
XII Encontro de Iniciação Científica e Extensão da Estácio Amazônia

Nos dias 04, 05 e 06 de novembro de 2020, o Centro Universitário Estácio da
Amazônia realiza o XII Encontro de Iniciação Científica e Extensão da Estácio Amazônia. Todo
evento será online, com palestras, apresentações de sessões técnicas e banners. Envie seu
artigo completo, artigo curto ou resumo. Todos as informações no portal do
evento: https://www.even3.com.br/xiieicea.

Professor recebe prêmio de melhor tese de doutorado vinculada ao Latin American
Science Education Research Association

O Professor Wender Antônio da Silva do curso de Sistemas de Informação da ESTÁCIO
AMAZÔNIA, teve sua tese doutoral premiada pelo Latin American
Science Education Research Association (LASERA) O concurso ocorreu entre todos os
participantes do evento com teses voltadas a área de ensino de ciências desenvolvidas em
programas de doutoramento de toda a américa latina. O reconhecimento veio em forma do
AWARD CERTIFICATE: the best doctoral thesis on Science Education 2020
(Technology area). O evento ocorreu em Antigua, na Guatemala entre os dias 13 e 16 de
outubro de 2020.

Luciana de Paula Lima e Schmidt de Andrade, Ana Mallet, Fátima Geovanini e David Kestenberg [Medicina, UNESA]:
Capítulo “Humanidades, Medicina e Arte: uma Experiência de Ensino” publicado no e-book “Literatura na Vida: experiências
de ler e escrever na Educação e na Saúde”, de organização de Luís Augusto Fischer e Marta Orofino, 1ªed., p.197-208, 2020.
ISBN: 978-65-5725-0167.
Disponível em: https://lume.ufrgs.br/handle/10183/214066.

Bruno Esteves Conde [Enfermagem, ESTÁCIO JUIZ DE FORA]: Artigo
“Evaluation of conservation status of plants in Brazil’s Atlantic forest: An ethnoecological approach with Quilombola commu
nities in Serra do Mar State Park” publicado na Revista Internacional Plos One, 2020.
Disponível em: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0238914.

Lucas Sátiro do Carmo [CST em Gestão de Recursos Humanos, ESTÁCIO SANTO ANDRÉ]: Artigo
“Calculated and experimental response of calcium silicate polycrystalline to high and very-high neutron doses” publicado na
Revista Radiation Physics and Chemistry, V. 172, p. 108820, 2020.
Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2020.108820.

Marcos de Oliveira Morais [CST em Logística, ESTÁCIO SÃO PAULO]: Artigo “The evolution of quality in industry 4.0”
publicado na Revista Research, society and development, nº 10, v. 9, p. 1-29, 2020.
Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/8634/7728.
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Inscrição para Extensão é prorrogada até dia 09 de novembro

As inscrições para submissão de projetos de Extensão, referente ao período de março/2021 a janeiro/2022
(ciclo 2021), foram prorrogadas até 09 de novembro de 2020.

Consulte o Edital de sua unidade no link abaixo:
https://portal.estacio.br/quem-somos/pesquisa-e-extensao/extens%C3%A3o/.

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