
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.

Henrique da Silva Pizzo [Engenharia Civil, ESTÁCIO JUIZ DE FORA]: artigo “Desenvolvimento de objetos
educacionais: atividade prática de vazões em orifícios.” publicado na Revista Engenharias: Metodologias e
Práticas de Caráter Multidisciplinar, Cap. 17 pag. 160-170, 2020.
Disponível em: https://www.atenaeditora.com.br/post-artigo/41704.

Denise Rocha Raimundo Leone [Enfermagem, ESTÁCIO JUIZ DE FORA]: artigo “Assistência de enfermagem em
diálise peritoneal: aplicabilidade da teoria de orem - estudo de método misto” vol. 25, n°. 3, e20200334,
2021.
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
81452021000300204&lng=pt&nrm=iso.

Ezidras Farinazzo Lacerda Filho [CST em Design Gráfico, ESTÁCIO JUIZ DE FORA]: artigo “Ma: representações
do vazio na narrativa ocidental, A Ghost Story e suas referências orientais” publicado na Revista Aguarrás,
37°ed., 2021.
Disponível em: https://aguarras.com.br/ma/. 
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Programa de bolsas internacionais Women in STEM

Está aberto o programa Scholarships for Women in STEM, promovido pelo British Council. O programa busca mulheres apoiar mulheres 
graduadas que consigam demonstrar a necessidade de apoio financeiro e que tenham o desejo de inspirar futuras gerações a seguirem 
carreira nessas áreas. As bolsistas selecionadas receberão auxílio financeiro para fazer mestrado em Ciências, Tecnologia Engenharia ou 
Matemática, em universidades de prestígio no Reino Unido.
Para o Brasil,  as bolsas estão abertas nas áreas de Saúde, Ciências, Mudança Climática, Transição Energética, Meio Ambiente, Agricultura, 
e Indústria 4.0.
Principais benefícios benefícios:
1. Mensalidades cobertas;
2. Auxílio financeiro por até 15 meses, incluindo o auxílio moradia;
3. Subsídio para crianças como acompanhante;
4. Curso de inglês, se necessário, para atender os requisitos de idioma da universidade;
5. Inscrição no exame de proficiência IELTS;
6. Viagem para o Reino Unido;
7. Visto e seguro saúde

Confira os critérios de elegibilidade das professoras e saiba como participar no link: https://www.britishcouncil.org.br/mulheres-na-
ciencia/bolsas
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