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Apresentação
A Diretoria de Pesquisa, 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 2016, foram publicadas 48 edições.
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A Faculdade de Direito da Mercer University (Estados Unidos) oferece a alunos e
ex-alunos da Estácio uma oportunidade de aprimoramento acadêmico: Masters in
Comparative Jurisprudence (MCJ) – Degree in International Business and Trade Law.
A Mercer University abre inscrições exclusivamente para alunos e ex-alunos da Estácio, com os
seguintes benefícios:
• desconto de 10.000 dólares no curso;
• auxílio de 3.000 dólares para hospedagem;
• auxílio de 1.200 dólares para translado aéreo,
para os primeiros 12 alunos inscritos e aceitos.

Para mais informações, visite:
http://law.mercer.edu/academics/mcj/
Prazo para inscrições até 15 de fevereiro de 2016.
OBS: o curso e as vantagens oferecidas são
de exclusiva responsabilidade da Mercer University. Não há aproveitamento de créditos ou
revalidação de diploma de forma automática
pela Estácio.

EVENTO/NOTÍCIA
Simpósio Opinião na Estácio Belo Horizonte

mia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, em
Santiago do Chile, em 09 de outubro de 2015.

Simpósio Interdisciplinar onde foi discutida a utilização de células tronco. Por se tratar de um evento interdisciplinar, abordou temas da aplicabilidade das células
tronco na saúde, aspectos legais e aspectos éticos com
a integração dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem e
Direito. Dentre os palestrantes havia uma cientista, um
especialista em reprodução humana e uma advogada.

Auner Pereira Carneiro [Pedagogia, UNESA/RJ]:
participação no comitê científico da revista científica
Link Science Place Interdisciplinar, ISSN: 2358:8411.
http://revista.srvroot.com/linkscienceplace/index.php/lin
kscienceplace/about/editorialTeam
Roda de Conversa: Leitura e Dislexia

Marcio Reis Pereira de Sousa [Medicina Veterinária, UNESA/RJ]: projeto "Avaliação da eficiência dos
procedimentos de higienização manual e mecanizada
em amostras de hortaliças produzidas na cidade de
Petrópolis-RJ" aprovado pelo Edital de Auxílio Básico à
Pesquisa (APQ 1), da FAPERJ. O professor é bolsista de
pesquisa produtividade pela Universidade Estácio de Sá.
Guilherme Sandoval Goes [Direito, UNESA/RJ]:
livro "Brasil e Chile: posicionamento geopolítico no
contexto mundial contemporâneo" lançado na Acade-

Em 21 de setembro de 2015 aconteceu uma ação
da Semana de Dislexia na Unidade Niterói com uma
palestra da fonoaudióloga Juliana Pereira e exposição
de livros das Editoras WAK e Intertexto.
Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: minicurso "HTP: indicadores patológicos" realizado no VII Congresso Brasileiro
de Avaliação Psicológica, em São Paulo, de 30 de junho
a 03 de julho de 2015.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Cláudia Maria Campinha dos Santos [Ciências
Biológicas, UNESA/RJ]: artigo "Potential antibiotic
produced from glycerin biotransformation" aceito
para publicação na revista BMC Proceedings.
Nelson Lage da Costa [Engenharia de Produção,

UNESA/RJ]: comunicação "A relação entre a matemática apreendida na escola e nos diversos cursos
de graduação: onde e como estão sendo usados
os conhecimentos matemáticos em prol da sociedade" apresentada na CiEMeLP 2015, em Coimbra -Portugal, de 28 a 31 de outubro de 2015.

VOCÊ SABIA?

Em breve o edital de Iniciação Científica da UNESA estará disponível no site: www.estacio.br/pesquisas
> clicar em Iniciação Científica.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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PIQs (Programa de Incentivo à Qualificação)
da DPA (Diretoria de Pesquisa Aplicada)
A Diretoria de Pesquisa Aplicada com intuito de contribuir cada
vez mais para o desenvolvimento da pesquisa e de pesquisadores da
Estácio lançou os seguintes PIQs:
Artigo Científico: este PIQ tem como objetivo auxiliar docentes e
outros interessados no preparo do artigo científico, tirando dúvidas de
onde e como publicar. O curso traz uma linguagem gráfica de fácil
entendimento, explicando cada tipo de trabalho científico. Disponível
no link: http://educare.webaula.com.br//Portal/Modules/PanelDefault/Home.asp > Escola de Docência > clicar em A3 > selecionar
artigo científico.
Projeto Científico: lançado também em novembro de 2015,
tem como objetivo auxiliar os interessados desde os passos iniciais para a preparação de um projeto de pesquisa para submissão a um órgão de fomento, passando pela compreensão de
como elaborar uma adequada introdução até a elaboração de
um método, cronograma e orçamento adequados para submissão. O curso apresenta exemplos de projetos aprovados para
órgão de fomento estadual. Disponível no link:

http://educare.webaula.com.br//Portal/Modules/PanelDefault/Ho
me.asp > Escola de Docência > clicar em A3 > selecionar projeto
de pesquisa.
Sistema de Informação para Gestão Curricular: neste PIQ voltado a docentes, mas principalmente a gestores acadêmicos apresenta-se o sistema Stella, uma ferramenta online que integra
automaticamente os dados dos currículos Lattes de todos os professores da Estácio. O coordenador receberá visita do MEC? O sistema fornece informações com agilidade e qualidade para auxiliar
no atendimento das demandas de comissões avaliadoras do MEC.
Também oferece suporte quanto às decisões estratégicas nas
áreas de gestão de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Disponível no link: http://educare.webaula.com.br//Portal/Modules/PanelDefault/Home.asp > Escola de Docência > clicar em “Treinamento”>
selecionar “Sistema de Informação para Gestão Curricular”
Em breve, estarão no ar os PIQs: Propriedade Intelectual (Patentes); Eventos científicos: o papel do avaliador; e Currículo Lattes:
Cadastro e Atualização. Não percam!

EVENTOS/NOTÍCIAS
Edvaldo de Farias [Educação Física, UNESA/RJ]: participa da
comissão científica da revista Dissertar.
VII Jornada de Nutrição da Estácio
Realizada no dia 07 de novembro de 2015 no campus João
Uchôa e coordenada pela Profª Claudia Olsieski da Cruz, do curso
de graduação em Nutrição, a Jornada teve a participação de 115
alunos internos e externos e de 5 palestrantes da área de Nutrição
Clínica. O coffee break servido no intervalo foi feito por alunos do
curso, também responsáveis por elaborar kits de credenciamento
personalizados.
O trabalho “Programa de exercícios direcionados a osteogênese como promotor eficaz na saúde do idoso osteoporótico/osteopênico”, desenvolvido na ESTÁCIO BH/MG, foi considerado um dos

melhores no VIII Congresso de Geriatria e Gerontologia de Minas
Gerais 2015, sendo contemplado com premiação de melhor trabalho em apresentação oral.
Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE
FORA/MG]: participou como coordenadora de sessão oral no VII Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica, com o tema “Avaliação psicológica e seus desafios nas diferentes regiões do Brasil” realizado de
30 de junho a 03 de julho de 2015, na Universidade Presbiteriana
Mackenzie, em São Paulo. Visando o desenvolvimento da avaliação
psicológica, o compartilhamento de informações e o atendimento das
demandas particulares de cada região do Brasil, de forma ética e cientificamente embasada, o evento propiciou troca de conhecimentos e
aprimoramento profissional. Participaram do evento profissionais da
área e pesquisadores nacionais e estrangeiros.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Luciano Procópio da Silva [Medicina, UNESA/RJ]: artigo “A
metagenômica na busca de enzimas hidrolíticas bacterianas”, publicado na Revista Eletrônica Estácio Saúde, dez
2015.

comunicação “A formação do professor de matemática no
Brasil: um passado conhecido, um presente de desafios e um
futuro para ser (re) pensado” apresentada na CiEMeLP 2015,
em Coimbra -Portugal, de 28 a 31 de outubro de 2015.

Marco Aurelio Reis [Jornalismo, UNESA/RJ]: artigo “Crise leva
o jornalismo impresso do Rio a reinventar o seu negócio”
aceito para publicação na Revista Brasileira de Ensino de Jornalismo (REBEJ).

Vinicius Figueiredo Chaves [Direito, UNESA/RJ]: comunicações“O termo de compromisso como instrumento regulatório do mercado de capitais” e “Governança da
sustentabilidade: direito brando ou cogente” apresentadas
no XXIV Congresso Nacional do CONPEDI, em Belo Horizonte/MG, de 11 a 14 de novembro de 2015.

Nelson Lage da Costa [Engenharia de Produção, UNESA/RJ]:

VOCÊ SABIA?
A professora e jornalista Aline Maia, dos cursos de Jornalismo e de Publicidade e Propaganda da Estácio Juiz de Fora, está
em New Orleans, Estados Unidos, desde 1 de setembro de 2015. Aline Maia está na Tulane University, onde realiza parte de
sua pesquisa de Doutorado em Comunicação, dentro do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE / CAPES).

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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eBooks da linha de pesquisa
TICPE do PPGE/UNESA
Publicado o e-book
“Educação e tecnologia: parcerias. Volume
4”, da série de coletâneas organizadas pela
Linha de Pesquisa em
Tecnologias de Informação e Comunicação nos Processos
Educacionais -TICPE /
PPG em Educação. O
livro reúne 9 capítulos selecionados por
pares, mediante avaliação cega, dentre
as propostas submetidas a uma chamada
aberta. O volume
atual e os anteriores
estão disponíveis no
blog mantido pela
Linha, na aba “Nossas
P r o d u ç õ e s ” :
https://ticpe.wordpress.com/publicacoes/.
O post de lançamento pode ser acessado
pelo
link:
https://ticpe.wordpress.com/2015/11/15
/e-book-educacaoetecnologia-parceriasvolume-4-publicado/.
L ink direto p a ra
b a ix ar
o
l i vro :
https://ticpe.files.wordpress.com/2015/11/ebook-educac3a7c3a3o
-e-tecnologiaparceriasvol-4-2015-versc3a3ofinal.pdf.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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Pesquisa UNESA baseia projeto
piloto de Agência ONU: notícia na TV
O Laboratório John Rawls, centro de estudos em Ciência Política e Filosofia do Centro de Ciências Jurídicas do Rio
de Janeiro, executa atividade de cooperação com a Agência
das Nações Unidas “Rio+” World Centre for Sustainable
Development, instituição legado da Conferência Rio+20,
para desenvolver conteúdo para a confecção de um vídeo
documentário a ser distribuído para cerca de 190 países. Na
última semana, uma equipe de alunos de Iniciação Científica treinada pela “Rio+” e pelo Prof. Dr. Dalton Franco realizou as primeiras coletas de material visual usando
aparelhos celulares. O material gravado alimenta o projetopiloto que promoverá casos de sucesso em justiça social,
desenvolvimento econômico e sustentável em comunidades pobres da Baixada Fluminense.
O escritório “Rio+” (ONU) tem mandato global e trabalha para promover soluções ambientais práticas de acordo

com os dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, PNUD, definidos na Rio+20. Por outro
lado, o Laboratório John Rawls (UNESA) executa duas pesquisas na área de desigualdade étnica e justiça social na
Baixada. Os dois cooperam porque o Laboratório está
ligado diretamente a três dos dezessete objetivos do PNUD
a serem alcançados pelos países até 2030. A Rede Bandeirantes (BAND) fez a cobertura da iniciativa em 11/02/2015,
em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. A gravação dos
estudantes da Estácio Nova Iguaçu, integrantes do Laboratório John Rawls e do recém-criado #EspaçoODS, foi realizada na parte da manhã pela jornalista Mônica Puga e
publicada à noite no Jornal do Rio e no Jornal da Band, este
ancorado pelo jornalista Ricardo Boechat, e foi intitulada
de “Bons exemplos do Brasil para o mundo”.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Internacionalizando
Nos próximos dias 23 e 24 de março, a Estácio receberá a visita
dos pesquisadores Islam Shyha e Fadi Kahwash, da Universidade de
Northumbria -Reino Unido. Eles vêm discutir possibilidades de colaboração na área de advanced manufacturing. Os interessados
devem entrar em contato com international@estacio.br.
Os professores José Geraldo Pereira Barbosa, Durval Corrêa Meirelles e o aluno Eduardo Carpejani, do Mestrado em
Administração e Desenvolvimento Empresarial (MADE), concorreram em dezembro de 2015, ao Prêmio de Melhor Artigo do Congresso de Administração, Sociedade e Inovação da Universidade
Federal Fluminense.
Projetos de inovação
O MCTI liberou os lotes e os pareceres complementares em relação
aos projeto de inovação (Lei do Bem) ano-base 2014. Foram liberados
os últimos lotes, entre eles o de TI, e a ESTÁCIO obteve 100% de aprovação e continua sendo a única universidade com esse resultado.

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Mercosul de
Ciência e Tecnologia (Edição 2015)
As incrições vão até 07 de março de 2016.
Para a edição de 2015, o tema escolhido é Inovação e Empreendedorismo.
PÚBLICO-ALVO
Estudantes e pesquisadores nacionais ou residentes nos países
membros ou associados ao MERCOSUL (Argentina, Bolívia, Brasil,
Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela).
Para mais informações e inscrições, acesse: http://www.premiomercosul.cnpq.br/web/pmct/inicial
Ana Shirley de França Moraes [Administração, UNESA/RJ]:
entrevista sobre EAD e Educação Continuada, a convite do
Presidente do CRA-RJ, na Rádio CRA-RJ, sobre o ensino a distância
e sua importância para profissionais da área da Administração e pessoas que desejam se aperfeiçoar e especializar. Link: hQp://www.crarj.radio.br/entrevista-comadm-ana-shirley-franca/

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Kyra Vianna Alochio [Enfermagem,
UNESA/RJ]: artigo “Formação e prática
de multiplicadores regionais em testes
rápidos de HIV” aceito para publicação na Revista REUOL (Qualis B2).

UNESA/RJ]: artigo “Protocolo clínico
para avaliação e controle do processo
saúde -doença cárie”, publicado na
Revista Brasileira de Odontologia, v.
72, n. 1/2, p. 76-86, jan./jun. 2016.

Mariana dos Passos Ribeiro Pinto
Basilio de Oliveira [Odontologia,

Roger de Moraes [Educação Física,
UNESA/RJ]: comunicação “Effects of

non-supervised low intensity aerobic
exercise training on the microvascular
endothelial function of patients with
type 1 diabetes: a non-pharmacological
interventional study” será apresentada
no 8th Annual International Congress
of Cardiology (ICC-2016), em Barcelona, de 28 a 30 de maio de 2016.

VOCÊ SABIA?
Período das inscrições de trabalhos para o VIII Seminário de Pesquisa da Estácio e IV Jornada de Iniciação Científica da
UNESA: 31/03 a 30/05/2016.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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Terapia Espelho ajuda pessoas que tiveram AVC
Notícia veiculada no telejornal local ao
vivo (Bom Dia RN -InterTV afiliada da Globo)
sobre o projeto de iniciação científica do
curso de Fisioterapia, realizado na Estácio
FATERN, com pacientes que sofreram AVC:
Uso da técnica terapia espelho na recupera-

ção do membro superior de pacientes pósAVC.
Link: http://g1.globo.com/rn/rio-grandedo-norte/bom-dia-rn/videos/v/terapia-doespelho-ajuda-pessoas-que-tiveramavc-facul
dade-oferece-tratamento/4766341/

EVENTOS/NOTÍCIAS
Concurso de Seleção de Projetos de Iniciação
Científica UNESA
As inscrições estão abertas e o Edital está disponível
no link: https://goo.gl/yhwvtu
Giselle Martins dos Santos Ferreira [PG -Educação, UNESA/RJ]: passou a integrar, a partir de janeiro de
2016, o conselho editorial da revista “International
education studies”, sendo a única brasileira a prestar
consultoria à publicação baseada no Canadá.
III Seminário Acadêmico e Científico do Centro
Universitário Estácio Juiz de Fora: Fique atento: o
evento será no dia 04/05/2016, envolvendo todas as

áreas de atuação.
As inscrições de resumos estão abertas até 14 de
março. Link: http://goo.gl/forms/CKkI74OKRh
André Luís Soares Smarra, Cesar Augusto
Lotufo e Luciano Filizola [Gestão Ambiental,
UNESA/RJ]: premiados em cerimônia da Academia
Brasileira de Histórias em Quadrinhos -ABRAHQ. Os
prêmios foram concedidos por seus livros e artigos
científicos em histórias em quadrinhos bem como
por suas publicações no Blog “Histórias em quadrinhos e educação”. Link: http://educacaoequadrinhos.blogspot.com.br. A cerimônia foi transmitida
ao vivo pela TV Brasil.

INTERNACIONALIZANDO

VOCÊ SABIA?

A Estácio receberá no Rio o Prof. Islam Shyha, da Unversidade de Northumbria, Reino Unido, nos dias 23 e 24 de março. O pesquisador britânico desenvolve trabalhos na área de Advanced Manufacturing Technology. Docentes que
queiram entrar em contato com o professor, podem ligar para a Assessoria de
Cooperação Internacional -(21) 2503-7005, VoIP*020 7005 -ou enviar e-mail:
international@estacio.br.

Período das inscrições
de trabalhos para o VIII
Seminário de Pesquisa da
Estácio e IV Jornada de Iniciação Científica da UNESA:
31/03 a 30/05/2016.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Carlos Alberto Lima de Almeida [Direito, UNESA/RJ]:
artigo “O curso de Direito e a questão racial”, publicado na Revista Jurídica do Programa de Mestrado
da UNICURITIBA, v. 1, n. 42, 2016. Link:
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur.
Christiano Bittencourt Machado [Fisioterapia,
UNESA/RJ]: artigo “Can early hepatic fibrosis
stages be discriminated by combining ultraso-

nic parameters?” aceito para publicação na
Revista Ultrasonics.
Fabio Sprada de Menezes [Fisioterapia, ESTÁCIO
SANTA CATARINA/SC]: artigo “Massage therapy
decreases pain and perceived fatigue after longdistance Ironman triathlon: a randomised clinical
trial” aceito para publicação na Revista Internacional A1: Journal of Physiotherapy.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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Edital PIBIC UNESA
Encontram-se abertas até o dia 15/04/2016, as inscrições
para o processo de seleção do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação Científica (PIBIC). O Programa concede bolsas aos
alunos participantes e auxílio financeiro aos docentes orientadores. Para cada aluno em orientação, o docente poderá receber
um auxílio de 04 horas, conforme tabela de atividades fora de

sala de aula e alcançar o valor máximo equivalente à orientação
de quatro alunos, desde que as horas destinadas à orientação
estejam contidas no limite geral de 60hs/semana de sua carga
horária. Os critérios de submissão, elegibilidade e outras informações podem ser consultados no Edital, disponível na página
www.estacio.br/pesquisas > Iniciação Científica.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Indicação Prêmio Destaque ICT -CNPq
A Coordenação do PIBIC selecionou três
projetos para indicação ao Prêmio Destaque de
Iniciação Científica e Tecnológica 2015, que tem
como objetivo premiar bolsistas de Iniciação
Científica e Tecnológica do CNPq que se destacaram durante o ano, sob os aspectos de relevância e qualidade do seu relatório final. Aos
ganhadores, o CNPq concede premiação de R$
7000,00 em espécie por modalidade, além de
uma bolsa de mestrado. Todos os projetos de IC
com bolsa do CNPq na vigência 2014-2015 concorreram à indicação. Os selecionados foram:
1) Ciências Exatas, da Terra e Engenharia
Título: Acidentes Aéreos da Aviação Civil
Brasileira: Detalhamento dos Fatores Contribuintes de Maior Incidência, no período de
2007 a 2012.
Orientador: Selma Leal de Oliveira Ribeiro
Bolsista: Flavio Andres Moreno
2) Ciências da Vida
Título: Estudo de Cronotipo em Estudantes
Universitários da Área de Saúde e sua Influência
na Qualidade do Sono, na Cognição e Humor.
Orientador: Christiane Leal Correa
Bolsista: Bruno Tabajuihanski
3) Ciências Humanas, Sociais, Letras e Artes
Título: Inventário Arquitetônico e das Condições de Conforto Ambiental e Acessibilidade de

Centros Culturais em Edificações Tombadas no
Rio de Janeiro.
Orientador: Liane Flemming
Bolsista: Leandro Almeida Mairink
Mais informações sobre o Prêmio podem ser
acessadas na página www.destaqueict.cnpq.br
VI Jornada Científica Prof. Lucas Vogel Curso de Medicina Veterinária/UNESA
Realizada em outubro de 2015 com a apresentação de 27 trabalhos na forma de pôster.
A comissão julgadora premiou os seguintes trabalhos:
1º Lugar: “Verificação da produção do
queijo Parmegiano Reggiano e a comparação
das normas higiênico-sanitárias de produção na
Itália e no Brasil” de autoria de Frida Esther Sparaciari, Marcio Reis Pereira de Sousa, Valéria
Moura de Oliveira e Massimo Malacarne
2º Lugar: “Análise in silico de primers utilizados para identificação de RNA do vírus da cinomose através da técnica de RTPCR” de autoria
de Paula Peixoto Sjostedt, Camila do Nascimento Rodrigues e Carolina Rosadas
Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: aprovada na
prova de especialista em Psicologia do Trânsito
pelo Conselho Federal de Psicologia.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Daiani Kochhann [Ciências Biológicas, ESTÁCIO
AMAZONAS/AM]: artigo “Experimentally
increased temperature and hypoxia affect
stability of social hierarchy and metabolism of
the Amazonian cichlid Apistogramma agassizii”, publicado na Revista Molecular & Integrative Physiology, v.190, p.54-60, 2015.
Rosimeire Freires Pereira Oliveira [Logística,
ESTÁCIO AMAZONAS/AM]: artigo “The use
of 10M tool to the diagnosis of critical points
in industrial processes”, publicado na Revista
Review of Research Impact Factor :
3.1402(UIF), ISSN 2249894X Volume 5,
2015.
Daniel Freitas Brito Montuani [Pedagogia,
ESTÁCIO BH/MG]: artigo “Literatura na sala
de aula: possibilidades de leitura literária no
ciclo inicial da escolarização”, publicado no

caderno Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa: A Organização do Trabalho
Escolar e os Recursos Didáticos na Alfabetização,
caderno
04,
2015.
Link:
http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/Cadernos_2015/pnaiccaderno4.pdf
Analu Egydio dos Santos [Engenharia
Ambiental e Sanitária, UNISEB/SP]: comunicações “Estudos morfométricos de lagoas
na cidade de Sumaré, SP: bases para o
estudo hidrológico” , “Análises físico-químicas da água da bacia do córrego Ribeirão
Preto, SP: bases para o diagnóstico hídricourbano” e “Estoque de carbono de um
argissolo sob cultivo de cana-de-açúcar no
município de Olimpia-SP” apresentadas no
28º Congresso Brasileiro de Engenharia
Sanitária e Ambiental, no Rio de Janeiro, de
04 a 08 de outubro de 2015.

