCC, dos graduandos dos cursos de Jornalismo e Publicidade
da instituição.

Elizabeth Silaid Muxfeldt, professora do curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá, recebeu a premiação de 2º

Lugar entre os trabalhos apresentados na modalidade Pôster no eixo: Integração ensino – serviço – gestão –

comunidade, durante o 57º COBEM - Congresso Brasileiro de Educação Médica, em 29 de setembro de 2019.

VI Jornada Científica de Odontologia UNESA

Profa. Luciana Armada Dias, do curso de Odontologia da Universidade Estácio de Sá (UNESA), organizou a VI Jornada

Científica de Odontologia. O evento ocorreu em 19 de outubro de 2019.

Rui Machado Junior [Direito, ESTÁCIO AMAZÔNIA/RR]: participou da Comissão Científica do II Ciclo de Direito Médico

e da Saúde de Roraima, no auditório do CRM-RR, em Roraima, em 14 de novembro de 2019.

Caroline Leal Ribas (Docente), Laura Mathias e

Samya Abdallah (Discentes) [Direito, ESTÁCIO

BH/MG]: comunicação “Democracia à submissão:

crise de ideologia ou processo transformação

política?” apresentada no III Congresso de Direito

Vetor Norte, em Minas Gerais, em 21 de outubro de

2019.

Cláudio Pellini Vargas [Pedagogia, ESTÁCIO JUIZ

DE FORA/MG]: comunicação “Os conteúdos básicos

comuns da educação física escolar mineira: uma

análise dos seus contextos de influência”

apresentada no XXI Congresso Brasileiro de

Ciências do Esporte (CONBRACE), no Rio Grande

do Norte, em 20 de setembro de 2019.

Ellen Aniszewski [Educação Física, UNESA/RJ]:

artigo "(A) motivation in physical education classes

and satisfaction of competence, autonomyand

relatedness", publicado na Revista da Educação

física/UEM (Online), vol.30, p. 1-11, 2019.

Disponível:

http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevEduc

Fis/article/view/44939/751375139955

Fabíola de Almeida Brito [Enfermagem, ESTÁCIO

FAL/AL]: artigo "Estudo físico-químico, tóxico e

microbiológico associados à biorremediação nas

águas do Riacho Reginaldo em Maceió", publicado

na Revista Brazilian Apllied Science Review, vol.3, p.

1937-1948, 2019.

Ludmila Nakamura Rapado (profa.), Caroline

Monteiro Ferreira e Debora Silva de França Abreu

(alunas) [Farmácia, ESTÁCIO CARAPICUÍBA/SP]:

comunicação “A relação entre o conhecimento sobre

a importância do descarte adequado de

medicamentos e a prática do descarte” apresentada

no SIMESP 2019, em São Paulo, em 03 de

dezembro de 2019.

Winston de Araújo Teixeira [Direito, ESTÁCIO

AMAZONAS/AM]: artigo "A inconstitucionalidade da

reforma trabalhista à luz da força normativa da

constituição e do direito humano ao trabalho

decente", publicado na Revista de Direito do

Trabalho, vol.204, p. 225-244, 2019.
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