INTERNACIONALIZANDO
Suécia
Visando estabelecer novas
parcerias, a Estácio está iniciando
conversas com duas instituições
suecas de muito prestígio: Kungliga Tecniska Hogskolan (KTH
Royal Institute of Technology),
https://www.kth.se/em, e Karolinska Institutet (só área da Saúde
e tecnologia aplicada à saúde),
http://ki.se/em/startpage. Interessados devem encaminhar e-mail
com informações detalhadas para
international@estacio.br.
Reino Unido
Abaixo, segue o link em
Google Forms para a préinscrição de docentes para a
palestra do Prof. Islam Shyha, da
Northumbria University. Será no
auditório da EDUCARE (Av.
Venezuela, 43 - Rio de Janeiro),
no dia 23 de março, quarta feira,
às 10 hs. A palestra será transmitida pela Internet, a princípio,
mas há 70 lugares para participação presencial.
O pesquisador vem à Estácio
em busca de colaboração científica na área de "Advanced Manufacturing Technology", com a
possibilidade de oferecer uma
bolsa Santander para uma missão
de docente da Estácio à
Northumbria! No dia 24 de
março, o Prof. Islam estará na
Diretoria de Pesquisa Aplicada
(DPA), em reuniões com docentes
da Estácio que estejam interessados em iniciar uma parceria. Link:
https://goo.gl/R1IATt

VOCÊ SABIA?
Publicado o texto “Possibilidades e desafios do uso do Facebook
na educação: três eixos temáticos”,
uma co-autoria da Profª Giselle
Martins dos Santos Ferreira e Profª
Estrella Bohadana, em livro organizado por Cristiane Porto (UNIT) e
Edméa Santos (PROPED/UERJ). O
livro é uma produção luso-brasileira
que reune textos de especialistas na
temática e foi publicado pela Editora da UFPB e disponibilizado no
Scielo Livros. Disponível no link:
http://books.scielo.org/id/c3h5q

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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Estácio registrada no sistema de
submissão de projetos do Reino Unido
A Assessoria de Cooperação
Internacional (ACI) realizou o registro da Estácio no Je-S, um sistema
eletrônico para que pesquisadores
possam submeter projetos para

competir por “grants” no Reino
Unido (análogo ao sisFaperj da
FAPERJ).
Mais informações em: https://jes.rcuk.ac.uk/

EVENTOS/NOTÍCIAS
Marcelo Elias dos
Santos [Gestão Ambiental, UNISEB/SP]: participou
na elaboração do relatório
“Second-generation biofuel markets: state of play,
trade and developing
country perspectives para
UNCTAD -ONU.
VI Semana de Enfermagem Estácio FASE
Evento aberto para o
envio de trabalhos científicos entre os dias 29/02/16
e 11/04/16. Os trabalhos

devem ser encaminhados
para
pesquisaestaciofase@estacio.br com o
título “Resumo Semana
de Enfermagem”.
Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial e
Emerald
O representante da
Emerald (“publisher” de
“journals” em administração e prestadora de
serviços de bibliotecas e
de informações em enge-

nharia, ciência aplicada e
tecnologia) fará uma
apresentação de cerca de
90 minutos, destinada
fundamentalmente aos
corpos docente e discente
dos mestrados e doutorados da Estácio, sobre
princípios e práticas para
se publicarem artigos
científicos nas revistas
que compõem a base
Emerald.
Local: campus Centro I
-Av. Presidente Vargas, 642
auditório do 22º andar

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Ana Shirley de França Moraes [Administração, UNESA/RJ]: artigo “Empresas que aprendem e o ensino a
distância nas organizações”, publicado no site do CRA-RJ, na seção
Espaço Opinião, destinado a comentários dos administradores sobre os
temas. O artigo é identificado como
produção de pesquisa da administradora e professora da Universidade
Estácio de Sá. Link: http://www.crarj.adm.br/espaco_opiniao_artigos/em
presas-que-aprendem-e-o-ensino-adistancia-nasorganizacoes/
Nelma de Mello Cabral [Psicologia,
UNESA/RJ]: comunicação “Monta-

gens corporais e sexuação na sociedade neoliberal” apresentada no
Simpósio Temático Corpo, Política e
Psicanálise, no Rio de Janeiro, de 10
a 11 de março de 2016.
Thiago Gomes de Lima [Engenharia
de Produção, UNESA/RJ]: comunicações “Validade de itens de questionário para avaliação de satisfação de
clientes de hotéis” e “Análise bibliométrica a respeito do tema: qualidade em serviços hoteleiros” serão
apresentadas no International Conference on Quality Engineering and
Management 2016, em Portugal, de
13 a 15 de julho de 2016.

VOCÊ SABIA?
O InformEditais tem publicação mensal, na primeira segunda-feira do mês.

INTERNACIONALIZANDO
Reino Unido 2
Estamos
negociando
com a coordenadora de
esporte de alta performance
da Northumbria University,
Katy Storie, oportunidades
para intercâmbio de estudantes-atletas. Existe a possibilidade de ajuda de custo,
especialmente para quem
joga ou já jogou futsal, polo
aquático e vôlei de praia,
seja profissional ou amadoristicamente.
Reino Unido 1
Abaixo, segue o link em
Google Forms para a préinscrição de docentes para a
palestra do Prof. Islam
Shyha, da Northumbria University. Será no auditório da
EDUCARE (Av. Venezuela,
43 -Rio de Janeiro), no dia
23 de março, quarta feira, às
10 h. A palestra será transmitida pela Internet, a princípio, mas há 70 lugares
para participação presencial.
O pesquisador vem à
Estácio em busca de colaboração científica na área de
“Advanced Manufacturing
Technology”, com a possibilidade de oferecer uma bolsa
Santander para uma missão
de docente da Estácio a
Northumbria! No dia 24 de
março, o Prof. Islam estará
na Diretoria de Pesquisa
Aplicada (DPA), em reuniões
com docentes da Estácio
que estejam interessados em
iniciar uma parceria. Link:
https://goo.gl/R1IATt
A Estácio receberá no
Rio o Prof. Islam Shyha, da
Unversidade de Northumbria, Reino Unido, nos dias
23 e 24 de março. O pesquisador britânico desenvolve
trabalhos na área de Advanced Manufacturing Technology. Docentes que queiram
entrar em contato com o
professor podem ligar para a
Assessoria de Cooperação
Internacional -(21) 25037005, VoIP*020 7005 -ou
enviar e-mail: international@estacio.br.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA na ESTÁCIO
Hoje, 21/03/2016, é o dia do lançamento
dos Editais do Programa de Iniciação Científica do período 2016/2017 de 35 Instituições da Estácio, cujo período de inscrições
para submissão de projetos vai de
21/03/2016 a 15/04/2016. O Edital da
UNESA foi lançado em 29/02/2016 e suas
inscrições também se encerram em
15/04/2016. Para informações sobre os Editais, acessem a página www.estacio.br/pesquisaaplicada > Iniciação Científica e entrem
em contato com o representante de sua IES.
Em tempo: A FAPERJ aprovou 10 projetos
da UNESA no Edital IC_2015/2 - IC - Bolsa de
Iniciação Científica 2015/2. Parabenizamos os
professores e alunos agraciados:
Profª Alda Judith Alves-Mazzotti –
Bolsista Ana Fernandes Dias Maron Mendes - Representações sociais de formação
pedagógica por professores, alunos e egressos das licenciaturas que atuam no ensino
fundamental;
Profª Ana Luiza da Gama e Souza – Bolsista Lia Cristina Ferreira Rodrigues Muniz
- O direito à alimentação adequada e a utilização indiscriminada de pesticidas nos processos
agrícola e industrial no Brasil;
Profª Elizabeth Silaid Muxfeldt – Bolsista Mariana Loureiro Cunha - Avaliação do
perfil de risco cardiovascular em uma população adulta acompanhada no Programa de
Saúde da Família no centro do Município do Rio
de Janeiro;

Profª Luciana Armada Dias – Bolsista
Thais Dias dos Santos - Avaliação dos níveis
de mediadores químicos liberados pelos subtipos th1, th2 e th17 do linfócito tcd4 em lesões
perirradiculares;
Prof. Lucio de Souza Gonçalves – Bolsista Lucio de Souza Gonçalves - Condições
clínicas periodontais de adolescentes infectados
pelo HIV-1 por via vertical;
Prof. Marcio Reis Pereira de Sousa - Bolsista Daniele Brandao da Silva - Monitoramento da qualidade microbiológica e físico
química do leite pasteurizado comercializado
no município do Rio de Janeiro – RJ;
Profª Mildred Ferreira Medeiros - Bolsista Rebeca Alexandre Bezerra - Estudo dos
efeitos deletérios craniofaciais e odontológicos
na síndrome alcoólica fetal e avaliação dos
saberes de um grupo de mulheres sobre o
tema;
Profª Nelma de Mello Cabral – Bolsista
Andrea Maria Peres de Brito Fernandes - O
ódio na constituição subjetiva contemporânea;
Prof. Ralph Ribeiro Mesquita - Bolsista
Adriana Gomes Oliveira - Serviço de Psicologia Aplicada: conhecer para atender melhor;
Prof. Ricardo Luiz Luzardo Filho – Bolsista Heitor Maia Leal - Classificação de atletas de lutas e indivíduos ativos utilizando
análise de componentes principais por meio de
variáveis estabilométricas.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Daiani Kochhann [Ciências Biológicas, ESTÁCIO AMAZONAS/AM]: artigo “Biochemical
and behavioral responses of the Amazonian
fish Colossoma macropomum to crude oil:
the effect of oil layer on water surface”,
publicado na Revista Ecotoxicology and Environmental Safety, v.111, p.32 -41, 2015.
Francilene Cardoso Alves Fortes (profª) e
os alunos Heliomara dos Prazeres
Silva, Rosiane Costa dos Santos,
Pedro Pierre da Cunha Filho, Rebecca
Tavares de Oliveira [Gestão Ambiental,
ESTÁCIO AMAZÔNIA/RR]: comunicação
“Pensando no futuro: alimentos desperdiçados na feira do produtor rural em
Boa Vista/RR” apresentada no VI Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental,

A

em Porto Alegre, de 23 a 26 de novembro de 2015.
Maria Lígia Bellaguarda [Enfermagem, ESTÁCIO SANTA CATARINA/SC]: artigo “Autoridade prescritiva e enfermagem: uma análise
comparativa no Brasil e no Canadá”, publicado na Revista Latino-Am. Enfermagem,
classificação A1,nov.dez.2015.
Wender Antonio da Silva [Computação,
ESTÁCIO AMAZÔNIA/RR]: artigo “Uma análise comparativa das abordagens metodológicas que podem sustentar a utilização das
tecnologias no processo de ensino e aprendizagem de ciências”, publicado na Revista
da Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática, v. 2, p. 5-20, 2015.

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

INTERNACIONALIZANDO
Suécia
Em 31/3/16, a Assessoria de
Cooperação Internacional da
Estácio receberá a visita de Magnus Lindqvist, assessor regional
para América Latina do KTH Royal
Institute of Technology sueco,
para conversar sobre possibilidades de colaboração. Para informações sobre o KTH, veja:
https://www.kth.se/en. Interessados, escrevam para: international@estacio.br.
Reino Unido
Abaixo, segue o link em Google Forms para a pré-inscrição de
docentes para a palestra do Prof.
Islam Shyha, da Northumbria University. Será no auditório da EDUCARE (Av. Venezuela, 43 -Rio de
Janeiro), no dia 23 de março,
quarta feira, às 10 h. A palestra
será transmitida pela Internet, a
princípio, mas há 70 lugares para
participação presencial.
O pesquisador vem à Estácio
em busca de colaboração científica na área de “Advanced Manufacturing Technology”, com a
possibilidade de oferecer uma
bolsa Santander para uma missão
de docente da Estácio a Northumbria! No dia 24 de março, o
Prof. Islam estará na Diretoria de
Pesquisa Aplicada (DPA), em reuniões com docentes da Estácio
que estejam interessados em iniciar uma parceria. Link:
https://goo.gl/R1IATt

EVENTO/NOTÍCIA
IX Fisiofitness
Nos dias 13 e 14 de novembro de 2015 ocorreu no campus
Parque das Rosas a IX edição do
Fisiofitness (Fisiologia e Fitness).
O tradicional evento do curso
de Educação Física contou com
a participação de cerca de 2000
participantes e teve 8 palestras
no turno da manhã e 8 palestras no turno da noite.

VOCÊ SABIA?
Foi publicado na revista “Leitura: teoria e prática” (Qualis A2/B1
Educação) o artigo “De metrópolis
a matrix: arte e filosofia na formação de pesquisadores em educação”, composto pelos professores
(Alexandre Rosado, Estrella Bohadana, Márcio Lemgruber e Giselle
Ferreira). Disponível no link:
http://ltp.emnuvens.com.br/ltp/article/view/371/177

A importância de manter o Lattes atualizado.
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DIRETORIA DE PESQUISA APLICADA
CALENDÁRIO DE EVENTOS DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 2016
ESTÁCIO BELÉM
02 e 03/06/2016 I JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA,
TECNOLÓGICA e INOVAÇÃO
15 e 16/06/2016 XVI SEMANA ACADÊMICA
ESTÁCIO BH
21/05/2016 II ENCONTRO DE PESQUISA E EXTENSÃO
ESTÁCIO EUROPAN
23/03/2016 I ENCONTRO DE INCENTIVO À PESQUISA DO
NÚCLEO SP-METROPOLITANO
ESTÁCIO FAP
04/05/2016 I JORNADA DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
ESTÁCIO JUIZ DE FORA
04/05/2016 III SEMINÁRIO ACADÊMICO E CIENTÍFICO

ESTÁCIO MACAPÁ
02 e 03/06/2016 16º COLÓQUIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
29 e 30/09/2016 1ª JORNADA DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA
(PIBIC)
ESTÁCIO NATAL
18 a 20/10/2016 SEMANA CIENTÍFICA 2016 DO NÚCLEO
NATAL
UNESA
22/10/2016 VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO E IV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA
UNESA
UNISEB
08 a 10/11/2016 IX SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

EVENTOS/NOTÍCIAS
Revistas Parceiras do Seminário de Pesquisa
O VIII Seminário da Pesquisa Estácio apresenta as
Revistas Parceiras do Seminário de 2016. Os resumos
com melhor avaliação serão agraciados com publicações
dos trabalhos completos no formato de artigos nas
revistas abaixo (apresentadas em ordem alfabética):
•Capital Intelectual
•Dissertar - Brazilian Journal of Academic Studies
•Jornada de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação da Estácio Belém
•Mangaio Acadêmico
•REDE- Revista Expressão da Estácio
•Revista ADM.MADE
•Revista Ciência e Sociedade
•Revista Científica Eletrônica UNISEB
•Revista Científica Literatus
•Revista de Administração e Contabilidade
•Revista Eletrônica da Estácio Recife
•Revista Eletrônica do Curso de Redes de Computadores Estácio BH
•Revista Eletrônica Estácio Papirus
•Revista Gestão e Educação
•Revista Multidisciplinar de Iniciação Científica
•Revista Multidisciplinar Pey Këyo Cientifìco
•Revista SAPIENTIA (Saúde)

•Revista Trama
•SAPIENTIA - Revista de Direito de Belo Horizonte
Para mais informações sobre as revistas, acesse e
conheça a lista completa:
http://portal.estacio.br/quem-somos/pesquisa-aplicada/revistas-e-periodicos.aspx
VIII SEMINÁRIO DE PESQUÍSA DA ESTÁCIO E IV
JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESA
Data de realização: 22 de outubro de 2016
Local: Universidade Estácio de Sá - Campus Menezes
Côrtes
Ed. Menezes Côrtes5 Rua São José5 nº 35/15º andar
- Rio de Janeiro
Horário: 7h30min às 17h
O objetivo do Seminário de Pesquisa da Estácio é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a
apresentação e discussão de trabalhos científicos, das
diversas áreas de conhecimento.
O Edital encontra-se disponível no site
www.estacio.br/seminariodepesquisa > clique em
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio > Informações
e Documentos.
Período das inscrições de trabalhos: 31/03 a
30/05/2016

VOCÊ SABIA?
Estácio Ceará está se preparando para o Seminário Regional Norte/Nordeste em Fortaleza a ser realizado em 2017.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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RECADASTRAMENTO DE E-MAIL
Regularmente, a Diretoria de Pesquisa Aplicada envia email à comunidade acadêmica contendo informações referentes à pesquisa e de interesse acadêmico. No entanto, muitos
e-mails têm retornado. Por esse motivo, estamos iniciando a
campanha de recadastramento de e-mail através da plataforma OPP Estácio.
Segue abaixo o passo a passo:
Se você ainda não possui cadastro na Plataforma OPP-Estácio, siga as seguintes instruções:
1.Acesse a Plataforma OPP-Estácio (hSp://stelaopp.com.br/estacio/).
2.Clique sobre o botão Registre-se.
3.Preencha os dados de identificação solicitados e crie uma
senha de acesso.
4.Clique sobre o botão Confirmar.
5.Acesse sua conta de e-mail, abra a mensagem de conUr-

mação de cadastro enviada pela Plataforma e clique sobre o link
no corpo da mensagem.
6.Preencha os demais dados cadastrais e clique sobre o
botão Confirmar.
Se você já possui cadastro na Plataforma OPP-Estácio, siga as
seguintes instruções:
1.Acesse a Plataforma OPP-Estácio (hSp://stelaopp.com.br/estacio/).
2.Preencha seus dados de acesso (CPF/E-mail e senha) e clique em Entrar.
3.Se você possuir mais de um perfil habilitado, selecione a
opção Pesquisador.
4.Clique sobre a opção de menu Meus dados.
5.Clique sobre a seção Contatos.
6.Atualize seu endereço de e-mail e clique sobre o botão
Confirmar.

EVENTOS/NOTÍCIAS
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio e IV Jornada de Iniciação
Científica da UNESA
As inscrições de trabalhos para o VIII Seminário de Pesquisa da Estácio e
IV Jornada de Iniciação Científica da UNESA 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 regulamento no site e inscreva-se no link: http://www.stelaopp.com.br/estacio/
Período das inscrições de trabalhos: 31/03 a 30/05/2016
Data do evento: 22 de outubro de 2016
Local: Campus Menezes Cortes (Rua São José, 35 – 15° andar – Centro
da Cidade – Rio de Janeiro)
Horário: 7h30min às 17h
Seminário
Ministrante: Prof. Dr. Markus K. Heinemann
Editor chefe do periódico “The Thoracic and Cardiovascular Surgeon

Journal”, da Thieme Medical Publishers, Dr. Markus é cirurgião sênior da
Universidade de Mainz, na Alemanha, pesquisador no Hospital Infantil de
Boston na Escola Médica de Harvard e autor do livro “How NOT to write a
medical paper” (Como não escrever um trabalho médico).
Aprenda como evitar os erros mais comuns para ter seu artigo científico
publicado de maneira eficaz nos periódicos mais relevantes do mundo!
Data: 07 de abril
Horário: 14:30h às 16:00h
Local: Auditório – 15° andar
Rua São José, 35 – Edifício Garagem Menezes Cortes
IMPORTANTE: A palestra será em inglês.
Wender Antonio da Silva [Sistemas de Informação, ESTÁCIO
AMAZÔNIA/RR]: convidado para participar como avaliador no Comitê
Científico do VIII Congresso Internacional de Computación y Telecomunicaciones, denominado COMTEL 2016, que se realizará de 21 a 23 de
setembro de 2016, em Lima -Peru.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Andreia Fernandes de Almeida [Direito, UNESA/RJ]: artigo “O papel da
affectio maritalis na configuração da união estável”, publicado na Revista
Eletrônica Civilistica.com (Qualis A2), n° 2, 2015.
Carmelinda Parizzi [Gestão Financeira, UNISEB/SP]: artigo “Intellectual
disability and professional inclusion: case study of the former students from trampolim program developed by SENAC/PR”, publicado
em edição especial da Revista Internacional Business and Management Review, da França. Disponível no link: http://www.businessjournalz.org/current_bse.php?id=95
Christiano Bittencourt Machado [Fisioterapia, UNESA/RJ]: artigo
“Assessing heating distribution by therapeutic ultrasound on
one phantoms and in vitro human samples using infrared thermography”, publicado na Journal of Therapeutic Ultrasound. O
trabalho é fruto de alunos do PIBIC/UNESA (iniciação científica),
assim como de uma colaboração com a COPPE/UFRJ e a Globus
Brasil.

Fabiana Campos Franco e Sátina Mello [Direito, FESV/ES]: comunicação “Reconhecimento fático da atuação do psicólogo perante a Justiça Brasileira” apresentada no IX Congresso Internacional de
Psicologia Jurídica y Forence, em Madri, de 25 a 27 de fevereiro de
2016.
Fabricio Pomponet Monteiro [Educação Física, ESTÁCIO
UNIRADIAL/SP]: artigo “A Educação Física brasileira e as mudanças
na LDB”, publicado na Revista Expressão da Estácio -REDE, volume
2, número 1.
Kyra Vianna Alochio (Profª), Tays Matheus Barreto (aluna), Camila
Muzzy Leal (aluna) e Rafael Bittencourt (aluno) [Enfermagem,
UNESA/RJ]: artigo “A violência contra a mulher sob a percepção de
acadêmicos de enfermagem”, publicado na Revista Estácio Saúde do
Centro Universitário Estácio de Sá de Santa Cantarina. Disponível no
link: http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/saudesantacatarina/article/viewFile/1753/879

INTERNACIONALIZANDO
Cadastro de atividade internacional/internacionalizante
Com o objetivo de agilizar a reunião das informações de atividades que
promovem a internacionalização de nossos IEs, cursos e estudantes, está

sendo disponibilizada a seguinte < Ficha de Informação de Atividade Docente
de Internacionalização >, também acessível na URL https://goo.gl/lc0fOD.
Trata-se de um formulário simples e de preenchimento rápido. Pedimos a
todos que contribuam com informações.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
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IPPGR3 com QUALIS
1. O que é IPPGR3?
Um dos desafios que se apresentam para as Instituições de Ensino Superior consiste na necessidade de apurar o seu desenvolvimento resultante da
pesquisa. A incessante busca de um abrangente modelo que considere todas
as variáveis, inclusive aquelas com reduzida influência no resultado final, frequentemente abortam propostas utilizáveis em função da recusa do modelo
em respeitar rigorosas premissas, nem sempre relevantes. A partir desta consideração nos dedicamos a desenvolver um procedimento voltado para avaliar
as atividades de pesquisa em cursos de graduação da Estácio. O sistema
desenvolvido faz uso de informações relativas à produção bibliográfica de
seus docentes e orientações de trabalhos acadêmicos concluídos, ambos, em
um determinado intervalo de tempo compatível com a natureza da atividade
de pesquisa. No caso especifico, foi utilizado o ciclo de avaliação do MEC,
atualmente de três anos. Trata-se de um procedimento informatizado para
obtenção de informações no currículo Lattes de cada docente, a partir do
qual se produzem dois indicadores:
a. IPPGR3 (Indice de Produtividade em Pesquisa na GRaduação por um
período de 3 anos), associado à intensidade da produção científica e orientações acadêmicas do docente.
b. NEP (Nível de Envolvimento em Pesquisa) que identifica o percentual
de docentes de cada curso que apresenta alguma atividade de pesquisa.
A metodologia para obtenção destes indicadores encontra-se disponível
na nota técnica 36 disponível na opção “Documentos” dos seguintes endereços:
*Via Intranet, acessível apenas dos computadores da Estácio.
http://estacio.intranet.br/index.php?option=com_content&view=category&i
d=135&Itemid=56

6. Como posso acompanhar a evolução do meu IPPGR3?
Os valores individuais de cada docente são fornecidos pela Diretoria de
Pesquisa Aplicada aos coordenadores de curso, mediante solicitação.
Havendo interesse, o docente pode solicitar a Diretoria de Pesquisa Aplicada
seu IPPGR3 ou efetuar o cálculo como indicado na nota técnica 36.
7. Qual a meta para cada IES, Curso e docente?
A tangiblização da atividade de pesquisa decorrente deste processo permitiu estabelecer um sistema de metas realistas a partir de desempenhos
observados. A usual simplificação de se utilizar de uma meta única de crescimento é no primeiro momento atraente, entretanto este procedimento não
cumpre o papel reservado a adoção do sistema de metas. O estabelecimento
de metas se destina a nortear e estimular o crescimento, porém, se aplicado
sem compreender a dinâmica do processo, pode ter efeito contrário, ou por
estabelecer valores inatingíveis, ou por facilitar seu atingimento sem esforço.
Para valores muito abaixo da média, é necessário uma agressiva meta de crescimento, enquanto que para valores muito acima da média não é compreensível se aplicar a mesma meta de crescimento. Foi, portanto, estabelecido um
critério para as metas que leva em consideração o seu valor atual.
A partir da sensibilidade adquirida na apuração do IPPGR3 por 13 semestres consecutivos, envolvendo cerca de 10.0000 docentes e levando em conta
a incorporação do conceito QUALIS na produção de artigos em periódicos,
estabeleceu-se a seguinte relação entre o crescimento do índice e seu valor
presente.
Para valores de IPPGR3 de zero a 45 a meta de IPPGR3 é 92.

*Via Conecta, acessível de qualquer computador, mediante login e
senha de acesso. https://conecta.byyou.com/?space=pesquisaaplicada
A combinação destes dois indicadores permite avaliar não só a intensidade da atividade de pesquisa, bem como seu grau de disseminação no respectivo curso ou Instituição. Estes indicadores fornecem informações objetivas
e identificam a existência de grupos de pesquisadores com elevado potencial
investigativo. Trata-se de um método racional, prático, transparente, centrado
nas grandezas mais relevantes à atividade de pesquisa, e sua aplicação com
regularidade facilitou, em um relativo curto espaço de tempo, estimular uma
cultura organizacional favorável ao desenvolvimento da pesquisa. A apuração
destes indicadores é realizada semestralmente desde 2010, ocasião em que
são gerados minuciosos relatórios analíticos divulgados nos mesmos locais
acima indicados, como por exemplo, na nota técnica 35 referente a 2015.2.
2. No que consiste a recente modificação introduzida no cálculo
do IPPGR3?
A partir de 2016 se implementou uma modificação na metodologia de
cálculo na qual se valoriza a produção de artigos em periódicos de acordo
com sua classificação QUALIS – periódicos. Esta alteração se processou através de uma aceleração de pontuação decorrente desta produção. A nota técnica 36 descreve o reflexo desta incorporação nas diferentes IES e Centros de
Conhecimento.
3. O que significa um valor especifico de IPPGR3?
Segue abaixo uma tabela com cinco exemplos para referência.

4. Qual é o valor do IPPGR3 do meu curso e da minha IES?
A cada semestre, e desde 2010.1, são realizadas apurações de IPPGR3
das IES, Centros de Conhecimento e Cursos nos respectivos Campi, cujos
resultados são apresentados nos relatórios disponíveis nos endereços mencionados acima. Os resultados referentes a 2015.2 estão apresentados na nota
técnica 37.
5. Em que momento as produções cientificas alteram o IPPGR3 de
cada docente?
Como as apurações são realizadas semestralmente, o IPPGR3 de cada
professor é alterado a partir das informações disponíveis no currículo Lattes
no último dia de cada semestre.

A partir da expressão acima foi elaborada a Nota Técnica 37 que exibe
a meta de crescimento a ser atingida ao final de 2016 por cada IES, Centro
de Conhecimento e Curso. O cálculo da meta de crescimento individual de
cada docente pode se realizar utilizando a expressão acima a partir do valor
atual. Por exemplo, um IPPGR3 de 200 tem como meta de crescimento o
seguinte:
Meta de crescimento (%) = 95000 x 200-1,7 = 11,64 %
IPPGR3 a ser atingido = 200 x 1,1164 = 223
e um IPPGR3 de 400 tem uma meta de crescimento de 3,58% conduzindo a um IPPGR3 de 414.
8. Em que medida o IPPGR3 afeta a vida do docente?
Objetiva-se que a atividade de pesquisa se constitua em um parâmetro a
ser considerado na vida acadêmica dos professores e alunos da Estácio. Para
tal, necessitávamos de balizadores para estabelecer estratégias de estimulo à
pesquisa. O sistemático e contínuo acompanhamento dos parâmetros aqui
relatados dotam a Estácio de resultados objetivos decorrentes da aplicação
desta metodologia. De forma gradual, mas firme, estes indicadores estão
sendo incorporados pelos diferentes setores da Estácio. Registra-se, por exemplo, que tem sido cada vez mais frequente se considerar o IPPGR3 na alocação
de docentes em sala de aula. Dentre os critérios de julgamento para apoiar a
participação de docentes em eventos científicos o IPPGR3 possui destacada
importância. No julgamento dos projetos de Iniciação Cientifica se constitui
em muito relevante fator o IPPGR3 do professor orientador. A UNESA iniciou
em 2011 um programa de apoio à pesquisa intitulado, Pesquisa Produtividade, que muito se assemelha ao programa Produtividade em Pesquisa do
CNPq. Ao longo dos anos este programa foi ampliado e solidamente abraçado pela UNESA que atualmente apoia 150 docentes. Este processo, fortemente prioriza docentes com elevado IPPGR3. Mais recentemente duas novas
IES com levado IPPGR3 foram incluídas no programa. Existe a concreta possibilidade de progressivamente se estender este programa para outras IES da
Estacio. Em síntese, o processo de acompanhamento da produtividade em
pesquisa se destaca com um impulsionador no processo de inserção da pesquisa na agenda de prioridades da Estácio.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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EDITAL DO PIBIC UNESA 2016-2017 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÕES
O prazo de Inscrição para o Edital do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica UNESA (PIBIC
2016-2017) será prorrogado até o dia 24/04. A submis-

são de proposta deve ser enviada na plataforma online
OPP-Estácio, disponível no endereço: http:www.stelaopp.com.br/estacio/

EVENTOS/NOTÍCIAS
RECADASTRAMENTO DE E-MAIL
Regularmente, a Diretoria de Pesquisa Aplicada envia e-mail à
comunidade acadêmica contendo informações referentes à pesquisa e de interesse acadêmico. No entanto, muitos e-mails têm
retornado. Por esse motivo, estamos iniciando a campanha de recadastramento de e-mail através da plataforma OPP Estácio.
Segue abaixo o passo a passo:
Se você ainda não possui cadastro na Plataforma OPP-Estácio,
siga as seguintes instruções:
1. Acesse a Plataforma OPP-Estácio
2. Clique sobre botão Registre-se.
3. Preencha os dados de identificação solicitados e crie uma
senha de acesso.
4. Clique sobre botão Confirmar.
5. Acesse sua conta de e-mail, abra a mensagem de confirmação
de cadastro enviada pela Plataforma e clique sobre o link no corpo
da mensagem.
6. Preencha os demais dados cadastrais e clique sobre o botão
Confirmar.
Se você já possui cadastro na Plataforma OPP-Estácio, siga as
seguintes instruções:
1. Acesse a Plataforma OPP-Estácio
2. Preencha seus dados de acesso (CPF/E-mail e senha) e clique
em Entrar.
3.Se você possuir mais de um perfil habilitado, selecione a opção

Pesquisador.
4.Clique sobre a opção de menu Meus dados.
5.Clique sobre a seção Contatos.
6. Atualize seu endereço de e-mail e clique sobre o botão Confirmar.
I Seminário Internacional de Direitos Humanos e Sustentabilidade
O Observatório de Direitos Humanos (ODIHH), coordenado pela
Prof. Dra. Ana Luiza da Gama e Souza (Direito – UNESA/RJ), em parceria com o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos,
Bioética e Educação, da Universidade Federal Fluminense (UFF), com
o Instituto de Direitos Humanos da Universidade de Connecticut e
com a Universidade de British Columbia, estão organizando o I
Seminário Internacional de Direitos Humanos e Sustentabilidade
que acontecerá no auditório do campus Menezes Cortes, nos dias
13 e 14 de outubro de 2016.
I Jornada Acadêmica ADESA
O evento acontecerá no dia 20/05/2016 (sexta-feira), das 9h às
12h30min, no Campus João Uchôa, Rua do Bispo, 83 - Auditório,
Rio Comprido. Os professores doutores Erick Felinto (Pesquisador
CNPq) e Tomas de Aquino Guimarães (Presidente da Anpad) irão
palestrar sobre temas de interesse docente.
Coordenação do evento: Profª Ana Shirley de França Moraes.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Luciana Protásio de Melo [Fisioterapia, ESTÁCIO NATAL/RN]:
artigo “Métodos fisioterapêuticos utilizados no tratamento
da paralisia facial periférica: uma revisão”, publicado na
Revista Brasileira de Ciências da Saúde.
Rodrigo Diaz de Vivar Y Soler e Edelu Kawahala [Psicologia,
ESTÁCIO SANTA CATARINA/SC]: artigo “A potência de viver:
Deleuze, a arte e a filosofia”, aceito para publicação na
Revista Psicologia & Sociedade.

Vinicius Figueiredo Chaves [Direito, UNESA/RJ]: capítulo
“Impactos da sustentabilidade e da noção de valor compartilhado no governo da empresa”, no livro eletrônico editado
em parceria CONPEDI / UCM (Universidad Complutense de
Madrid), após participação no III Encontro de Internacionalização do Conpedi (Madrid). Tema: Participação, Democracia
e Cidadania na perspectiva do Direito Iberoamericano (07 a
09 de setembro de 2015).

INTERNACIONALIZANDO
Cadastro de atividade internacional/internacionalizante
Com o objetivo de agilizar a reunião das
informações de atividades que promovem
a internacionalização de nossos IEs, cursos
e estudantes, está sendo disponibilizada
uma FICHA DE INFORMAÇÃO DE ATIVIDADE DOCENTE DE INTERNACIONALIZA-

ÇÃO no endereço https://goo.gl/lc0fOD.
Trata-se de um formulário simples e de
preenchimento rápido. Pedimos a todos
que contribuam com informações.
Oportunidade - Programa CYTED
Chamada aberta para redes de pesquisa ou inovação nas áreas "Agroali-

mentación, Salud, Promoción del Desarrollo Industrial, Desarrollo Sostenible,
Cambio Global y Ecosistemas, Tecnologias de la Información, Ciencia y Sociedad, Energia, Incubadora de Empresas".
Prazo: 28/4/2016.
Informações:
http://www.cyted.org/es/Convocatoria2016

VOCÊ SABIA?
Período das inscrições de trabalhos para o VIII Seminário de Pesquisa da Estácio e IV Jornada de Iniciação Científica da UNESA: 31/03 a 30/05/2016.
A submissão de proposta deve ser enviada na plataforma online OPP-Estácio, disponível no link: http:22www.stelaopp.com.br/estacio/

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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PIQ avaliadores VIII Seminário de
Pesquisa da Estácio e IV Jornada
de Iniciação Científica da UNESA
Para facilitar e homogeneizar as nossas avaliações, estamos disponibilizando um PIQ
(Programa de Incentivo à Qualificação) que aborda os critérios de avaliação de nosso
evento.
O caminho para acesso é fácil:
Acesse o site da Educare: http://educare.estacio.br/
Entre com seu login e senha
Ao inserir a senha você entrará na webaula da Educare (fig 1)

Acesse o A3 (Ambiente de Aprimoramento Acadêmico) (Fig 2)

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
No dia 27/04/2016, às
19h, acontecerá na
UNESA,
Campus
Menezes
Cortes
(auditório principal), o
lançamento da obra
coletiva
DIREITO
PÚBLICO E EVOLUÇÃO SOCIAL. O livro,
organizado pelo Prof.
Vinicius Figueiredo
Chaves, contou com
o apoio institucional
da Estacio e é composto por artigos
científicos escritos por
alunos e ex-alunos
do Programa de
Pós-Graduação
Stricto Sensu em
Direito da UNESA. O
organizador e os
autores, Izimar D.
Cunha, Kátia Lobo A.
Maciel, Marcelo P. dos
Santos, Litiane Motta,
Lúcia Matos, Renata
Bilhim, Alexandra B.
Corrêa e Abel R. Soares, convidam toda a
comunidade Estácio
para o lançamento.

INTERNACIONALIZANDO
Cadastro de atividade
internacional/internacionalizante
Com o objetivo de agilizar a
reunião das informações de atividades que promovem a internacionalização de nossos IES, cursos
e estudantes, está sendo disponibilizada uma FICHA DE INFORMAÇÃO DE ATIVIDADE DOCENTE DE
INTERNACIONALIZAÇÃO
no
endereço https://goo.gl/lc0fOD.
Trata-se de um formulário simples
e de preenchimento rápido. Pedimos a todos que contribuam com
informações.
th Call for Abstracts to the
8 Estacio Research Seminar and 4th Scientific Initiation Meeting of UNESA

Ao entrar no A3, você poderá cursar todos os PIQs oferecidos pela DPA ou apenas o
de avaliação de eventos.

A

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

O Seminário de Pesquisa da
Estácio aceita submissões em
português, inglês e espanhol.
O Call for Abstracts e um Step
by Step Submission Instructions estão disponíveis para
distribuição, basta solicitar
para seminario.pesquisa@estacio.br ou international@estacio.br.
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INFORMAÇÕES DIRETORIA DE PESQUISA APLICADA E ADITEC
Como posso me informar/divulgar as iniciativas da Estácio voltadas para pesquisa?
Desde fevereiro de 2011 publicamos semanalmente (segunda feira às 18 horas) na Intranet o
“Boletim Pesquisa” que contém informações sobre
publicações dos docentes, celebração de acordos e
convênios envolvendo a Estácio e notícias em geral
sobre a pesquisa. A inclusão de notícias se realiza
agilmente por qualquer docente. O rodapé do Boletim Pesquisa possui instruções a este respeito.
Como posso saber/informar sobre oportunidades de apoio à pesquisa por órgãos externos?
Desde junho de 2012 publicamos mensalmente
(toda segunda feira) na Intranet o “InformEditais”
que contém uma robusta relação dos editais e premiações a projetos de pesquisa em vigor. Todas as
edições anteriores do Boletim Pesquisa e InformEditais estão disponíveis na aba de “documentos” no
endereço: www.estacio.br/pesquisaaplicada
Como obter informações sobre o Seminário
de Pesquisa da Estácio?
Anualmente a Estácio realiza o Seminário de Pesquisa que abrange todas as áreas de conhecimento.
Em 2015 recebemos 1818 submissões de trabalhos
de 121 Instituições. O evento se realiza no Rio de
Janeiro ao final do mês de outubro; em 2016 o Seminario ocorrerá no dia 22/10/16. O prazo para inscrições de trabalhos é de 31 de março a 30 de maio
de 2016. Antes do fim de março será divulgado o
edital com instruções detalhadas para submissão de
trabalhos.
Como posso saber da existência eventos
sobre pesquisa a serem realizados na Estácio?
O canal de divulgação tradicional que dispomos é o
Boletim Pesquisa. Considerando-se a crescente incidência de eventos desta natureza, estamos em fase final de
elaboração do calendário de eventos de pesquisa e iniciação cientifica que será disponibilizado no site da Pesquisa Aplicada (www.estacio.br/pesquisaaplicada).
Como posso desenvolver projetos em associação com empresas?
Justamente com esta finalidade foi criada a ADITEC (Agencia de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica) que se destina a aproximar os trabalhos
desenvolvidos pelos professores às empresas. Os

recursos advindos das empresas devem cobrir as despesas para realização do projeto incluindo compra de
equipamentos, material de consumo e pagamentos
a professor e alunos. As universidades com tradição
em pesquisa equipam seus laboratórios e apoiam
pesquisadores através de mecanismo semelhante.
Quais os periódicos da Estácio que podem
publicar os trabalhos dos docentes?
A partir de solicitações de docente iniciamos um
levantamento dos periódicos das IES da Estácio.
Temos o registro de 55 periódicos nas diversas áreas
de conhecimento. A listagem completa destes periódicos encontra na aba “Revistas e Periódicos” no
endereço: www.estacio.br/pesquisaaplicada.
Os periódicos da Estácio também estão disponíveis para acesso e publicação no OJS/SEER. O Open
Journal Systems é um software desenvolvido pela
Universidade British Columbia que no Brasil foi traduzido e customizado pelo Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e recebe
o nome de Sistema Eletrônico de Editoração de
Revistas (SEER). Trata-se de um software desenvolvido para a construção e gestão de publicações
periódicas eletrônicas disponível e visível para o
mundo todo. Nossos periódicos encontram-se disponíveis no site: http://periodicos.estacio.br/
Por ultimo, vale mencionar que foram elaborados
alguns PIQs (Programa de Incentivo a Qualificação)
que podem lhes ser úteis, e que tratam dos seguintes
aspectos:
Projeto de Pesquisa: da Concepção à Submissão
Elaboração de Artigo Científico
Sistema de Informação para Gestão Curricular
Currículo Lattes: cadastro e atualização (em
breve)
Avaliação de trabalhos científico
O docente da Estácio pode se inscrever nos PIQs
acima no endereço http://educare.estacio.br conforme os módulos indicados abaixo.
Módulo “A3 – Ambiente de Aprimoramento Acadêmico” à Projeto de Pesquisa: da Concepção à
Submissão
Módulo “A3 – Ambiente de Aprimoramento Acadêmico” à Artigo Científico
Módulo “Treinamentos” à Sistema de Informação para Gestão Curricular
Espera-se que estas informações lhe sejam de utilidade, no entanto, não eliminam a possibilidade de
um contato direto caso seja de interesse.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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Concurso Nacional de Produção Científica - 2016
Estão abertas as inscrições para o IX Concurso Nacional
de Produção Científica e Projetos de Extensão e VI Concurso Nacional de Ensaio, destinado a todos os docentes
da graduação, graduação tecnológica e pós-graduação
stricto sensu da Estácio.
O Concurso tem como finalidade contribuir para a
valorização da produção docente e para o seu aprimoramento no exercício do magistério superior e nas atividades
de pesquisa. Ele é composto pelas categorias: Artigos
Científicos (artigos publicados em livros ou periódicos
especializados nos anos de 2013, 2014 e 2015); Projetos

de Extensão (realizados nos anos de 2013, 2014 e 2015);
Ensaio (textos inédito ) .
Serão premiados até 50 trabalhos (30 Artigos Científicos; 10 Projetos de Extensão e 10 Ensaios) sendo 9 prêmios no valor de R$ 7.000,00 e 41 no valor de R$3.500,00
Não perca a chance de dar visibilidade ao seu conhecimento. O edital e o regulamento estão disponíveis no Portal Docente (SIA), no site da Educare e nas comunidades
da Educare e PIQ no Conecta.
As inscrições podem ser feitas no endereço até o dia
10 de junho.

EVENTOS/NOTÍCIAS
II Fórum de Educação
O evento que aconteceria no dia 07/05/2016 foi transferido
para o dia 04/06/2016 na Estácio-Uniradial, campus Chácara Flora,
São Paulo.
Link para a inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/1TH2NpExGco5Xtjkpi8INODOd8W
cDDcIceTKo0MlNmY/viewform?c=0&w=1&usp=mail _form_link
O prazo para a submissão de resumos foi prorrogado para
12/05/2016. Informações: epto.pesquisasp@estacio.br
Seminário Internacional Relações Brasil-Argentina
O evento será realizado no Campus Nova América e Centro I em
09 e 10 de maio de 2016 às 19:30h. O evento é organizado conjuntamente pelos cursos de Relações Internacionais e Turismo da Universidade Estácio de Sá e o curso de Ciência Política da Universidade de
Buenos Aires. Na ocasião também será lançado o livro (E-book) Paz e
Segurança Internacional que é fruto da parceria da UBA e a Estácio.
Palestrantes:
Elsa Llenderozas – Diretora e professora de Ciência Política da
Universidade de Buenos Aires.
Paola Dichiario – Secretaria de Assuntos Globais do Governo

Argentino. Professora da Universidade de Buenos Aires. Cel. Carlos Cavalcanti – Assessor de Doutrina do Comando Conjunto de
Operações de Paz do Brasil – CCOPAB. Operações de Paz BrasilArgentina (Minustah)
Marcos Landeira de Oliveira – Secretaria de Estado de Segurança
do Rio de Janeiro. Aspectos de Segurança em Grandes Eventos.
Coaching e Liderança – Novo Curso do PCG
Estão abertas as inscrições para o novo curso do Programa Coordenador Gestor para os coordenadores de curso: Coaching e Liderança.
Este novo conteúdo tem como pré-requisito a disciplina Liderança e Gestão de Equipes que compõe a matriz do PCG. As vagas
são limitadas e as inscrições se encerram em 16/05. Faça já sua inscrição no site da Educare:
As aulas acontecerão de maio a agosto de 2016. Não perca esta
oportunidade de investir na sua carreira!
O PCG – Programa Coordenador Gestor tem o objetivo de capacitar os professores da Estácio, que atuam como coordenadores de
curso para domínio do modelo de gestão e do ensino, como também das ferramentas de gestão e competências organizacionais.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Nelson Lage da Costa [Engenharia de Produção, UNESA/RJ]:
comunicação “Astronomy and astronautics as a tool in the
science teaching in high school and fundamental school”
apresentada no 9th International Meeting of Astronomy and
Astronautics, em Campos dos Goytacazes, de 14 a 16 de
abril de 2016.
Luís Cláudio Dallier Saldanha [Diretor de Serviços Pedagógicos

da Estácio]: livro “Fala, oralidade e práticas sociais”, publicado pela editora Intersaberes, de Curitiba.
Vinicius Figueiredo Chaves e Abel Rafael Soares [Direito,
UNESA/RJ]: artigo “Análise crítica da aplicação do termo de
compromisso como instrumento regulatório do mercado de
capitais”, publicado na Revista do Direito Público, da Universidade Estadual de Londrina, classificada como Qualis B2.

INTERNACIONALIZANDO
Cadastro de atividade internacional/internacionalizante
Com o objetivo de agilizar a reunião
das informações de atividades que promovem a internacionalização de nossos IEs, cursos e estudantes, está sendo
disponibilizada uma FICHA DE INFORMAÇÃO DE ATIVIDADE DOCENTE DE

INTERNACIONALIZAÇÃO no endereço
https://goo.gl/lc0fOD. Trata-se de
um formulário simples e de preenchimento rápido. Pedimos a todos que
contribuam com informações.
Call for Abstracts to the 8th Estacio Research Seminar and 4th Scienti-

fic Initiation Meeting of UNESA
O Seminário de Pesquisa da Estácio
aceita submissões em português, inglês e
espanhol. O Call for Abstracts e um Step
by Step Submission Instructions estão disponíveis para distribuição, basta solicitar
para seminario@estacio.br ou international@estacio.br.

VOCÊ SABIA?
Período das inscrições de trabalhos para o VIII Seminário de Pesquisa da Estácio e IV Jornada de Iniciação Científica da UNESA: 31/03 a
30/05/2016. A submissão de proposta deve ser enviada na plataforma online OPP-Estácio, disponível no link:
http://www.stelaopp.com.br/estacio/. Acesse o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=564wOvv5gKg

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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FAPERJ contempla
Estácio em 06 projetos
Na última quinta-feira (12), a FAPERJ anunciou o resultado do programa Auxílio Básico
à Pesquisa (APQ 1), edição 2015/02, onde foram contemplados 6 projetos de professores
da Universidade Estácio de Sá – UNESA/RJ.

Os editais da FAPERJ são divulgados mensalmente pela Diretoria de Pesquisa Aplicada
no InformEditais, disponível no site (www.estacio.br/pesquisaaplicada) e na comunidade
Pesquisa Aplicada na Conecta (https://conecta.byyou.com/docs?space=pesquisaaplicad).

EVENTO/NOTÍCIA
VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA DA
ESTÁCIO E IV JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA DA UNESA
Data de realização: 22 de outubro de 2016
Local: Universidade Estácio de Sá - Campus Menezes Côrtes
Ed. Menezes Côrtes, Rua São José, nº
35/15º andar - Rio de Janeiro
Horário: 7h30min às 17h
O objetivo do Seminário de Pesquisa da
Estácio é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e dis-

cussão de trabalhos científicos, das diversas
áreas de conhecimento.
O Edital encontra-se disponível no site
www.estacio.br/seminariodepesquisa > clique em VIII Seminário de Pesquisa da Estácio
> Informações e Documentos.
Período das inscrições de trabalhos:
31/03 a 30/05/2016
A submissão de proposta deve ser
enviada na plataforma online OPP-Estácio,
disponível no link:
http://www.stelaopp.com.br/estacio/

INTERNACIONALIZANDO
Cadastro de atividade
internacional/internacionalizante
Com o objetivo de agilizar a reunião das informações de atividades que
promovem a internacionalização de nossos IES, cursos e estudantes, está
sendo disponibilizada uma
FICHA DE INFORMAÇÃO
DE ATIVIDADE DOCENTE
DE INTERNACIONALIZAÇÃO
no
endereço
https://goo.gl/lc0fOD.
Trata-se de um formulário
simples e de preenchimento rápido. Pedimos a
todos que contribuam com
informações.
Call for Abstracts to
the 8th Estacio Research
Seminar and 4th Scientific
Initiation Meeting of UNESA
O Seminário de Pesquisa
da Estácio aceita submissões
em português, inglês e espanhol. O Call for Abstracts e
um Step by Step Submission
Instructions estão disponíveis para distribuição: basta
solicitar para seminario.pesquisa@estacio.br ou international@estacio.br.

VOCÊ SABIA?
O InformEditais tem
publicação mensal, na primeira segunda-feira do mês.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Carmelinda Parizzi [Gestão Financeira, UNISEB/SP]: artigo
“Análise da viabilidade econômico-financeira do projeto de abertura de uma empresa de alimentação coletiva", publicado na Revista Linguagem Acadêmica, v. 6,
n. 1, p. 09-26, jan./jun. 2016. Disponível em:
http://www.claretianobt.com.br/revista/batatais/listar.
Luciano Vicente de Medeiros, Valéria Goytacazes
Coutinho e Renato Paes de Souza [Diretoria de Pesquisa Aplicada]: artigo “Gestão da produção científica

de uma rede de ensino superior brasileira: estudo de
caso", publicado na Revista Gestão Universitária na
América Latina – GUAL, volume 9, edição 1, ano 2016.
Sue Christine Siqueira [Enfermagem, FESGO/GO]: comunicação "Qualidade de vida de pacientes com esclerose
lateral amiotrófica por meio do ALSAQ-40" será apresentada no 16º Congresso de Stress da ISMA-BR(International Stress Management Association), no Rio
Grande do Sul, de 21 a 23 de junho de 2016.

A

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

27

BoletimPesquisa
23 de maio de 2016. Ano 6. Nº 250

Última semana para submissão de trabalhos
para o VIII Seminário de Pesquisa da Estácio
As inscrições para a submissão de trabalhos no VIII
Seminário de Pesquisa da Estácio e IV Jornada de Iniciação Científica da UNESA se encerram na próxima
segunda feira, dia 30 de maio de 2016.
O evento será realizado no dia 22 de outubro
de 2016, no campus Menezes Côrtes, com o

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

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Adriana Aparecida Ferreira [Serviço
Social, UNISEB/SP]: artigo "Acesso dos
pacientes com obstrução biliopancreática neoplásica à rede assistencial
pública, hierarquizada e regulada"
publicado na Revista Eletrônica Gestão
& Saúde, v. 6, n. 2 (2015) ISSN
1982 4785. Disponível em http://gestaoesaude.unb.br/index.php/gestaoesaude/article/view/1072.
Ana Beatriz Moreira de Carvalho Monteiro [Educação Física, UNESA/RJ] et al:
artigo "Aptidão física e composição corporal de alunos do ensino fundamental
da rede pública em Jacarepaguá RJ"
publicado na RBPFEX Revista Brasileira
de Prescrição e Fisiologia do Exercício, v.
9, nº 55 (2015), disponível em
http://www.rbpfex.com.br/index.php/rb
pfex/article/view/856.
Augusto Eduardo Miranda Pinto
[Direito, UNESA/RJ]: artigo "Aspectos
antropológicos do meio ambiente digital em uma sociedade de vigilância"
publicado no livro Direito da Cidade
Tomo 1 vol. 3 Coleção Direito Uerj 80
Anos ISBN 9788579872303.
Carlos da Fonseca Nadais [Direito, ESTÁCIO UNIRADIAL/SP]: artigo "Desconsideração da personalidade jurídica: um
estudo doutrinário, normativo e jurisprudencial atualizado (incluindo o
Novo Código de Processo Civil) republicação" publicado na Revista Síntese
Trabalhista e Previdenciária, v. 27, p.
74 101, 2016 ISSN 2179 1643.

A

Carmelinda Parizzi [Gestão Financeira,
UNISEB/SP]: artigo "Responsabilidade
social diferencial estratégico de posicionamento nas empresas de Ribeirão
Preto: estudo de caso Nestlé Purina"
publicado no site do Congresso Convibra
Business.
Disponível
em
http://www.convibra.org/upload/paper
/2013/40/2013_40_5825.pdf.
Daniel Martins Candido da Silva [Educação Física, ESTÁCIO EUROPAN/SP]
et al: artigo "A percepção da população sobre a hipertensão arterial sistêmica e seus fatores de riscos"
publicado na Revista Eletrônica Acta
Biomédica Brasiliensia, v. 6, n. 1 (2015)
ISSN 2236 0867. Disponível em
http://www.actabiomedica.com.br/ind
ex.php/acta/article/view/108.
Francilene Cardoso Alves Fortes
[Gestão Ambiental, ESTÁCIO AMAZÔNIA/RR] et al: ar gos " Açõesustentáveis no Igarapé Grande: agindo
local e pensando global", "Impacto
ambiental X Ação antrópica: um
estudo de caso no Igarapé Grande
Barreirinha, Boa Vista RR", "Em
busca de olhar diferente: reaproveitamento de alimentos na Feira do
Produtor Rural BoaVista RR" e "Pensando no futuro: alimentos desperdiçados na Feira do Produtor Rural Boa
Vista RR" publicados nos Anais do V
Congresso Brasileiro de Gestão
Ambiental, vol. 6 (2015). Disponíveis
em
http://www.ibeas.org.br/congresso/congresso6.htm.

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

EVENTO/NOTÍCIA
Bruno Mori [Enfermagem, ESTÁCIO AMAZONAS/AM]: participação no
"Simpósio de Bioética e
Pesquisa", evento regional
realizado no Amazonas,
em 05 e 06/05/2016, que
busca democratizar o sistema CEP/CONEP e as
perspectivas da Bioética e
da pesquisa em seres
humanos.

INTERNACIONALIZANDO
Cadastro de atividade
internacional/internacionalizante
Para reunir as informações de atividades que
promovem a internacionalização de nossas IES, cursos e estudantes, a FICHA
DE INFORMAÇÃO DE ATIVIDADE DOCENTE DE
INTERNACIONALIZAÇÃO
está disponível no endereço https://goo.gl/lc0fOD.
Trata se de um formulário
simples e de preenchimento rápido. Pedimos a
todos que contribuam com
informações.
Negociação
em
andamento University
of Brighton
Nesta última segunda feira, a Assessoria de Cooperação Internacional recebeu
a Profa. Katherine Johnson,
que esteve no Rio de Janeiro
representando a University of
Brighton Reino Unido. A University of Brighton e a Estácio
estão discutindo possibilidades
de colaboração.
28

BoletimPesquisa
30 de maio de 2016. Ano 6. Nº 251

VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO

SUBMISSÃO DE TRABALHOS
PRORROGAÇÃO ATÉ 06/06/2016
Ainda dá tempo de submeter seu trabalho para o VIII Seminário de Pesquisa de Estácio e IV Jornada
de Iniciação Científica da UNESA. O período para submissão foi estendido e se encerrará em 06/06/2016.
Para efetuar sua inscrição e acessar o Edital do evento acesse http://www.stelaopp.com.br/estacio/.
Para outras informações acesse www.estacio.br/seminariodepesquisa.
EVENTO/NOTÍCIA
I Seminário de Apresentação de Estudos de Casos da
Pós Graduação
No dia 21 de outubro de 2016, no campus Menezes Côrtes,
das 14:30 às 18:30h, acontecerá o I Seminário de apresentação
de Estudos de Casos da Pós Graduação, cujo objetivo é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a exposição e
discussão de casos concretos de autoria de docentes das Áreas
de Gestão, Humanas, Saúde, Tecnologia e Direito.

Os autores selecionados para a apresentação de seus trabalhos sob a forma de pôster que confirmarem sua presença
terão a publicação de seus trabalhos nos Anais do VIII Seminário de Pesquisa da Estácio.
Outras informações sobre o evento estão disponíveis em
http://estacio.intranet.br/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=5207%3Ai seminario de apresentacao deestudos de casos da pos&catid=466%3Anoticias&Itemid=153.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Camila de Oliveira Pereira [Gestão Ambiental,
UNESA/RJ] et al: artigo "SnSO4 as Catalyst for Simultaneous Transesterification and Esterification of Acid Soybean Oil" publicado no Journal of the Brazilian
Chemical Society, v. 25, n.12 (2014). Disponível em
http://dx.doi.org/10.5935/0103 5053.20140267
Diego de Faria Magalhães Torres [Medicina, UNESA/RJ]
et al: artigo "Cardiovascular Autonomic Dysfunction in
Patients with Morbid Obesity" publicado na Revista Eletrônica Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 105, n. 6
(2015). Disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26536979.
Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia, ESTÁCIO
JUIZ DE FORA/MG] et al: artigos "A Valorização da Profissão na Região da Subsede Sudeste 04: GT de Avaliação Psicológica", "A Prática do Estagiário de Psicologia
nas Clínicas de DETRAN da Região de Ubá" e "Relato
de experiência de estágio na empresa Rio Branco Alimentos S/A" publicados nos Anais do Congresso de Psicologia da Zona da Mata e Vertentes (Encontro
Juizforano de Psicologia ENJUPSI) 2015. Disponíveis em
http://www.evento.ajepsi.com.br/download anais 2015.
Sue Christine Siqueira [Enfermagem, FESGO/GO] et
al: pôster "Avaliação do desempenho funcional de

pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica" apresentado no II Congresso Internacional de Enfermagem em Reabilitação, na Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra, de 10 a 12/03/2016. Disponível em https://www.esenfc.pt/event/event/abstracts/index.php?target=list abstract presentations&
event=162.
Valeria Dutra Ramos [Engenharia Ambiental e Sanitária,
UNESA/RJ] et al: artigo "Análise térmica e propriedades
mecânicas de resíduos de polietileno de alta densidade
(PEAD)" publicado na Revista Polímeros (São Carlos.
Online), v.26, p.75 81, 2016. Disponível em
http://dx.doi.org/10.1590/0104 1428.2104.
Vivaldo Medeiros Santos [Radiologia, FNC/SP] et al: livro
"Meios de contraste e radiofármacos suas aplicações"
publicado pela Globus Editora, 2016
ISBN:
978 85 7981 125-8.
Wilson José da Silva [Engenharia Elétrica, ESTÁCIO
CURITIBA/PR]: artigo "Graphene oxide grafted polyethylenimine electron transport material for highly efficient organic devices" publicado no Journal of
Materials Chemistry A, Issue 44, 2015. Disponível em
http://pubs.rsc.org/is/content/articlelanding/2015/ta/c5
ta06020f#!divAbstract.

INTERNACIONALIZANDO
Seleção de bolsistas para intercâmbio graduação
A Estácio publicou Edital para Seleção de bolsistas para o
Programa Bolsas Ibero Americanas para Estudantes de Graduação Santander Universidades Edição 2016. A bolsa auxílio, no
valor de 3.000 Euros, será concedida a dez alunos de graduação com elevado desempenho acadêmico e baixa condição

econômico social, para um semestre de estudos em instituição
conveniada no Chile, Colômbia, Espanha ou Portugal.
O Edital, com todas as informações, e o Quadro de Vagas
nas Instituições Conveniadas, atualizado em 16/5/2016, estão
disponíveis em: http://portaladm.estacio.br/quem somos/assessoria de cooperacao internacional/intercambio.aspx.

A

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

livro “Endodontology”, dos Profs. José Freitas Siqueira Jr. [PPG
Odontologia, UNESA/RJ] e Domenico Ricucci [Itália], publicado originalmente em Inglês pela editora Quintessence Verlag - Berlim, foi
recentemente traduzido para o russo. Fotos em: http://endodontiariodejaneiro.blogspot.com.br/
EVENTO/NOTÍCIA

Maurício Borges (professor), Vanessa Brito, Monik
Miranda, Viviane Santos, Edypo Lima (alunos) [Administração, ESTÁCIO BELÉM/PA]: projeto de pesquisa
“Investigação e Gestão dos Produtos, da Indústria de
Minerais de Gema, no Estado do Pará”, patrocinado pelo

Programa PIBICTI/ESTÁCIO alcançou o segundo “Spotlight” do Researchgate em menos de 15 dias. Foram 147
acessos. A pesquisa foi consultada por pesquisadores do
Brasil, Estados Unidos, Colômbia, China, Israel, Polônia,
dentre outros.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Cláudia Maria Campinha dos Santos [Ciências Biológicas,
UNESA/RJ]: artigo “Development and validation of a
HILIC-UPLC-ELSD method based on optimized chromatographic and detection parameters for the quantification
of polyols from bioconversion processes” publicado na
revista Analytical Methods, v. 8 (2016). DOI:
10.1039/C5AY02625C.
Edvaldo de Farias (professor), G.O. Lopes (aluno) [Educação
Física, UNESA/RJ]: resumo expandido “Percepção de qualidade de vida de tetraplégicos no power soccer” publicado na Revista Motricidade, v. 11, n. 4 (2015). Disponível
em http://revistas.rcaap.pt/motricidade/article/view/8800.
João Paulo Machado Feitoza [Psicologia, ESTÁCIO
FASE/SE] et al: artigo “Are There Benefits from Teaching
Yoga at Schools? A Systematic Review of Randomized
Control Trials of Yoga-Based Interventions” publicado na
revista Evidence-Based Complementary and Alternative
Medicine, v. 2015, 2015. Disponível em: http://www.hindawi.com/journals/ecam/2015/345835/
Luciana Alcoforado Silva [Fisioterapia, ESTÁCIO FIR/PE]
et al: resumo “Comparison of aerossol deposition
with heated and unheated high flow nasal cannula
(HFNC) in healthy adult” apresentado no American
Thoracic Society International Conference em São
Francisco - Califórnia. Disponível em: http://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/ajrccmconference.2016.193.1_MeetingAbstracts.A5320

Luiza Nauane Borges Azevedo dos Santos [Enfermagem, ESTÁCIO FASE/SE] et al: trabalho “Avaliação de repasse financeiro do bloco da atenção
básica em municípios brasileiros” apresentado no
18º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - 18º CBCENF, realizado em João Pessoa,
17/09/2015.
Resumo
disponível
em
http://apps.cofen.gov.br/cbcenf/sistemainscricoes/a
nais.php?evt=13&sec=102&niv=6.1&con=13179.
Marcelo Elias dos Santos [Gestão Financeira,
UNISEB/SP] et al: artigo “A Parceria Público-Privada no
contexto da universalização do saneamento no Brasil”
publicado na revista Desenvolvimento em Questão, v.
13, n. 32, 2015. Disponível em: https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/desenvolvimentoemquestao/article/view/3181
Marco Aurélio Carino Bouzada [MADE, UNESA/RJ]: livro
“O uso de ferramentas quantitativas em call centers”
publicado em Saarbrücken (Alemanha), pela Novas Edições Acadêmicas.
Michelle Rabelo [Fisioterapia, ESTÁCIO FIC/CE] et al:
artigo “Reliability of muscle strength assessment in
chronic post-stroke hemiparesis: a systematic review
and meta-analysis” publicado na revista Topics in
Stroke Rehabilitation, v. 23, n. 1, 2016. Disponível em:
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/194551
1915Y.0000000008?journalCode=ytsr20

INTERNACIONALIZANDO
Cadastro de atividade internacionalizante - DOCENTES
A Ficha de Informação de Atividade
Docente de Internacionalização está
disponível para preenchimento no
endereço https://goo.gl/lc0fOD. Obrigado a todos que estão enviando suas
contribuições.

Cadastro de atividade internacionalizante - GESTORES
Quais as ações da sua IES, quanto
à internacionalização? Foram celebrados convênios ou memorandos de
entendimento? Receberam professores visitantes estrangeiros? Possuem
estatísticas quanto ao número de alu-

nos que viajaram em intercâmbio,
sobretudo no Programa Ciência sem
Fronteiras? Existe na sua IES alguém
responsável pela área internacional?
O formulário para cadastro dessas
informações está disponível para
preenchimento
no
endereço
https://goo.gl/lc0fOD.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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Resultado das Inscrições de Trabalhos
no VIII Seminário de Pesquisa da Estácio e
IV Jornada de Iniciação Científica da UNESA
Foram submetidos 2458 trabalhos ao evento. Os trabalhos aceitos foram encaminhados para avaliação pelo Corpo Editorial.
A relação dos trabalhos aprovados para publicação nos Anais será divulgada no dia
30 de junho de 2016, no site www.estacio.br/seminariodepesquisa.
EVENTOS/NOTÍCIAS
Acesse o site http://portal.estacio.br/quemsomos/seminario-de-pesquisa/home.aspx e saiba
mais sobre o Seminário de Pesquisa da Estácio.
A Diretoria de Pesquisa Aplicada recebeu um
auxílio da FAPERJ, na categoria APQ2, para realização
do VIII Seminário de Pesquisa da Estácio e IV Jornada de

Iniciação Científica da UNESA, no dia 22 de outubro de
2016, no campus Menezes Côrtes. O projeto foi submetido pela professora Heline Costa Soares, do curso
de Farmácia.
Edvaldo de Farias [Educação Física, UNESA/RJ]:
integrante da Comissão Científica da Revista Dissertar.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Ercole da Cruz Rubini [Educação Física, UNESA/RJ]:
artigo "Stability in the performance of three different techniques of vertical jump", publicado no
periódico Caderno de Educação Física e Esporte.
Fabricio Assini [Farmácia, ESTÁCIO SANTA CATARINA/SC]: artigo "Prescrições de psicotrópicos em
farmácias privadas na cidade de Monte Carlo,
Santa Catarina", aceito para publicação na Revista
Eletrônica de Farmácia.
Paula Campos de Castro e Mara Conceição Vieira
de Oliveira [Design Gráfico, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: comunicação "Em trânsitos plurais,
Barros encena Brasis" será apresentada no XV
Encontro da Associação Brasileira de Literatura
Comparada, no Rio de Janeiro, de 19 a 23 de
setembro de 2016.
Sérgio Baltar Fandino [Engenharia de Produção,
UNESA/RJ]: capítulo "Uma proposta de mudança
organizacional das empresas aéreas brasileiras
baseada no desenvolvimento sustentável", publicado no livro Transformação organizacional para
a sustentabilidade: desenvolvendo um sistema de
gestão da responsabilidade social.

INTERNACIONALIZANDO
Cadastro de atividade internacionalizante GESTORES
Quais as ações da sua IES, quanto à internacionalização? Foram celebrados convênios ou memorandos
de entendimento? Receberam professores visitantes
estrangeiros? Possuem estatísticas quanto ao número
de alunos que viajaram em intercâmbio, sobretudo no
Programa Ciência sem Fronteiras? Existe na sua IES
alguém responsável pela área internacional? O formu-

lário para cadastro dessas informações está disponível
para preenchimento no endereço https://goo.gl/lc0fOD.
Cadastro de atividade internacionalizante DOCENTES
A Ficha de Informação de Atividade Docente de
Internacionalização está disponível para preenchimento
no endereço https://goo.gl/lc0fOD. Obrigado a todos
que estão enviando suas contribuições.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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Apoio financeiro para o Edital de
Extensão Inovadora 2016: inscrições abertas
Estão abertas as inscrições para submissão de projetos ao
Edital de Extensão Inovadora 2016 – foco em projetos de consultoria. O edital propõe:
1.1. Estimular o desenvolvimento de projetos de extensão
inovadora entre os docentes dos cursos de graduação em parceria com empresas;
1.2. Conceder apoio financeiro para viabilizar o desenvolvimento e a execução de projetos de prestação de serviços de consultoria e/ou serviços especializados voltados a solucionar
problemas reais de uma determinada empresa (micro, pequena,
média ou grande) de natureza pública ou privada;
1.3. Incentivar a elaboração de propostas de projetos que
visem o desenvolvimento de soluções técnicas e inovadoras para
empresas (micro, pequena, média ou grande) de natureza
pública ou privada;

1.4. Promover a interação entre a Estácio e as empresas, contribuindo para levar à sociedade os conhecimentos científicos e
tecnológicos produzidos no ambiente universitário.
A submissão dos projetos deverá ser realizada no período de
13/06 a 01/07. O edital está disponível no link: https://drive.google.com/file/d/0B2s3jiXn1QVrcWJXWlFtbS02U2M/view?pref=2&
pli=1
Nesta primeira oportunidade, foram selecionadas as seguintes instituições: ESTÁCIO AMAZÔNIA, ESTÁCIO BH, ESTÁCIO
BRASÍLIA, ESTÁCIO FIB, ESTÁCIO FIC, ESTÁCIO JUIZ DE FORA,
ESTÁCIO SANTA CATARINA, ESTÁCIO UNIRADIAL, UNISEB e
ESTÁCIO BELEM.
Para os docentes aprovados, será concedido apoio financeiro
no valor de R$ 1.200,00 no período de setembro/2016 a fevereiro/2017. Ao todo, serão disponibilizadas 08 bolsas.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Nelma de Mello Cabral [Psicologia,
UNESA/RJ]: participação na mesa redonda "O
abjeto que nos habita" da XV Jornada do EBEP
(Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos) que
teve por tema "O sexo que habito".
VIII Jornada de Nutrição da Estácio
Realizada no campus R9/Taquara, a Jornada
contou com a participação de 115 alunos de
todos os campi que oferecem o curso de Nutrição. Foram realizadas 4 palestras por profissionais
renomados no mercado. A Comissão Organizadora, composta de docentes e alunos, com apoio
financeiro da ADESA, confeccionou um coffee
break com preparações saudáveis. O evento também arrecadou 79kg de alimentos não perecíveis
e 41 itens de higiene pessoal para doação ao
Retiro dos Artistas.
Design Days
O Centro Universitário Estácio da Amazônia
participará do maior encontro brasileiro de extensão universitária em Instituições Públicas de
Ensino Superior. O CBEU reunirá professores, técnicos e alunos que integram o quadro de ações
extensionistas por meio das Universidades. A 7ª
edição do encontro será entre os dias 07 e 09 de

setembro de 2016, na Universidade Federal de
Ouro Preto – MG. A professora Greice Vaz [CST
em Design Gráfico, ESTÁCIO AMAZÔNIA] apresentará o projeto de extensão Design Days - primeiro evento de Design em Roraima, ação
pioneira no estado que busca fortalecer o vínculo
entre mercado e academia para inserção de nossos egressos no mercado. A Estácio Amazônia é a
única Instituição de Ensino Superior em Roraima
que tem o Curso Superior de Tecnologia em
Design Gráfico.
I Seminário de Apresentação de Estudos
de Casos da Pós
No dia 21/10/16, das 14:30 às 18:30, na unidade Menezes Côrtes (RJ), acontecerá o I Seminário de Apresentação de Estudos de Casos da
Pós-Graduação.
O objetivo do Seminário é proporcionar à
comunidade acadêmica um espaço para a exposição e discussão de casos concretos de autoria de
docentes das Áreas de Gestão, Humanas, Saúde,
Tecnologia e Direito.
Os trabalhos dos autores selecionados para a
apresentação sob a forma de pôster e que confirmarem sua presença serão publicados nos Anais
do VIII Seminário de Pesquisa da Estácio.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Henrique de Oliveira
Castro [Educação
Física,
ESTÁCIO
BRASÍLIA/DF]:
comunicações
"Análise do tipo de
jogo praticado na
formação do voleibol feminino do
Brasil: o caso de
Minas Gerais" e
"Validação de conteúdo de cenas de
ataque no voleibol
para avaliação do
conhecimento
tático declarativo"
serão apresentadas
no XVI Congresso
de Ciências do Desporto e Educação
Física dos Países de
Língua Portuguesa,
em Portugal, de 27
a 30 de setembro
de 2016.

INTERNACIONALIZANDO
Cadastro de atividade internacionalizante - GESTORES
Quais as ações da sua IES, quanto à internacionalização? Foram celebrados convênios ou
memorandos de entendimento? Receberam
professores visitantes estrangeiros? Possuem
estatísticas quanto ao número de alunos que
viajaram em intercâmbio, sobretudo no Programa Ciência sem Fronteiras? Existe na sua IES
alguém responsável pela área internacional? O

formulário para cadastro dessas informações
está disponível para preenchimento no endereço https://goo.gl/lc0fOD.
Cadastro de atividade internacionalizante - DOCENTES
A Ficha de Informação de Atividade Docente de
Internacionalização está disponível para preenchimento no endereço https://goo.gl/lc0fOD. Obrigado
a todos que estão enviando suas contribuições.

VOCÊ SABIA?
O VIII Seminário de Pesquisa da Estácio e IV Jornada
de Iniciação Científica da
UNESA será no dia 22 de
outubro de 2016 no Campus Menezes Cortes, no Rio
de Janeiro.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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III Café com Ciência
Entre os dias 09 e 11 de maio de 2016
aconteceu a 3ª versão do evento científico do curso de Educação Física Café
com Ciência no campus Parque das
Rosas. O evento teve a participação de 8
palestrantes pesquisadores do mais alto

gabarito (nacional e internacional) e nos
três dias acumulados obteve um público
em torno de 2000 estudantes que lotaram o auditório e contou, ainda, com a
transmissão simultânea para outros
ambientes.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Aline Silva Correa Maia Lima [Jornalismo,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação
"Embaixadores de marca: reconhecimento e
prestígio entre a vida ordinária e o sucesso"
apresentada no 25º Encontro Nacional da
Compós, na Universidade Federal de Goiás,
de 07 a 10 de junho de 2016.
Ercole da Cruz Rubini (Prof.) e Ramon Franco
(ex-aluno) [Educação Física, UNESA/RJ]: artigo
"Estabilidade no desempenho de três diferentes
técnicas de salto vertical", publicado no periódico Caderno de Educação Física e Esporte.
Fabricio Luiz Assini [Farmácia, ESTÁCIO SANTA
CATARINA/SC]: artigo "A prescrição de benzodiazepínicos no Brasil: uma análise da lite-

ratura" aceito para publicação no periódico
ABCS Health Sciences.
Ricardo Finotti Leite [Engenharia Ambiental e
Sanitária, UNESA/RJ]: artigo "Inter and intraspecIfIc dIfferences in food resources selectIon
and use In captIve philander frenatus and
didelPhis aurita (dIdelphImorphIa; dIdelphIdae)" publicado na revista Oecologia Australis, n. 19, pag. 102 a 116, 2015.
Thiago Teixeira Guimarães [Educação Física,
UNESA/RJ]: artigo "Aula de natação para
bebê: um estudo sobre ametodologia e aplicações" publicado na Coleção Pesquisa em
Educação Física, vol. 15, n 1, 2016, ISSN
1981-4313.

INTERNACIONALIZANDO

Cadastro de atividade internacionalizante GESTORES
Quais as ações da sua IES, quanto à internacionalização? Foram celebrados convênios ou memorandos de entendimento? Receberam professores
visitantes estrangeiros? Possuem estatísticas
quanto ao número de alunos que viajaram em
intercâmbio, sobretudo no Programa Ciência sem
Fronteiras? Existe na sua IES alguém responsável
pela área internacional? O formulário para cadas-

tro dessas informações está disponível para preenchimento no endereço https://goo.gl/lc0fOD.
Cadastro de atividade internacionalizante DOCENTES
A Ficha de Informação de Atividade Docente de
Internacionalização está disponível para preenchimento no endereço
https://goo.gl/lc0fOD. Obrigado a todos que
estão enviando suas contribuições.

VOCÊ SABIA?

A importância de manter o Lattes atualizado.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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VIII Seminário de Pesquisa da Estácio e
IV Jornada de Iniciação Científica da UNESA
O período de pré-inscrições dos ouvintes será:
08/09 a 17/10/2016.
O objetivo do evento é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e
discussão de trabalhos científicos, das diversas

áreas de conhecimento.
Data do evento: 22 de outubro de 2016
(sábado)
Horário: 7h30min às 17h
Local: Campus Menezes Côrtes – Rio de Janeiro

INTERNACIONALIZANDO
Cadastro de atividade internacionalizante GESTORES
Quais as ações da sua IES, quanto à internacionalização? Foram celebrados convênios ou memorandos
de entendimento? Receberam professores visitantes
estrangeiros? Possuem estatísticas quanto ao número
de alunos que viajaram em intercâmbio, sobretudo no
Programa Ciência sem Fronteiras? Existe na sua IES
alguém responsável pela área internacional? O formu-

lário para cadastro dessas informações está disponível
para preenchimento no endereço https://goo.gl/lc0fOD.
Cadastro de atividade internacionalizante DOCENTES
A Ficha de Informação de Atividade Docente de
Internacionalização está disponível para preenchimento
no endereço https://goo.gl/lc0fOD. Obrigado a todos
que estão enviando suas contribuições.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Ary Ferreira dos Santos Junior [Administração,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação "Aplicação de drones na logística humanitária" será
apresentada no XII CNEG e III INOVARSE, no Rio
de Janeiro, de 29 a 30 de setembro de 2016.

Henrique de Oliveira Castro [Educação Física,
ESTÁCIO BRASÍLIA/DF] et al: artigo "Prevalência
de lesões em corredores de rua amadores" publicado na Revista Brasileira de Pesquisa em Ciências
da Saúde, pág. 40-45, 2016.

Christiano Bittencourt Machado [Fisioterapia,
UNESA/RJ] e Carlos Eduardo Brasil Neves [Educação Física, UNESA/RJ]: artigo "Efeitos do método
pilates sobre a variabilidade da frequência cardíaca, flexibilidade e variáveis antropométricas em
indivíduos sedentários" publicado na Revista Fisioterapia Brasil, v. 17, n. 1.

Ricardo Finotti Leite [Engenharia Ambiental e
Sanitária, UNESA/RJ]: capítulo “Mata Atlântica:
o desafio de transformar um passado de
devastação em um futuro de conhecimento e
conservação”, no livro "Conhecendo a biodiversidade", Brasília: MCTIC, CNPq, PPBio,
2016. 191 .p

Flavio Peres Amado [Engenharia Mecânica,
UNESA/RJ]: comunicação "Behavior of temperature gradients in fuel oil exportation through a 12
inches pipe under inviscid and viscous conditions"
será apresentada no Congresso Nacional de Engenharia Mecânica (CONEM 2016), em Fortaleza, de
21 a 25 de agosto de 2016.

Sue Christine Siqueira [Enfermagem, FESGO/GO]:
comunicação "Opinião das acadêmicas de uma
instituição de ensino superior privada com relação a parto normal e cesáreo" será apresentada
no XV Coloquio Panamericano de Investigación
em Enfermería, no México, em 07 de outubro
de 2016.

VOCÊ SABIA?

O InformEditais tem publicação mensal, na primeira segunda-feira do mês.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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Estudo revela a biodiversidade da fauna
e flora de Cachoeiras de Macacu/RJ
O professor e pesquisador, Ricardo Finotti, da Universidade Estácio de Sá, coordenou, em Cachoeiras de
Macacu, os projetos “Avaliação da avifauna e da composição e estrutura florística de fragmentos florestais em paisagens fragmentadas de Mata Atlântica (Cachoeiras de
Macacu, RJ)” e “Avaliação da composição, riqueza e diversidade mastofauna não-voadora em fragmentos florestais
nas regiões de Santa Fé e São José da Boa Morte (Cachoeiras de Macacu, RJ)”. Os projetos foram financiados pela
SOS Mata Atlântica e pela Brasil Kirin através do edital de
Conservação da Mata Atlântica de 2015, e com a parceria
da Secretaria Municipal do Ambiente de Cachoeiras de
Macacu e o Laboratório de Vertebrados da UFRJ.
As duas áreas selecionadas são de especial interesse
para o município para a formação de unidades de conser-

vação (UCs). Foram avaliadas três taxas consideradas
como bons indicadores da biodiversidade, a saber: mastofauna (mamíferos pequenos, grandes e médios), avifauna
e flora. O trabalho foi realizado por uma equipe de 10 pessoas incluindo alunos do curso de Engenharia Ambiental
e Sanitária da Universidade Estácio de Sá. Para as áreas
analisadas foram encontrados elementos representativos
da fauna e flora da Mata Atlântica.
Para a flora foram encontradas, no total, 85 espécies pertencentes a 42 famílias botânicas; para a avifauna na área
de São José da Boa Morte foram encontradas 36 espécies de
aves, quatro delas endêmicas de Mata Atlântica; entre
outros momentos a serem descritos no site da prefeitura:
http://www.cachoeirasdemacacu.rj.gov.br/secretarias/meio-ambiente

INTERNACIONALIZANDO
Estácio na organização de congresso internacional
O I Congresso Internacional de Direito Público: justiça e efetivação dos direitos humanos, que acontecerá de 10 a
12/out/2016 em Coimbra - Portugal, conta com os professores
Cesar Augusto Ribeiro Nunes e Leopoldo Rocha Soares (Direito,
Estácio UNISEB) na Comissão Científica e Rafael Mario Iorio
Filho (PPG Direito) como coordenador de um dos simpósios
acadêmicos. Mais informações: http://portal.estacio.br/quemsomos/assessoria-de-cooperacaointernacional/oportunidades/
Cadastro de atividade internacionalizante - GESTORES
Quais as ações da sua IES, quanto à internacionalização?
Foram celebrados convênios ou memorandos de entendi-

mento? Receberam professores visitantes estrangeiros? Possuem estatísticas quanto ao número de alunos que viajaram
em intercâmbio, sobretudo no Programa Ciência sem Fronteiras? Existe na sua IES alguém responsável pela área internacional? O formulário para cadastro dessas informações
está disponível para preenchimento no endereço
https://goo.gl/lc0fOD.
Cadastro de atividade internacionalizante - DOCENTES
A Ficha de Informação de Atividade Docente de Internacionalização está disponível para preenchimento no endereço
https://goo.gl/lc0fOD. Obrigado a todos que estão enviando
suas contribuições.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Anderson Luiz Nogueira Vieira [Redes
de Computadores, ESTÁCIO JUIZ DE
FORA/MG]: convidado para integrar o
Comitê Internacional Científico - CCITA
2016, no México, de 20 a 23 de julho
de 2016.
Christiano Bittencourt Machado [Fisioterapia, UNESA/RJ]: artigos "O processo hierárquico analítico na tomada
de decisões em Fisioterapia: estudo
piloto sobre o uso da eletrotermofototerapia" e "Método de processamento
de imagens para avaliação termográfica do dorso e dos dedos das mãos"
publicados na Revista E-Facitec. Os trabalhos foram frutos dos trabalhos de
iniciação científica de alunos da Fisioterapia, pelo programa PIBIC/UNESA.

A

Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia,
ESTÁCIO
JUIZ
DE
FORA/MG]: apresentação de mesa
redonda "Desafios da avaliação psicológica no manuseio de arma de
fogo" e pôster "Grupo de trabalho
(GT) Avaliação Psicológica" no
CBPOT 2016 (Congresso Brasileiro
de Psicologia Organizacional e do
Trabalho), em Minas Gerais, de 13 a
16 de julho de 2016.
Paulo Garcia de Almeida [Gestão Ambiental, UNISEB/SP]: artigo "Ingredientes e aditivos alimentícios" publicado no site FI
(Food Ingredients South America). O
evento será de 23 a 25 agosto de 2016,
em São Paulo. Informações: http://www.fievents.com.br/pt/multimidia/noticias/495

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

EVENTO/NOTÍCIA
Programa para el Fortalecimiento de la Función
Pública en América Latina
A Fundación Botín, da
Espanha, está promovendo
uma seleção de estudantes
universitários, entre 19 e 23
anos, de países da América
Latina com o objetivo de
fortalecer a vocação para o
serviço e a função pública
através da formação de servidores públicos com alta
capacitação e compromisso.
Inscrições: de 18 de abril a
16 de julho de 2016.
A Fundação é responsável
pelos custos do programa,
traslados, alojamento e manutenção. Mais informações:
http://www.fundacionbotin.org/fortalecimiento/programa-de-fortalecimiento-p
ara-la-fundacionpublica-enamerica-latina.html
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VEM AÍ UM EVENTO COM GRANDE
RELEVÂNCIA CULTURAL E CIENTÍFICA
No dia 22 de outubro de 2016, na unidade Menezes Côrtes, no Rio de Janeiro,
acontecerá o VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO E IV JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA DA UNESA.
Fique atento(a)! A partir de 08 de setembro as inscrições estarão abertas no site
www.estacio.br/seminariodepesquisa
Informações: seminario.pesquisa@estacio.br
PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Djamiro Ferreira Acipreste Sobrinho [Direito,
ESTÁCIO NATAL/RN]: comunicação "A classe trabalhadora no Brasil: experiência, estrutura e
gênero. Uma homenagem à Elizabeth LoboSouza" apresentada no Colóquio Nacional de
Representações de Gênero e Sexualidade, na
Paraíba, de 08 a 10 de junho de 2016.
Marilza Sampaio Aguilar [Engenharia de Petróleo,
UNESA/RJ]: comunicação "Medidas de microdureza
de hidroxiapatita sinterizadas com ovos de galinha
Shell Precursores" será proferida no Simpósio
Superfícies e Interfaces para Aplicações Médicas,
Biomateriais e Saúde da XV Reunião MRS brasileira,

em Campinas, de 25 a 29 de setembro de 2016.
Ricardo Finotti Leite [Engenharia Ambiental e Sanitária, UNESA/RJ]: artigo "From simple questions to
complex answers: a research program based on
diet selection and water balance of small mammals" publicado na Revista Oecologia Australis, n.
19, pág: 32 a 46.
Samantha Conde Rocha [Medicina, UNESA/RJ]: pôster eletrônico "Diagnosis of gartner cyst and dyspareunia" será apresentado na 41a Reunião Anual
da Associação Internacional de Uroginecologia, na
Africa do Sul, de 02 a 06 de agosto de 2016.

INTERNACIONALIZANDO
Atividade internacionalizante - natureza: colaboração científica
Magaly Andreza Machado Marques de Lyra (Farmácia, Estácio FIR). Parcerias de colaboração de Pesquisa
Científica.
Experimentação prática de isolamento de substâncias ativas para o desenvolvimento de medicamentos.
Com Universidad Nacional de Asunción - Paraguai.
Março, 2016.
Cadastro de atividade internacionalizante GESTORES
Quais as ações da sua IES, quanto à internacionalização? Foram celebrados convênios ou memorandos

de entendimento? Receberam professores visitantes
estrangeiros? Possuem estatísticas quanto ao número
de alunos que viajaram em intercâmbio, sobretudo no
Programa Ciência sem Fronteiras? Existe na sua IES
alguém responsável pela área internacional? O formulário para cadastro dessas informações está disponível
para preenchimento no endereço https://goo.gl/lc0fOD.
Cadastro de atividade internacionalizante DOCENTES
A Ficha de Informação de Atividade Docente de
Internacionalização está disponível para preenchimento
no endereço https://goo.gl/lc0fOD. Obrigado a todos
que estão enviando suas contribuições.

VOCÊ SABIA?
A nota técnica 38 (VIII Seminário de Pesquisa da Estácio: resumos submetidos e avaliações) está disponível para
acesso na Conecta ou na Intranet.
Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail: seminario.pesquisa@estacio.br

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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AUXÍLIO FINANCEIRO CONSELHO FEDERAL PSICOLOGIA
PARA SEMANA ACADÊMICA DE PSICOLOGIA 2016 - 5ª EDIÇÃO
O curso de Psicologia do Centro Universitário Estácio
Juiz de Fora foi contemplado para obter auxílio financeiro
em forma exclusiva de fornecimento de passagem aérea
nacional e/ou hospedagem no território brasileiro e/ou
impressão de material gráfico, pelo Conselho Federal de
Psicologia (CFP) para a SEMANA ACADÊMICA DE PSICOLOGIA que está na sua 5ª edição, pela solicitação da Professora Mestre Elza Maria Gonçalves Lobosque e da
Coordenadora de curso, Professora Adriana Woichinevski
Viscard. O Conselho Federal de Psicologia recebe várias

solicitações de apoio a eventos promovidos por profissionais e entidades diversas. Buscando democratizar e dar
transparência a este processo, o XVI Plenário lança edital
para viabilizar o ajuste de parcerias com profissionais e
entidades que apresentem projetos para realizar eventos
científicos ou técnicos profissionais, com o fim de desenvolver, consolidar e valorizar a Psicologia, bem como a
classe profissional dos psicólogos, evidenciando junto à
sociedade a relevância dessa ciência e das atividades profissionais da respectiva categoria.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Diego de Faria Magalhães Torres [Medicina, UNESA/RJ]:
comunicações "Morfometria e prevalência do forame de
vesálio em crânios humanos" e "Prevalência e topografia
do músculo fibular terceiro: estudo em cadáveres humanos" apresentadas no XXVII Congresso Brasileiro de Anatomia, no Rio Grande do Norte, em 20 de julho de 2016.

Leonardo Cordeiro de Souza [Fisioterapia, UNESA/RJ]:
comunicação "O índice de Esforço inspiratório cronometrado como um previsor de desmame: análise da reprodutibilidade intra e inter observador" apresentada no
evento internacional de fisioterapia respiratória da ASSOBRAFIR, em Belo Horizonte, em 11 de junho de 2016.

Henrique de Oliveira Castro [Educação Física, ESTÁCIO
BRASÍLIA/DF]: artigo "Efeito de uma sessão de alongamento passivo estático sobre a flexibilidade e desempenhos de força máxima e potência" publicado na
Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício,
v.10, n.59, p.377-385, 2016. ISSN: 1981-9900.

Valeria Dutra Ramos e Helson Moreira da Costa
[Engenharia Ambiental e Sanitária, UNESA/RJ]: artigo
"Cinética de cristalização de resíduos de polietileno de
alta densidade (PEAD): efeito da radiação UV" publicado na Revista Acta Scientiae et Technicae, v.3, n.2,
p.13 - 17, Dec. 2015

INTERNACIONALIZANDO
Atividade internacionalizante - natureza: palestra
em evento
JORGE ATILIO SILVA IULIANELLI (Pedagogia, UNESA).
Apresentação da conferência "L'éducation de base et Plan
National d'Éducation (2014-2024): problèmes et défis" no
Seminaire du Group de Recherche ERDIE (Equipe de Recherce
Dimensions Internationales de l'Éducation), Université de
Genève - Suiça, em Fevereiro de 2016.
Profa. Eliana Maria de Souza Franco Teixeira participou, nos dias 23 e 24, como juíza junto à 21ª Competição
Inter- Americana de Direitos Humanos da American University Washington College of Law. Ela atuou como juíza
em rodadas orais em português e inglês, utilizando
método de estudo em Clínicas de Direitos Humanos e a
forma de preparação com estudo jurisprudencial e de precedentes jurídicos.

Cadastro de atividade internacionalizante - GESTORES
Quais as ações da sua IES, quanto à internacionalização?
Foram celebrados convênios ou memorandos de entendimento? Receberam professores visitantes estrangeiros? Possuem estatísticas quanto ao número de alunos que viajaram
em intercâmbio, sobretudo no Programa Ciência sem Fronteiras? Existe na sua IES alguém responsável pela área internacional? O formulário para cadastro dessas informações
está disponível para preenchimento no endereço
https://goo.gl/lc0fOD.
Cadastro de atividade internacionalizante - DOCENTES
A Ficha de Informação de Atividade Docente de Internacionalização está disponível para preenchimento no endereço
https://goo.gl/lc0fOD. Obrigado a todos que estão enviando
suas contribuições.

VOCÊ SABIA?
As pré-inscrições para o VIII Seminário de Pesquisa da Estácio e IV Jornada de Iniciação Científica da UNESA estarão abertas
a partir do dia 08 de setembro de 2016.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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Hidroxiapatita Sintetizada com Ênfase na
Biomineralização de Conchas de Moluscos
A Profa. Dra. Silvia M. de Paula, da Estácio Uniradial,
publicou o livro "Hidroxiapatita sintetizada com ênfase
na biomineralização de conchas de moluscos". A obra
tem como proposta discutir metodologias de síntese de
hidroxiapatita e apresentar diferentes técnicas para a
caracterização do biocompósito obtido. A obra discute
a morfologia e os grupos funcionais da fase mineral dos
cristais sintéticos de HA. Baseado em projeto de pós-

doutoramento (USP) homônimo, a síntese da hidroxiapatita a partir do processo da biomineralização visto em
conchas de moluscos, é a inspiração para a busca de
um material biocompatível com possibilidades de aplicações na medicina, odontologia e meio ambiente.
Mais informações sobre a obra podem ser encontradas
no site www.pacolivros.com.br. Contato: depaula.pesquisa@gmail.com

EVENTO/NOTÍCIA
Flaviany Ribeiro da Silva [Psicologia, UNESA/RJ]: professora do grupo de pesquisa produtividade da UNESA,
campus Nova Iguaçu, recebeu auxílio financeiro

PAEP/CAPES 2016 para realização do I Encontro de Capacitação sobre "Violência Escolar para Professores da Baixada Fluminense".

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Carlos Alberto Veronese Serrão [Direito, UNESA/RJ]:
livro "Bienes públicos globales: las contribuciones de
Brasil y de la Unión Europea", publicado pela editora
Publicia, em 15 de junho de 2016.

Natalia Diniz [Ciências Contábeis, UNISEB/SP]: comunicação "Multifractals and forecasting in stock markets"
apresentada no 28th European Conference on Operational Research, na Polônia, de 03 a 06 de julho de 2016.

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de Recursos Humanos, UNESA/RJ]: comunicação "A flexibilidade na organização de equipes de docência: a visão dos docentes"
será apresentada no XL EnANPAD 2016, na Costa do
Sauipe, de 25 a 28 de setembro de 2016.

Vanice Regina Lirio do Valle [Direito, UNESA/RJ]: comunicação "Enforcing socio-economic rights throught
immediateefficacy: a case study of Rio de Janeiro's Right
to Housing" apresentada no Congresso International
Society Public Law, em Berlim, em 19 de junho de 2016.

INTERNACIONALIZANDO
Atividade internacionalizante - natureza: professor/pesquisador visitante
CARLOS EDUARDO ADRIANO JAPIASSU (Direito, UNESA).
Professor convidado, ministra módulo internacional sobre prisões na América do Sul, uma vez por ano desde 2004, no
Master Droit de l'Execution des Peines et Droit de
l'Homme.Com Université de Bordeaux IV, Université de Pau
et des Pays de l'Adour e École Nationale d'Administration
Pénitentiaire - França.
Cadastro de atividade internacionalizante - GESTORES
Quais as ações da sua IES, quanto à internacionalização?
Foram celebrados convênios ou memorandos de entendi-

mento? Receberam professores visitantes estrangeiros? Possuem estatísticas quanto ao número de alunos que viajaram
em intercâmbio, sobretudo no Programa Ciência sem Fronteiras? Existe na sua IES alguém responsável pela área internacional? O formulário para cadastro dessas informações
está disponível para preenchimento no endereço
https://goo.gl/lc0fOD.
Cadastro de atividade internacionalizante DOCENTES
A Ficha de Informação de Atividade Docente de Internacionalização está disponível para preenchimento no endereço
https://goo.gl/lc0fOD. Obrigado a todos que estão enviando
suas contribuições.

VOCÊ SABIA?
Em breve novo informativo da área de pesquisa.
Fique atento!!!

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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VEM AÍ UM EVENTO DE GRANDE
RELEVÂNCIA CULTURAL E CIENTÍFICA
No dia 22 de outubro de 2016, na unidade Menezes Côrtes, no Rio de Janeiro, acontecerá o VIII
SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO E IV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESA.
Fique atento(a)! A partir de 08 de setembro, as inscrições estarão abertas no site
www.estacio.br/seminariodepesquisa Informações: seminario.pesquisa@estacio.br
INTERNACIONALIZANDO
Atividade internacionalizante - natureza: visita técnica
CARLOS EDUARDO NUNES FERREIRA (Arquitetura e
Urbanismo, UNESA). Visita às instalações e palestra sobre o
modelo educacional da instituição e do Curso de Arquitetura
- Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura (ABEA) e
Universidade Técnica de Helsinque/Alvar Aalto - Finlândia.
Abril, 2016

mento? Receberam professores visitantes estrangeiros? Possuem estatísticas quanto ao número de alunos que viajaram
em intercâmbio, sobretudo no Programa Ciência sem Fronteiras? Existe na sua IES alguém responsável pela área internacional? O formulário para cadastro dessas informações
está disponível para preenchimento no endereço
https://goo.gl/lc0fOD.
Cadastro de atividade internacionalizante - DOCENTES

Cadastro de atividade internacionalizante - GESTORES
Quais as ações da sua IES, quanto à internacionalização?
Foram celebrados convênios ou memorandos de entendi-

A Ficha de Informação de Atividade Docente de Internacionalização está disponível para preenchimento no endereçohttps://goo.gl/lc0fOD. Obrigado a todos que estão
enviando suas contribuições.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Fabricio Pomponet Monteiro [Educação Física, ESTÁCIO
UNIRADIAL/SP]: artigo "A Educação Física brasileira e
as mudanças na LDB" publicado na Revista Expressão
da Estácio - REDE, Volume 2, Número 1.
Flavia Garrett Azevedo [Engenharia de Produção, ESTÁCIO FIR/PE]: comunicação "Análise da influência das
variáveis no processo de produção energética utilizando
resíduos industriais do gênero saccharomyces" será apresentada no XXVIII Congresso Interamericano de Engenharia Química, no Perú, em 10 de outubro de 2016.
Mila Rosendahl Avelino e Flavio Peres Amado

[Engenharia Mecânica, UNESA/RJ]: comunicação
"Pressure drop calculation for single phase liquid
flows in rectangular bifurcated microchannels" será
apresentada no CONEM 2016 - Congresso Nacional
de Engenharia Mecânica, em Fortaleza, de 21 a 25 de
agosto de 2016.
Jose Maria da Silva Alves [Administração, ESTÁCIO JUIZ
DE FORA/MG]: comunicação "Fusões e aquisições e
seus impactos no valor da firma: investigação no setor
de ensino superior no Brasil" será apresentada no XVI
Congresso Nacional de Excelência em Gestão Inovarse,
no Rio de Janeiro, de 29 a 30 de setembro de 2016.

PROJETO APROVADO
Valéria Dutra Ramos (profª) e Thaynara Campos
da Silva (aluna) [Engenharia Produção, UNESA/RJ]:
aprovação pela FAPERJ com bolsa de iniciação científica
no Edital 2015, processo nº E-26/203.613/2015, para o

desenvolvimento do projeto de pesquisa “Estudo dos
principais compostos voláteis formados durante processos de destilação de cachaça em alambiques por cromatografia gasosa”.

VOCÊ SABIA?
Em breve novo informativo da área de pesquisa.
Fique atento!!!

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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INTERNACIONALIZANDO
Cadastro de atividade internacionalizante - DOCENTES
A Ficha de Informação de Atividade Docente de Internacionalização
está disponível para preenchimento no
endereço https://goo.gl/lc0fOD. Obrigado a todos que estão enviando suas
contribuições.
Cadastro de atividade internacionalizante - GESTORES
Quais as ações da sua IES,
quanto à internacionalização? Foram
celebrados convênios ou memorandos de entendimento? Receberam
professores visitantes estrangeiros?
Possuem estatísticas quanto ao
número de alunos que viajaram em
intercâmbio, sobretudo no Programa
Ciência sem Fronteiras? Existe na sua
IES alguém responsável pela área
internacional? O formulário para
cadastro dessas informações está disponível para preenchimento no endereço https://goo.gl/lc0fOD.
Atividade internacionalizante
- natureza: curso (como ministrante)
FLÁVIO RODRIGUES FERREIRA
ALVES (PG Odontologia, UNESA).
Ministrou as aulas "Tratamiento de las
infecciones endodónticas", "Sistemas
de irrigación y agitación: una visión crítica", "Desinfección con técnicas uno
solo instrumento", e a aula prática
"Hands on con técnicas uno solo instrumento" no Curso de Especialización
Clínica en Endodoncia.Universidad de
Antioquia - Colômbia. Maio, 2016.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

EVENTO/NOTÍCIA
Estudantes de Iniciação Científica têm trabalhos aprovados em Encontro
Os estudantes Abraão Pettersen, Jailton Alexandrino e Gabriel Pettersen, do curso de Direito, campus Nova
Iguaçu, tiveram dois resumos aprovados pelo encontro científico nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e PósGraduação em Direito. Apoiados pelo Prof. Dr. Dalton Franco, orientador do Laboratório John Rawls, Centro de Estudos em Filosofia e Ciência Política, e pela coordenação local do curso, Prof. Márcio Cossich, os estudantes viajaram
para Brasília de 06 a 09 de julho de 2016 para apresentar os resultados da pesquisa no XXV Encontro Nacional CONPEDI, na modalidade Pôster. Seus trabalhos fazem parte da linha de pesquisa Direitos Sociais, tendo em vista que seus
planos de trabalhos estão focados nas políticas públicas para as mulheres negras.

Anderson Luiz Nogueira Vieira
[Redes de Computadores, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação "A mobile solution for
linguistic communication with
deaf-blind people using arduino
and android" apresentada na
11th International Network Conference 2016, na Alemanha, de
19 a 21 de julho de 2016.
Andrey da Silva Brugger (Prof.) e
Monique Rodrigues Lopes
(aluna) [Direito, ESTÁCIO JUIZ
DE FORA/MG]: comunicação "A
mulher trans: entre reconhecimento, direitos e educação"
será apresentada no VIII Congresso Internacional sobre Diversidade Sexual e de Gênero da
ABEH - Associação Brasileira de
Estudos da Homocultura, em
Juiz de Fora, de 23 a 25 de
novembro de 2016.
Henrique de Oliveira Castro [Educação Física, ESTÁCIO BRASÍLIA/DF]: artigo "Analisar a
influência de seis meses de atividade física (AF) na qualidade de
vida (QV) e estados de humor
(EH) de adultos jovens" publicado na Revista Medicina (USP
Ribeirão Preto) v.49, n.1, p.9-16,
2016. ISSN: 2176-7262.

VOCÊ SABIA?

A

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

VIII Seminário de Pesquisa da
Estácio e IV Jornada de Iniciação
Científica da UNESA Dúvidas e
perguntas? Escreva para seminario.pesquisa@estacio.br
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http://portal.estacio.br/quem-somos/assessoria-de-cooperacao-internacional/oportunidades/

EVENTOS/NOTÍCIAS
2017 International Meeting on Law and Society Mexico City – June 20-23
CHAMADA PARA
SESSION PROPOSAL
Encaminhar proposta contendo título, palavra-chave e
ementa do GT (200 a 250
palavras) até o dia 10 de
setembro para o email:
fduarte1969@yahoo.com.br.
A proposta deverá ser redigida
em inglês e em português,
seguindo os formatos estabelecidos pela LSA no site
www.lawandsociety.org/Mexi
coCity2017/mexicocity2017.h
tml.
V Congresso Internacional do Núcleo de Estudos das Américas (Nucleas)
Simpósio POL 3 - Meio
Ambiente, Recursos Energéticos e Poder Global
Submissão de trabalhos/artigos no até 30 de
setembro de 2016.
Outras informações em
http://www.vcongressonucleas.com.br/.

INTERNACIONALIZANDO
A Toyota lançou uma chamada para auxílio
para pesquisa (Research Grant Program), com
o tema "Exploring New Values for Society"
fornecendo dois auxílios para projetos de pesquisa em grupo ou individual, com o objetivo
de "criar novos valores para a sociedade".
Mais informações no link: http://www.toyotafound.or.jp/english/program/research.html.
A Direção de Relações Internacionais da
Faculdade de Direito da Universidade de
Buenos Aires (UBA) convida para a Primeira
Sessão de Ensino em Direito Internacional dos
Direitos Humanos, Direito Internacional
Humanitário e Direito Internacional Penal,
organizada pela UBA e pela Fundação René
Cassin – Institut International des Droits de

l´Homme, que se realizará entre os dias 19 e
29 de setembro, na Casa de Estudios (UBA).
Para mais informações e inscrições (antes de
05/08/16):
enviar
e-mail
para
agathe.petit@iidh.org.
Foi lançado nessa semana o edital
interno UNESA para o Programa de Bolsas
Fórmula Santander 2016! São duas bolsas
de 5.000 euros (aprox. 20.000 reais) para que
o aluno de graduação custeie suas despesas
no exterior, para cumprir um semestre de estudos em Instituição parceira do Programa e da
Estácio. O edital estará disponível no portal
http://portal.estacio.br/quem-somos/assessoria-de-cooperacao-internacional/interc%C3
%A2mbio/.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
José Carlos Carota [Ciências Contábeis,
ESTÁCIO UNIRADIAL/SP] et al: livro
"Gestão Corporativa - Teoria e Prática"
publicado pela Freitas Bastos Editora,
2015, ISBN 9788579872198.
Christiano Bittencourt Machado [Fisioterapia, UNESA/RJ]: artigos "Thermographic heating distribution on human
femur internal diaphysis after therapeutic ultrasound stimulation" e "Continuous wavelet transform for tissue
periodicity estimation: effect of noise
and scatterer position variability" serão
apresentados no 22nd International
Congress on Acoustics, que acontecerá
em Buenos Aires, Argentina, de 05 a 09
de setembro de 2016.

Renata Prado Alves Silva [Jornalismo,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: artigo
"BookTube: communication dynamics
of communities of book readers on YouTube", será apresentado na YouTube
Conference, na Middlesex University,
London, de 23 a 24 de setembro de
2016.
Thiago Teixeira Guimarães [Educação
Física, UNESA/RJ]: artigo "Motor Coordination Correlates with Academic
Achievement and Cognitive Function in
Children" publicado na Frontiers in Psychology, março 2016, volume 7, artigo
318. Disponível em http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2016.0
0318/full.

A

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

44

BoletimPesquisa
29 de agosto de 2016. Ano 6. Nº 264

FAPERJ contempla Estácio em 07 projetos

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Andrey Brugger (professor) e Monique Rodrigues
Lopes (aluna) [Direito, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:
comunicação "Direito como dominação ou emancipação: apontamentos feministas e da ordem do discurso" será apresentada no II Congresso de
Diversidade Sexual e de Gênero 1a. Edição Internacional, na UFMG, em Belo Horizonte, de 12 a 15 de
outubro de 2016. O trabalho é fruto do Programa
de Iniciação Científica (PIC/ESTÁCIO JUIZ DE FORA).
Andréa Mota Bezerra de Melo [Publicidade e Propaganda, Estácio FATERN/RN] e Adriana Mota
Bezerra de Melo [Enfermagem, Estácio
FATERN/RN]: comunicação "Educação para a
Saúde: metodologia de ensino para a divulgação
científica através da criação de campanhas de propaganda sobre a Técnica de Higienização das Mãos
(THM), com base em atividades transdisciplinares
desenvolvidas com os cursos de Fisioterapia, Enfermagem e Nutrição", apresentada no VII Congresso
Mundial de Estilos de Aprendizagem CMEA 2016,
eixo Educação, Estilos de Aprendizagem, Inovação
e Liderança, em Bragança (Portugal), de 04 a 06 de
julho de 2016.

InformEditais, disponível no site (www.estacio.br/pesquisaaplicada) e na comunidade
Os editais da FAPERJ são divulgados mensalmente pela Diretoria de Pesquisa Aplicada
no Pesquisa Aplicada na Conecta (https://conecta.byyou.com/docs?space=pesquisaaplicad).

EVENTOS/NOTÍCIAS
A V Semana Acadêmica de Psicologia 2016 5ª Edição da ESTÁCIO JUIZ DE FORA, que será realizada de 24 a
28 de outubro de 2016, sob organização da Profª Elza Maria
Gonçalves Lobosque, foi contemplada com o apoio da E
ditora Hogref e da Livraria do Psicólogo que disponibilizaram
600 kits de pastas, blocos e lápis para os participantes.
O Instituto Politécnico da Guarda, em Portugal, aprovou e
financiará o projeto "Estilo de vida em estudantes do curso de
enfermagem: um estudo multicêntrico" de autoria da Profª
Renata Jabour Saraiva. O objetivo do projeto é caracterizar os
comportamentos e os estilos de vida dos estudantes de enfermagem da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico da
Guarda e da Universidade Estácio de Sá.

VOCÊ SABIA?
As inscrições para assistir a apresentação de trabalhos no
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio e IV Jornada de Iniciação
Científica da UNESA estarão abertas a partir do dia 08 de
setembro de 2016. Para outras informações, acesse
www.estacio.br/seminariodepesquisa.

Cláudio Roberto Santos e Mara Conceição Vieira de
Oliveira [Direito, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:
comunicação "Adultério do texto literário à lei: evoluções e preconceitos" será apresentada no V Encontro Internacional do CONPEDI, no painel Direito, Arte
e Literatura, em Montevidéu, de 08 a 10 de setembro
de 2016. O trabalho é fruto do Programa de Iniciação
Científica (PIC/ESTÁCIO JUIZ DE FORA).
Daniela Duque Estrada e Wagner de Mello Brito
[Direito, UNESA/RJ]: artigo "Conflitos empresariais:
a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e seus
meios de administração de conflitos" publicado no
livro do IV Encontro Internacional do
CONPEDI/OÑATI Plurarismo jurídico, multiculturalismo e gênero, Oñati, Espanha, 16 18 de maio de
2016. ISBN: 978 85 5505 147 0. Disponível em
http://www.conpedi.org.br/publicacoes/c50o2gn1/
x9u6hl57/BIX4yeTv9iPs7GRo.pdf.
Juliana Oliveira Gomes Valério [Psicologia, ESTÁCIO
JUIZ DE FORA/MG]: comunicação "Prática clínica
com pacientes em ideação suicida" será apresentada na Semana Acadêmica do Curso de Psicologia
da UNIVIÇOSA, em 23 de setembro de 2016.
Marcus Brauer [Mestrado Profissional em Administração
e Desenvolvimento Empresarial, UNESA/RJ] et al: artigo
"A produção científica sobre liderança no Brasil: uma
análise bibliométrica dos artigos publicados em eventos
e periódicos no período de 2004 a 2015" publicado na
Revista Vianna Sapiens, v. 7, n. 1, 2016. Disponível em
http://portal.viannajr.edu.br/files/uploads/20160801_1
75139.pdf.

A publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:https://goo.gl/7VE40d
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VIII Seminário de Pesquisa da Estácio
e IV Jornada de Iniciação Científica:
Inscrição para Ouvintes e Programação
No dia 22 de outubro de 2016, no campus Menezes Côrtes,
acontecerá o VIII Seminário de Pesquisa da Estácio e IV Jornada
de niciação Científica. A programação contará com a apresentação de 330 trabalhos na modalidade oral e 29 trabalhos na
modalidade pôster, além das seguintes sessões paralelas: “A pesquisa jurídica: perspectivas e dilemas” com os professores Dr.
Rafael Mario Iorio Filho e Drª Fernanda Duarte Lopes Lucas da
Silva, ambos do PPG em Direito, UNESA/RJ e "Comiitê de Ética
em Pesquisas, suas funções e demandas” com a professora Drª

Luciana de Paula Lima Schmidt de Andrade, Coordenadora do
Comitê de Ética em Pesquisas, UNESA/RJ.
Fique atento(a)! A partir de 08 de setembro de 2016, próxima
quinta feira, as pré inscrições estarão abertas e a programação
completa poderá ser conferida no site www.estacio.br/seminariodepesquisa. O período de pré inscrições dos ouvintes se estenderá até 17 de outubro de 2016.
Contatos: seminario.pesquisa@estacio.br
Telefone: (21) 3275 8312

INTERNACIONALIZANDO

Cadastro de atividade internacional/internacionalizante
Com o objetivo de agilizar a reunião das informações de atividades
que promovem a internacionalização de nossos IEs, cursos e estudantes,
está sendo disponibilizada a seguinte < Ficha de Informação de Ativi-

dade Docente de Internacionalização >, também acessível na URL
https://goo.gl/lc0fOD. Trata se de um formulário simples e de preenchimento rápido. Pedimos a todos que contribuam com informações.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Isabel de Sá Affonso da Costa [Mestrado Profissional em
Administração e Desenvolvimento Empresarial, UNESA/RJ]
et al:artigo "Knowledge creation in hybrid organisations:
a case study in a quase governmental organisation" publicado no Journal of Information & Knowledge Management (Qualis A2), vol. 15, n.3, 2016. Disponível em
http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219649216500295.
Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de Recursos Humanos,
UNESA/RJ]: palestra "Insumos e reflexões sobre meritocracia" será
realizada na Semana de Gestão da Universidade Federal Fluminense (UFF), unidade Macaé, em 26 de outubro de 2016.
Paula Campos de Castro e Mara Conceição Vieira de Oliveira
[Design de Moda, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação
"Em trânsitos plurais, Manoel de Barros encena Brasis" será apresentada no XV Encontro da Associação Brasileira de Literatura
Comparada, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ),
de 19 a 23 de setembro de 2016.
Paulo Roberto da Costa Vieira, Cecília Lima de Queirós
Mattoso e Antonio Carlos Magalhães da Silva [Mestrado Profissional em Administração e Desenvolvimento
Empresarial, UNESA/RJ] et al: artigo "Determinantes psicológicos na atitude de consumo de crédito" publicado na
Revista Vianna Sapiens, v.7, n.1, 2016. Disponível em
http://portal.viannajr.edu.br/files/uploads/20160801_175457.pdf.
Rodrigo Diaz de Vivar y Soler [Psicologia, ESTÁCIO SANTA
CATARINA/SC] et al: livro "Michel Foucault e as Ciências

Humanas: leituras, transversalidades, apropriações", Editora CRV, 1ª edição, 2016.
Tamara de Souza Campos (Comunicação Social) e Julio Cesar Teixeira de Freitas (Administração)[UNESA/RJ]: comunicação
"Mobile Learning como ferramenta metodológica de ensino: uma
atividade interdisciplinar explorando o wireless street games" será
apresentada no ticEDUCA 2016 IV Congresso Internacional TIC
e Educação, em Portugal, de 08 a 10 de setembro de 2016.
Tiago Costa de Figueiredo [Educação Física, UNESA/RJ] et al: artigo
"Influence of rest interval length between sets on blood pressure
and heart rate variability after a strength training session performed by prehypertensive men" publicado no Journal of Strength
and Conditioning Research (Qualis A1). Disponível em
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27331912.
Virna Ligia Fernandes Braga [Direito, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:
artigo "O Estado de Minas Gerais e a pobreza (1898–1920)"
publicado na Review of International American Studies Rias,
(E)ventos – RIAS Vol. 9, Spring–Summer (1 / 2016), disponível em
http://www.journals.us.edu.pl/index.php/RIAS/article/view/4042.
Wender Antônio da Silva [Computação, ESTÁCIO AMAZÔNIA/RR]:
comunicação “Desenvolvimento da perspectiva teórica: uma revisão sobre habilidades necessárias para utilização das tecnologias
digitais como recurso para uma metodologia de ensino” será
apresentada no II Seminario de la Asociación Latinoamericana de
Investigación de Educación em Ciencias, na Costa Rica, de 25 a 28
de outubro de 2016.

A

publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dEphdXRZb1hhU29Ud3NoeGNkMzBxVkE6MA#gid=0
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Revista Trama
Os editores da revista TRAMA (ISSN 2447-7516) convocam para seu terceiro número trabalhos que dialoguem e reflitam sobre o tempo em sua relação com as artes, os media e a indústria criativa em geral passeando por seus saberes e
práticas. Serão bem vindos textos que levem em conta, mas não só, questões relacionadas à virtualidade (em sua oposição
à atualidade no sentido Deleuziano), à materialidade (o tempo esculpido proposto pelo cineasta Andrei Tarkovski), à profundidade temporal dos meios no dizer do Zielienski e à abertura a experiências (o presente ou o tempo do agora benjaminiano) e aos experimentos que nos levam a essa percepção de que o Ensaio seja a melhor forma de pensar os trabalhos
para nosso novo número.
Considerando que um ensaio, de uma maneira menos formal de narrar, se caracteriza a princípio por questionar ou redefinir outras formas de representação como a ficção, as reportagens jornalísticas, as autobiografias, os
documentários, o cinema experimental entre outras, esses exemplos e tantos outros aparecem como práticas que
desfazem e refazem as formas narrativas, acentuando a poética em suas sequências temporais.
Tendo como referência a literatura de Michel de Mointagne sobre o cotidiano até os filmes documentários de Alain
Resnais, Chris Marker e Patrício Gusman, a categoria de ensaio expande limites entre texto, imagem e som assim como
pela presença das novas tecnologias, vídeos e projeções – hoje em que se fala de um cinema editado em tempo real, pautado pelo liveness ou simplesmente live cinema - se encontra presente em instalações em museus, galerias e nos espaços
abertos da urbe. A matéria e a sensação aparecem no ensaio como o material de todas as coisas presentes em diários,
fotolivros, filmes ensaios, vídeo instalações, ou qualquer manifestação verbo visual. O tempo e as linguagens.
Acreditamos que o ensaio como forma, como abertura, assim como outro domínio das imagens, sons e outros meios,
conjuga de modo fértil o caráter acadêmico e artístico. O dossiê “Ensaios sobre o tempo” amplia a proposta de revista
TRAMA, que se tece na atualidade ao contribuir de maneira ampla para o universo contemporâneo da indústria criativa.
Para seção de Artes e Imagens, estamos aceitando trabalhos que contenham conteúdo com fotos e vídeos, GIFs, animações, etc. Nossas seções de Entrevistas, de Resenhas e de Temas Livres recebem contribuições em fluxo contínuo.
Para saber sobre as normas de publicação e envio dos textos:
http://periodicos.estacio.br/index.php/trama/about/submissions#onlineSubmissions
Prazo: 7 de setembro a 15 de outubro
Comitê Científico – revistratrama@estacio.br

EVENTOS/NOTÍCIAS

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Elaboração de Livro Didático: Legislação Aplicada ao
Setor Público.
Conselho editorial: Jose Dario Menezes, Roberto Paes e
Paola Gil de Almeida
Autor do original: Carlos da Fonseca Nadais
Projeto editorial: Roberto Paes
Coordenação de produção: Paola Gil de Almeida, Paula
R. de A. Machado e Aline Karina Rabello
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio e IV Jornada de
Iniciação Científica da UNESA
Estamos com 388 pré-inscritos para o evento.
A pré-inscrição poderá ser realizada até 17/10/2016 no
site www.estacio.br/seminariodepesquisa.
Data do evento: 22/10/2016 (sábado)
Horário: 7h30min às 17h
Local: Campus Menezes Cortes – Universidade Estácio de Sá
Endereço: Rua São José, nº 35 – 15° andar – Centro da
Cidade – Rio de Janeiro

Rodrigo Diaz de Vivar Y Soler [Psicologia, ESTÁCIO
SANTA CATARINA/SC]: artigo "A potência de viver:
Deleuze e a arte" será publicado na Revista Psicologia
e Sociedade (A2).
Tiago Costa de Figueiredo [Educação Física, UNESA/RJ]:
artigo " Influence of exercise order on one and ten
repetition maximum loads determination" publicado
em Journal of Exercise Physiology.
Virna Ligia Fernandes Braga [Direito, ESTÁCIO JUIZ
DE FORA/MG]: comunicação "A assistência à
pobreza em Minas Gerais: elites e governo na consolidação das políticas assistenciais (1871-1923)"
será apresentada no Quinto Encuentro del Grupo
de Trabajo (GT) de la Asociación Europea de Historiadores Latinoamericanistas (AHILA), em Quito, de
26 a 28 de outubro de 2016.

VOCÊ SABIA?
Durante o VIII Seminário de Pesquisa da Estácio, o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá fará mais uma vez
um plantão para esclarecimentos de dúvidas sobre encaminhamento de projetos. Haverá também a palestra “Comitê de Ética em
Pesquisa da Estácio, suas funções e demandas” proferida pela Profa. Luciana Andrade, coordenadora do comitê. Venha conferir.
A publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:https://goo.gl/7VE40d
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VIII Seminário de Pesquisa da Estácio e IV
Jornada de Iniciação Científica da UNESA
Estamos com 1456 pré-inscritos para o evento.
A pré-inscrição poderá ser realizada até 17/10/2016 no site www.estacio.br/seminariodepesquisa.

O objetivo do evento é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e discussão de trabalhos científicos, das diversas áreas de conhecimento.
Data do evento: 22/10/2016 (sábado)
Horário: 7h30min às 17h
Local: Campus Menezes Cortes – Universidade Estácio de Sá
Endereço: Rua São José, nº 35 – 15° andar – Centro da Cidade – Rio de Janeiro
EVENTOS/NOTÍCIAS
Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de Recursos
Humanos, UNESA/RJ]: realização de workshop sobre Indicadores de Gestão em Recursos Humanos, baseado em
livro de autoria do organizador do evento. Coordenado
pela CERH e apoiado pela ABRH, o workshop foi realizado
no Hotel Magestic, no Rio de Janeiro, com a participação
de ocupantes de diferentes posições na Gestão do Capital
Humano de suas empresas.
Renee Burda Moutinho Borges [Psicologia, UNESA/RJ]:

participação na mesa redonda “Psicossociologia e gestão”,
do 3° Simposio Internacional Trabajo, Actividad y Subjectividad, na Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina,
com a apresentação dos principais aportes teóricos da Psicossociologia Francesa, relacionados às novas formas de
gestão, que embasam a pesquisa de doutorado “Tramas
acadêmicas: estratégias dos docentes das pós-graduações
nacionais frente às novas formas de gestão do trabalho
acadêmico”.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Aline Silva Correa Maia Lima [Jornalismo, ESTÁCIO JUIZ
DE FORA/MG]: comunicação "Argumentos juvenis:
corpo e novas tecnologias como elementos estratégicos
para representações e visibilidade" será apresentada na
II Bienal Iberoamericana de Infancias y Juventudes, na
Colômbia, de 7 a 11 de novembro de 2016.
Henrique de Oliveira Castro [Educação Física, ESTÁCIO
BRASÍLIA/DF]: artigo "Desidratação em atletas de artes
marciais mistas durante o treino" publicado no periódico Coleção Pesquisa em Educação Física, v.15, n.3,
p.79-86, 2016, ISSN: 1981-4313.
Juliana Oliveira Gomes Valério [Psicologia, ESTÁCIO
JUIZ DE FORA/MG]: comunicação "Estudo preliminar de
qualidades psicométricas da escala de avaliação da
motivação para aprender para universitários (EMA-U)"
será apresentada no IX Congresso de Psicologia da
Zona da Mata e Vertentes e XIII Encontro Juizforano de

Psicologia, em Minas Gerais, em 30 de setembro de
2016. O trabalho é fruto de pesquisa fomentada pela
UNESA por meio da Bolsa Pesquisa Produtividade.
Marco Aurelio G. N. dos Santos [Educação Física,
FAESO/SP]: comunicação "As políticas de gestão do
esporte frente às leis orgânicas municipais" será apresentada no XVI Congresso de Ciências do Desporto e
Educação Física dos Países da Língua Portuguesa, em
Portugal, de 27 a 30 de setembro de 2016.
Mildred Ferreira Medeiros (Profª) e Jhonny Oliveira
Barcelos (aluno) [Odontologia, UNESA/RJ]: comunicação "Anomalias craniofaciais e anodontia em pacientes
com síndrome de Down: uma proposta de atualização
para a sistematização do cuidar pelo dentista" apresentada no 13º OdontoRio, no Rio de Janeiro, de 21 a 23
de julho de 2016. O aluno foi vencedor da sessão pôster: categoria revisão de literatura.

VOCÊ SABIA?
O InformEditais tem publicação mensal, na primeira segunda-feira do mês.
A publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:https://goo.gl/7VE40d
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VIII Seminário de Pesquisa da Estácio e
IV Jornada de Iniciação Científica da UNESA
Estamos com 2191 pré-inscritos para o evento.
A pré-inscrição poderá ser realizada até 17/10/2016 no
site www.estacio.br/seminariodepesquisa.
O objetivo do evento é proporcionar à comunidade
acadêmica um espaço para a apresentação e discussão de
trabalhos científicos, das diversas áreas de conhecimento.

Data do evento: 22/10/2016 (sábado)
Horário: 7h30min às 17h
Local: Campus Menezes Cortes – Universidade Estácio
de Sá
Endereço: Rua São José, nº 35 – 15° andar – Centro da
Cidade – Rio de Janeiro

EVENTO/NOTÍCIA
Andre Luis Soares Smarra e Cesar Augusto Lotufo
[Gestão Ambiental, UNESA/RJ]: convidados para integrar o
NUPEQ - Núcleo de Pesquisas em Quadrinhos da UEMS - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em reconheci-

mento ao trabalho dos pesquisadores que além de publicarem livros e artigos científicos sobre o assunto mantêm o blog
"Histórias em Quadrinhos (HQs) e Educação" juntamente
com o Prof. Luciano Filizola [Direito, UNESA/RJ].

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Andrey da Silva Brugger (Prof.) e Monique Rodrigues Lopes (aluna) [Direito, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação "Pelo direito fundamental ao fim de vida digno: um olhar sobre os cuidados paliativos no fim da vida através do
enfoque das capacidades" apresentada no Seminário Internacional e Interdisciplinar Autonomia, Reconhecimento e
Dignidade: Sujeitos, Interesses e Direito, no Rio de Janeiro, em 15 de setembro de 2016.
Antônio Augusto Gonçalves, Marco Aurélio Carino Bouzada, Claudio Pitassi (ex-professor da UNESA) e Luciano Alves
Nascimento (egresso) [PG - Administração, UNESA/RJ]: artigo "Factors that influence the adoption and implementation of
public digital accounting according to the evaluation by managers of Brazilian Companies" publicado no periódico internacional
Journal of Information Systems and Technology Management, classificado como B1 junto à CAPES. O artigo encontra-se disponível em: http://www.jistem.fea.usp.br/index.php/jistem/article/view/10.4301%25S1807-17752016000200003/583
Juliana Oliveira Gomes Valério [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação "Apresentação da versão brasileira definitiva da Escala de Autoeficácia Geral Percebida" será apresentada no IX Congresso de Psicologia da Zona
da Mata e Vertentes e XIII Encontro Juizforano de Psicologia, em Minas Gerais, em 30 de setembro de 2016.
Maria de Fatima Alves São Pedro [Direito, UNESA/RJ]: artigo "Uma ética holística para as gerações futuras: caminho
para o novo direito ambiental" publicado na Revista da Faculdade de Direito de Valença, n.13, v.1, 2016.
Tatiana Amaral Pires de Almeida [Farmácia, ESTÁCIO AMAZONAS/AM]: artigo "Atypical mansonella ozzardi microfilariae from an endemic area of Brazilian Amazonia" publicado The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene,
julho 2016, DOI: 10.4269.

VOCÊ SABIA?

PROJETO APROVADO
Stella Maria Peixoto
de Azevedo Pedrosa [PG Educação, UNESA/RJ]: aprovação pela FAPERJ do projeto “Inclusão de pessoas
com deficiências: desenvolvimento e aplicação de tecnologias assistivas na escola
e na vida” no edital FAPERJ
Nº 04/2016 – Programa
“Apoio a Grupos Emergentes de Pesquisa no Estado
do Rio de Janeiro”.

A publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:https://goo.gl/7VE40d
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VIII Seminário de Pesquisa da Estácio e
IV Jornada de Iniciação Científica da UNESA
Estamos com 2498 pré-inscritos para o evento.
A pré-inscrição poderá ser realizada até 17/10/2016 no site www.estacio.br/seminariodepesquisa.
O objetivo do evento é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e
discussão de trabalhos científicos, das diversas áreas de conhecimento.
Data do evento: 22/10/2016 (sábado)
Horário: 7h30min às 17h
Local: Campus Menezes Cortes – Universidade Estácio de Sá
Endereço: Rua São José, nº 35 – 15° andar – Centro da Cidade – Rio de Janeiro

EVENTO/NOTÍCIA
1º Simpósio de Trabalhos Científicos e Tecnológicos do
Amazonas – Faculdade Estácio do Amazonas
Realizado nos dias 12 e 13/11/2015, o Simpósio foi uma evolução das Mostras Científicas promovidas há vários anos pela
Faculdade Estácio do Amazonas - FAPEAM. O Simpósio propiciou
a participação de Instituições locais e de fora do Estado e promoveu a comunicação e a disseminação da informação científica produzida no Estado e na região por pesquisadores e alunos
vinculados a programas de iniciação científica e de pós-graduação
lato e stricto sensu.
O evento recebeu 553 inscrições, 96 trabalhos de pesquisa submetidos para apreciação de avaliadores ad-hoc, dos quais 33 trabalhos de iniciação científica internos, 22 trabalhos de alunos e/ou
professores da FAPEAM e 41 trabalhos externos (UFAM, UEA,
SENAC EAD, Nilton Lins, BIONORTE/UFAM, UFAM/UFRJ, IAPES,
FAMETRO, FACIMED-Faculdade de Ciências Biomédicas de
Cacoal/Rondônia), UNINORTE). Dos 96 trabalhos submetidos, 83
foram aprovados para apresentação em banner, sendo 49 na cate-

goria Projeto de Pesquisa, 28 na categoria Trabalho Concluído e 6
na categoria Revisão Bibliográfica. Os dois trabalhos com melhor
avaliação de cada categoria receberam Certificado de “Menção
Honrosa”.
Foram oferecidos três Mini-Cursos ministrados por professores
da Estácio: Bioestatística – Prof. MSc. Daniel Raid; Redação Científica – Profª Dra. Lavínia de Jesus; Levantamento Bibliográfico (Teoria
e prática) – Profª Dra. Daiani Kochhann. As Comissões Organizadora
e Científica foram constituídas por 29 pessoas, entre alunos, professores e pessoal de setores de apoio. A logística de avaliação deu-se
com a participação/ colaboração de 44 avaliadores.
Todos os participantes receberam certificados, totalizando 810
certificados emitidos, incluindo os de Menção Honrosa.
Brindes foram distribuídos a todos os inscritos.
Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE
FORA/MG]: participou de grupo de trabalho em Avaliação Psicológica CRP04 em junho/julho de 2015, em São Paulo.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Edvaldo Antunes de Farias [Educação Física, UNESA/RJ]: comunicação "Adaptações necessárias ao tênis para prática de pessoas com mobilidade reduzida em cadeiras de rodas" apresentada no 5º Simpósio de Força e Condição Física, no Pará, de 04 a 06 de dezembro de 2015.
Francisco Santos Sabbadini [Engenharia de Produção, UNESA/RJ]: artigo "TOC aplicada na operação de carga em uma indústria de vidros
planos" publicado na Revista de Administração Fatea, volume 11, jul./dez.2015.
Marcus Brauer Gomes [Administração, UNESA/RJ]: comunicação "Análise da produção científica nacional sobre gestão estratégica de pessoas: uma pequisa bibliométrica no período de 2009 a 2014" apresentada no VI CASI: Congresso de Administração, Sociedade e Inovação,
em Volta Redonda - Rio de Janeiro, de 3 a 4 de dezembro de 2015.
Mildred Ferreira Medeiros [Enfermagem, UNESA/RJ]: artigo "Estudo das percepções de mulheres em idade fértil sobre os efeitos da ingestão
de bebidas alcoólicas durante a gravidez como proposta para sistematização de práticas de ensino pela enfermagem para a prevenção
dos transtornos do espectro alcoólico fetal" publicado na Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental: online (RPCFO) da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro, jan./mar. 2016. Disponível: http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/issue/view/205
Rita de Cassia Pereira Lima e Pedro Humberto Campos [PG - Educação, UNESA/RJ]: artigo "Classes sociais, campo, grupos: contribuições para pensar a função social da escola" publicado na Revista Educação Temática Digital (ETDUnicamp), Qualis A1. Disponível: http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8638223/9877.

VOCÊ SABIA?
Serão apresentados oralmente 330 trabalhos no VIII Seminário de Pesquisa da Estácio e IV Jornada de Iniciação Científica da UNESA.
A publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:https://goo.gl/7VE40d
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VIII Seminário de Pesquisa da Estácio e
IV Jornada de Iniciação Científica da UNESA
Estamos com 2908 pré-inscritos para o evento.
A pré-inscrição poderá ser realizada até 17/10/2016 no site www.estacio.br/seminariodepesquisa.
O objetivo do evento é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e discussão de trabalhos científicos, das diversas áreas de conhecimento.
Data do evento: 22/10/2016 (sábado)
Horário: 7h30min às 17h
Local: Campus Menezes Cortes – Universidade Estácio de Sá
Endereço: Rua São José, nº 35 – 15° andar – Centro da Cidade – Rio de Janeiro

EVENTO/NOTÍCIA
Presença da Linha de Pesquisas TICPE do PPGE/UNESA no ticEDUCA de Lisboa 2016
A Linha de Pesquisas em Tecnologias de Informação e Comunicação, TICPE, do PPG Educação, teve uma presença significativa
no ticEDUCA 2016, entre 8 e 10 de setembro em Lisboa. As professoras Giselle Ferreira e Stella Pedrosa apresentaram trabalhos,
bem como Simone Markenson, doutoranda orientada pela Profª Giselle. Os detalhes dos trabalhos apresentados estão disponíveis
no blog da linha TICPE, no endereço https://ticpe.wordpress.com/2016/06/19/ticpe-no-ticeduca-2016-em-lisboa/.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Ana Luisa Rocha Mallet, Luciana de Paula Lima Schmidt de Andrade e Fátima Geovanini [Medicina, UNESA/RJ]:
artigo "Medicina narrativa: para além de uma história única" publicado no International Journal of Cardiovascular Sciences, setembro 2016.
Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann [Direito, UNESA/RJ]: comunicação "A violência de humanos em face
dos animais e seus reflexos na seara dos Direitos Fundamentais" apresentada no I Congresso Internacional de Direito
Público: Justiça e Efetivação dos Direitos Humanos, em Coimbra - Portugal, de 10 a 12 de outubro de 2016.
Luciana Bellini Rangel [Administração, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação "A importância da revitalização
do transporte ferroviário de carga para o desenvolvimento da economia no Brasil" apresentada no Congresso Nacional
de Engenharia de Produção - ENEGEP/2016, em João Pessoa - Paraíba, em 03 de outubro de 2016.
Ricardo Finotti Leite [Engenharia Ambiental e Sanitária, UNESA/RJ]: capítulo “Formas de húmus como indicador funcional de ecossistemas emergentes na floresta de tabuleiro”, no livro Floresta Atlântica de Tabuleiro: Diversidade e Endemismos na Reserva Natural, publicado pela Rona Editora.
Rita de Cassia Pereira Lima [PG - Educação, UNESA/RJ] et al: artigo "Narrativas de vida de instrutores da Educação
Profissional como possibilidade de estudos no campo das representações sociais" publicado na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP), Qualis B1. Disponível: http://rbep.inep.gov.br/index.php/rbep/article/view/2616.
Vanessa da Silva de Azevedo [Engenharia Civil, UNESA/RJ]: comunicação "Contribuição científica" apresentada
no Construmetal 2016 - Congresso Latino Americano da Construção em Aço, em São Paulo, de 20 a 22 de setembro
de 2016.

VOCÊ SABIA?
O III Encontro de Pesquisa e Extensão da UNESA, Campos dos Goytacazes será realizado no próximo dia 12 de novembro
de 2016.
O objetivo do evento é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e discussão dos trabalhos
científicos e de extensão que são desenvolvidos pelos docentes e discentes do campus nas diversas áreas de conhecimento.
A publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:https://goo.gl/7VE40d
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VIII Seminário de Pesquisa da Estácio e
IV Jornada de Iniciação Científica da UNESA
Estamos com 3350 pré-inscritos para o evento.
A pré-inscrição poderá ser realizada até hoje no site www.estacio.br/seminariodepesquisa.
O objetivo do evento é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e discussão de trabalhos científicos, das diversas áreas de conhecimento.
Data do evento: 22/10/2016 (sábado)
Horário: 7h30min às 17h
Local: Campus Menezes Cortes – Universidade Estácio de Sá
Endereço: Rua São José, nº 35 – 15° andar – Centro da Cidade – Rio de Janeiro
EVENTOS/NOTÍCIAS
Andre Luis Soares
Smarra [Gestão Ambiental,
UNESA/RJ]: eleito para ser o
representante brasileiro (Delegado Brasileiro) na Sociedad
Latinoamericana de Genetica
Forense (Biênio 2016/2017).

Congresso Internacional Dimensões dos Direitos Humanos - II CONDIM
Realizado nos dias 10 e 11 de outubro
de 2016, pela Universidade Portucalense,
sediada na cidade do Porto, Portugal, em
cooperação com o Instituto Jurídico Portucalense – IJP. O evento contou ainda com o

apoio de prestigiosas universidades iberoamericanas. Nos seus painéis, diversas
temáticas exploraram o Direito e a sua
conexão com os fundamentos dos Direitos
Humanos.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Elizabeth Silaid Muxfeldt (Profª) e Angélica Furriel (aluna bolsista IC-CNPq/UNESA) [Medicina, UNESA/RJ]:
comunicação "Projeto piloto da criação de uma coorte de avaliação e prevenção de risco cardiovascular em
uma população adulta acompanhada no Programa de Saúde da Família no centro do município do Rio de
Janeiro: Projeto LapARC" apresentada no 71º Congresso Brasileiro de Cardiologia, em Fortaleza, em 23 de
setembro de 2016.
Flavio Peres Amado [Engenharia Mecânica, UNESA/RJ]: artigo "Behavior of temperature gradients and velocity fields in fuel oil exportation through a 12 inches toroidal stretch represented by two cylindrical surfaces"
aceito para publicação nos Anais do 16th Brazilian Congress of Thermal Sciences and Engineering.
Marco Aurélio Gonçalves Nóbrega dos Santos e Marcelo Pereira Lima [Educação Física, FAESO/SP]: artigo
"Análise da prática pedagógica do voleibol na dimensão conceitual nas escolas públicas de Ourinhos/SP"
publicado no periódico Revista Brasileira de Educação Física Escolar, ano 2, vol. I, julho, p.55-66, 2016, ISSN:
2446-9467.
Marilia de Sant'Anna Faria [Administração, UNESA/RJ]: palestra "Inovação e empreendedorismo na PósGraduação" para alunos de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Informática, UNIRIO, em 28 de
setembro de 2016.
Tatiana Amaral Pires de Almeida [Farmácia, ESTÁCIO AMAZONAS/AM]: comunicação "Saliva as the biological sample of choice for the molecular diagnosis of Zika" apresentada no XXVII Congresso Brasileiro de
Virologia e XI Encontro de Virologia do Mercosul, em Goiás, de 18 a 21 de setembro de 2016.

VOCÊ SABIA?

Serão apresentados oralmente 330 trabalhos no VIII Seminário de Pesquisa da Estácio e IV Jornada de
Iniciação Científica da UNESA.
A publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:https://goo.gl/7VE40d
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II Seminário de Pesquisa do Centro
Universitário Estácio de Santa Catarina
Evento realizado em 08 de outubro de 2016,
com o intuito de divulgar os resultados finais dos
projetos de pesquisa do programa PIBIC, PPD (Programa de Pesquisa Docente) e TCCs. A professora
Simone Keller Fuchter abriu o evento com a palestra “O uso de realidade aumentada associado a
game educativo para reciclagem de lixo”. Foram

apresentados mais de 60 relatos de pesquisa das
diferentes áreas do conhecimento, com a participação de bolsistas, professores orientadores e
convidados. O intercâmbio de conhecimento contribui para o desenvolvimento da produção técnica e científica do Centro Universitário Estácio de
Santa Catarina.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Treinamento físico e o medo de quedas em idosos ativos: Programa Vida Ativa
Iniciado em 2008, o Programa de extensão percebe um aumentado significativo no número de idosos atendidos e de discentes no programa. As
atividades são realizadas na Academia do Núcleo de
Práticas da Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos. A
avaliação clínica, física, motora e funcional tem um
papel chave para a avaliação inicial e para o acompanhamento da intervenção, bem como a aquisição de
dados para fins de pesquisa e didática de ensino. O
projeto conta com a participação de 50 idosos residentes na cidade de Ourinhos – SP, com idades entre
60 a 78 anos (média de 65 anos), de ambos os sexos,
(13 homens e 37 mulheres).

Vanice Regina Lirio do Valle [Direito, UNESA/RJ]:
o lançamento da 2ª edição da obra "Políticas públicas,
direitos fundamentais e controle judicial" será em 26 de
outubro de 2016. A obra percorre a evolução jurisprudencial no tema do controle de políticas públicas e
apresenta uma proposta de matriz de enfrentamento
judicial dos desafios relacionados às demandas judiciais
onde se postula a concretização de direitos fundamentais, em especial, aqueles de cunho socioeconômico.
Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de Recursos
Humanos, UNESA/RJ]: participação na banca de apresentação de trabalhos científicos durante a semana acadêmica promovida pela Universidade Federal Fluminense e
realizada na Estácio, unidade Macaé.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Carmelinda Parizzi [Logística, UNISEB/SP]: comunicação
"A evolução da armazenagem estratégica e das tecnologias de informações" apresentada no 5º Encontro
SENAC de Conhecimento Integrado: Educação e Transformação para o Mundo do Trabalho, em São Paulo,
em 01 de outubro de 2016.
Hortência de Abreu Gonçalves e Simone Xavier
Pacheco [Turismo, ESTÁCIO FASE/SE]: comunicação
"Paper craft: alternativa metodológica de ensino na
educação básica" apresentada no VII Encontro Sergipano de Educação Básica (ESEB) e I Seminário dos Institutos Colégios e Escolas de Aplicação (SICEA), em

Sergipe, de 17 a 20 de outubro de 2016.
Luciana Bellini Rangel (profª) e Celiana Gonçalves
(aluna) [Administração, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:
comunicação "Crise e consumo: efeitos da crise no
comportamento do consumo em famílias da nova
classe média brasileira" será apresentada no Congresso
CASI, em Minas Gerais, em 01 de dezembro de 2016.
Valter Aparecido Barcala [Pedagogia, ESTÁCIO EUROPAN/SP]: artigo "Música: uma ferramenta a favor da
educação" publicado na Revista Travessias, v. 10, n. 02,
27 ed, ISSN 1982-5935.

VOCÊ SABIA?

A importância de manter o Lattes atualizado.
A publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:https://goo.gl/7VE40d
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Engenharia da Estácio oferece curso de mecânica e
manutenção de motos para a comunidade de Niterói e entorno
A iniciativa da instituição de ensino tem o objetivo de fazer
os jovens perderem o medo da Engenharia.
Português e Matemática costumam ser disciplinas amadas
ou odiadas. Quem gosta de gramática costuma errar os problemas de trigonometria. E quem sonha em ter uma calculadora científica não quer nem ouvir falar em redação.
Mas o que fazer quando o jovem apaixonado pelos números tem medo de cursar... Engenharia?
Determinada a atrair o jovem para essa carreira, o campus
Niterói da Estácio passou a oferecer um curso gratuito de
mecânica e manutenção de motos para a comunidade, com
o apoio da Yamaha.
O receio de escolher Engenharia é justificado, quase sempre, por um Ensino Médio pouco qualificado. O jovem é pressionado para acertar na escolha da profissão e, assim, começar
a ganhar dinheiro. Essa pressão é ainda maior quando a pessoa precisa sustentar a família. Por mais que tenha intimidade
com fórmulas matemáticas, é sabido que o curso de Engenharia exige do aluno muito empenho em disciplinas como cálculo
vetorial e geometria analítica - conteúdos muito diferentes do
estudado até então.
"Temos o desafio de fazer mais gente se interessar por
Engenharia. Decidimos, então, propor um curso de formação

rápida voltada para um mercado de trabalho crescente: mecânica e manutenção de motocicletas. O resultado tem sido positivo: os jovens estão se capacitando e ganhando coragem para
encarar o curso de Engenharia com muita vontade", afirma o
Prof. Gentil, do curso de Engenharia Mecânica da Estácio e responsável pelo projeto.
Para a empreitada, o campus de Niterói montou uma
oficina ampla e funcional. As três motos disponíveis como
"laboratório" foram doadas pela Yamaha. O curso tem
dois módulos: um teórico e um prático. Cerca de 15 alunos
do curso de Engenharia Mecânica da Estácio são os "tutores" dos jovens que aprendem montagem e desmontagem, substituição de peças e análise de problemas
mecânicos.
A iniciativa faz parte da política de extensão da Estácio, que
promove a participação da população, visando a difusão da
cultura e da pesquisa científica e tecnológica geradas pela instituição de ensino. "Atendemos a nossa responsabilidade
social de capacitar pessoas, permitindo que interessados possam usufruir profissionalmente do curso de formação de futuros mecânicos de motocicletas. Além disso, contribuímos com
a redução de acidentes por falta de manutenção do veículo",
finaliza Prof. Gentil.

EVENTOS/NOTÍCIAS
Bruno Mori [Educação Física, ESTÁCIO AMAZONAS/AM]:
participou como organizador indicado pela CONEP para a
fundação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos
do Instituto Federal do Amazonas (IFAM).
Seminário Temático
O Programa de Pós-Graduação em Direito da Universi-

dade Estácio de Sá-PPGD/UNESA e o Grupo de Pesquisa
Novas Perspectivas em Jurisdição Constitucional (NPJuris)
realizarão, em 01/11/2016 (14:30-16:30), o Seminário
Temático "Empoderando Direitos Socieconômicos na África
do Sul", sob a coordenação da Profª Vanice Lírio do Valle.
Local: Campus Menezes Cortes, 15º andar, Centro, Rio de
Janeiro.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Carmen Lucia Leal Ferreira Elias (Profª) e os alunos Rafael
Coutinho, Jefferson Toledo, Rafaela Izzo, Ana Vale,
Ticiana Simões e Lívia Rosa [Medicina, UNESA/RJ]:
comunicação "Relato de casos: pé torto congênito e sua
importância para o pediatra" será apresentada no XII
Congresso de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, no
Rio de Janeiro, em 10 de dezembro de 2016.
Fernanda Coutinho Retondaro Barbosa (Profª) e Pammella Costa Penha (ex-aluna) [Ciências Biológicas,
UNESA/RJ]: artigo "Relato de caso: Síndrome de Prader
Willi" publicado na Revista de Ciências Médicas e Biológicas - UFBA.
Helson Moreira da Costa (Prof.) e Thayane Freiman da
Silva (aluna) [Engenharia Ambiental e Sanitária,
UNESA/RJ]: comunicação "Análise térmica de sistemas
de vulcanização de elastômeros: efeito dos óleos vege-

tais" apresentada no IV ETARSERRA 2016, no Rio de
Janeiro, de 19 a 21 de outubro de 2016.
Paulo Cesar dos Reis [Arquitetura e Urbanismo,
UNESA/RJ]: artigo "O porto do Rio de Janeiro no contexto das reformas urbanas de fin du siècle (18501906)" publicado na Revista Eletrônica Arquitexto, em
setembro de 2016.
Rita de Cássia Pereira Lima [PG - Educação, UNESA/RJ]:
mesa redonda “La notion d´expérience dans le champ
des représentations sociales" (coordenação e apresentação de trabalho) e comunicação “’Modèle figuratif’,
‘images sociales’, ‘figures de langage’: relations théorico-méthodologiques pour étudier les représentations
sociales", apresentadas na XIII Conférence Internacionale sur les Représentations Sociales (XIII CIRS), em
Marselha (França), em 15 e 16 de setembro de 2016.

VOCÊ SABIA?

O InformEditais tem publicação mensal, na primeira segunda-feira do mês.
A publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:https://goo.gl/7VE40d
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Alunos do grupo de Iniciação Científica do Laboratório de Fisiologia do Exercício,
Campus Ilha do Governador: artigos aprovados para publicação em revista científica
O grupo de Iniciação Científica do Laboratório de Fisiologia do Exercício (Lafiex) do
Curso de Educação Física, Campus Ilha do
Governador, recebeu aprovação de quatro
artigos para publicação no periódico Coleção
Pesquisa em Educação Física, classificação
Qualis Capes B4. Parabéns aos alunos autores

William Cavalcanti, Raquel Souza, Everaldo
Sousa, Evelyn Bernardo, Emerson Barros. Os
professores Julio Cesar Pastore, Thiago T. Guimarães, Fabio Favaris e Fabiola Claudia Costa
tiveram uma contribuição importante no processo do desenvolvimento do conhecimento
desses alunos.

EVENTOS/NOTÍCIAS

Sue Christine Siqueira
[Enfermagem, FESGO/GO]: membro suplente de Comitê de Ética e
Pesquisa do Hospital de Urgências
de Goiânia (HUGO).

pou como mediadora na apresentação oral de trabalhos sobre
História, Avanços e Desafios na
Saúde da Cidade no II Congresso
Científico da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

Sandra Helena Mayworm
[Fisioterapia, UNESA/RJ]: partici-

Seminário de Pesquisa do

Curso de Direito – Campus
Niterói III
Será realizado no dia
29/11/2016. Envio de trabalhos
para os GTs através do e-mail:
seminariounesa.nit@gmail.com
até o dia 20 de novembro de
2016.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Andre Luiz Barbosa Machado [Odontologia,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: artigo "A new
surgical technique to remove fractured files
from the apical third of curved root canals
based on the apical third conservation" publicado no Journal da AAE (Associação Americana de Endodontia) - Qualis A1 na área.
Christiano Bittencourt Machado [Fisioterapia,
UNESA/RJ]: comunicação "Short-term effect
of whole-body vibration in static posture: a
randomized controlled trial" apresentada no I
Congresso Internacional em Vibração Mecânica e Práticas Complementares, no Rio de
Janeiro, de 05 a 07 de maio de 2016.
Diego de Faria Magalhães Torres, João Antônio Pereira Correia e Lucia Pezzi [Medicina,
UNESA/RJ]: comunicação "Avaliação do PDDD
na disciplina de Anatomia Humana" apresentada no 54º COBEM (Congresso Brasileiro de

Educação Médica), no Distrito Federal, de 12
a 15 de outubro de 2016.
Roberta Guimarães Breves (aluna) e Rita de
Cássia Pereira Lima (Profª) [Pedagogia e PG
- Educação, UNESA/RJ]: comunicação “A
experiência do teatro em uma escola do Rio
de Janeiro: representações de estudantes do
Ensino Fundamental”, apresentada no XII
Encontro Estadual RJ e X Encontro Regional
Sudeste da Associação Nacional pela Formação de Profissionais da Educação (Anfope), no
Rio de Janeiro, em 22 de setembro de 2016.
Roger de Moraes [Educação Física, UNESA/RJ]:
artigo "Effects of non-supervised low intensity
aerobic exercise training on the microvascular
endothelial function of patients with type 1
diabetes: a non-pharmacological interventional study" publicado na Revista BMC Cardiovascular Disorders.

VOCÊ SABIA?
O Seminário de Pesquisa do Campus Alcântara será realizado no dia 19.11.16. Envio de trabalhos para os GTs através do
e-mail: pesquisaunesa.alcantara@gmail.com até o dia 15 de novembro de 2016.
A publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:https://goo.gl/7VE40d

58

BoletimPesquisa
21 de novembro 2016. Ano 6. Nº 275

Lançamento de livro pelo Grupo de Pesquisa NPJuris (UNESA)
Lançamento de livro que apresentou à Comunidade Científica e Acadêmica o resultado de
pesquisa realizada pelo Grupo de Pesquisa Novas
Perspectivas em Jurisdição Constitucional (NPJuris) da UNESA/RJ, coordenado pela Professora
Dra. Vanice Regina Lírio do Valle, no dia 08 de
novembro às 10:30 h no Campus João Uchôa.

Durante o evento foi ministrada palestra pela
professora Renata de Marins Jaber Maneiro e
pelos professores Eugeniusz Costa Lopes da Cruz
e Alfredo Canellas Guilherme da Silva sobre o
tema: "Constitucionalismo Democrático: metodologia de pesquisa e casos no Supremo Tribunal
Federal."

EVENTOS/NOTÍCIAS

O I Seminário Internacional de Direitos
Humanos e Sustentabilidade, organizado
pelo Observatório de Direitos Humanos
(ODIHH), grupo de pesquisa coordenado pela
Profª Drª Ana Luiza da Gama e Souza, foi transferido para os dias 29 e 30 de novembro de
2016 e será realizado no auditório do campus

Menezes Cortes – Rio de Janeiro. O evento
conta com apoio da FAPERJ (APQ2/2016).
Ana Beatriz Moreira de Carvalho Monteiro
[Educação Física, UNESA/RJ]: entrevistada pelo
Canal Futura sobre o tema "Obesidade infantil”
em 21 de outubro de 2016.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Carmen Lucia Leal Ferreira Elias [Medicina,
UNESA/RJ]: comunicação “Casos suspeitos de
microcefalia por zika vírus: a importância da
ultrassonografia transfontanela como exame de
triagem”, apresentada no 23º Congresso Brasileiro de Perinatologia, no Rio Grande do Sul, em
14 de julho de 2016.

Ricardo Finotti Leite [Engenharia Ambiental e
Sanitária, UNESA/RJ]: comunicação “Analysis of
tree urban composition at Dias da Cruz Avenue
- Rio de Janeiro - RJ”, apresentada no IFLA ARURBIO CONFERENCE 2016, Panama, de 25 a
27 de outubro de 2016.

Marco Antonio Prates Nielebock [Enfermagem,
UNESA/RJ]: artigo "Eficácia do álcool gel na
desinfecção de estetoscópios contaminados por
Staphylococcus aureus resistente à meticilina"
publicado na Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção - Qualis Capes B3.

Roberta Guimarães Breves (aluna) e Rita de
Cássia Pereira Lima (Profª) [Pedagogia e PG Educação, UNESA/RJ]: comunicação “Representações de ‘teatro na escola’ elaboradas por estudantes do Ensino Fundamental em uma escola
do Rio de Janeiro” apresentada no III Congresso
Nacional de Educação (III Conedu), em NatalRN, de 05 a 07 de outubro de 2016.

Marcus Brauer Gomes [PG - Administração,
UNESA/RJ]: comunicação “Avaliação e gestão
de desempenho individual: possibilidades e limitações do manual de orientação da Secretaria
de Gestão Pública”, apresentada no XII CNEG –
Congresso Nacional de Excelência em Gestão &
III INOVARSE, no Rio de Janeiro, em 30 de
setembro de 2016.

Vinicius Figueiredo Chaves [Direito, UNESA/RJ]:
comunicação “Sustentabilidade, empresa e
transparência: análise sobre a disciplina jurídica
dos relatórios sobre sustentabilidade”, apresentada no VI Seminário Interdisciplinar em Sociologia e Direito, no Rio de Janeiro, em 19 de
outubro de 2016.

VOCÊ SABIA?

Em comemoração ao Dia do Mestre, foi realizada uma votação dentro do Curso de Medicina, campus
Arcos da Lapa, com a participação do corpo docente e discente para eleição do Professor Destaque 2016,
sendo eleito o professor Carlos Magno Rodrigues de Barros com expressiva votação.
A publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:https://goo.gl/7VE40d
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FAPERJ contempla Estácio em 10 projetos

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Anderson Luiz Nogueira Vieira e Douglas Machado Silva [Redes de Computadores, ESTÁCIO JUIZ DE
FORA/MG]: comunicação “A mobile
solution for linguistic communication
with deaf-blind people using arduino
and android” apresentada na 11th
International Network Conference
2016 (INC2016), em Frankfurt - Alemanha, de 19 a 21 de julho de 2016.
Edvaldo Antunes de Farias [Educação
Física, UNESA/RJ]: comunicação “Percepção de qualidade de vida de tetraplégicos praticantes de power soccer”
apresentada no 5° Simpósio de Força
e Condição Física, no Rio de Janeiro,
de 04 a 06 de dezembro de 2015.
Marcos Antonio Passos Chagas [Engenharia Mecânica, ESTÁCIO FASE/SE]:
comunicação “Aplicação dos princípios das leis da termodinâmica na
demonstração de funcionamento de
uma geladeira sem eletricidade” apresentada no ENSEE- 1º Encontro Sergipano de Engenharias, em Sergipe, em
12 de abril de 2016.
Michelle Cardoso Lima [Enfermagem,
ESTÁCIO FIR/PE]: comunicação “Uso
de medicamentos e drogas pelas lactantes em uma unidade básica de
saúde do Recife – PE” apresentada no
V Congresso de Investigação em
Enfermagem Iberoamericano e de
Países de Língua Oficial Portuguesa,
em Coimbra - Portugal, em 07 de
junho de 2016.
Renata Silva de Carvalho Chinelato [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:
comunicação “O papel moderador
do clima de segurança psicológica na
relação entre a percepção das políticas
organizacionais e o engajamento dos
trabalhadores” apresentada no VII
Congresso Brasileiro de Psicologia
Organizacional e do Trabalho, em Brasília, de 13 a 16 de julho de 2016.

EVENTO/NOTÍCIA

Ação social com doação de alimentos ou livro – VIII Seminário
de Pesquisa da Estácio e IV Jornada de Iniciação Científica da UNESA
As doações foram enviadas para Ressurgir - Escola de família.
A Ressurgir agradece em nome das crianças e famílias a doação dos alimentos que ajudaram na distribuição de
cestas básicas que doamos e também os livros, que colaboraram para enriquecer nossa biblioteca o que muito agradou as crianças. Foi uma grande alegria que estas doações nos trouxeram (Albenita Leite de Barros Correia).

VOCÊ SABIA?
O InformEditais tem publicação mensal, na primeira segunda-feira do mês.

Rodrigo Resende Ramos [Análise e
Desenvolvimento de Sistemas, ESTÁCIO NATAL/RN]: artigo "Rigorous
development of component-based
systems using component metadata
and patterns" publicado na revista
Formal Aspects of Computing.
Sérgio Baltar Fandino [Engenharia de
Produção, UNESA/RJ]: comunicações
“A utilização do método QFD – Quality Function Deployment - no desenvolvimento de um novo brinquedo
para minimizar as necessidades dos
deficientes especiais”; "Utilização do
método Analytic Hierarchy Process
(AHP) como auxílio à tomada de decisão para construção de navios de
guerra de médio porte para a Marinha do Brasil"; "A inovação na gestão
do capital humano no Brasil: um olhar
sobre o programa de mentoring
como ferramenta estratégica na sustentabilidade das empresas"; e "Eficiência energética: desenvolvimento
de dispositivo elétrico movido à luz
solar para exterminar insetos voadores" apresentadas no EMEPRO Encontro Mineiro de Engenharia de
Produção, em Juiz de Fora, de 26 a 29
de maio de 2016.

A publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:https://goo.gl/7VE40d
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Seminário Direito e Política é notícia na ONU/RIO+
O I Seminário “Direito e Política”, realizado pelo
Laboratório John Rawls (LJR/UNESA) e pela Coordenação do Curso de Direito nos dias 24 e 25 de
novembro, discutiu as afinidades e as identidades
entre os dois temas e as áreas de pesquisa.
A atividade teve três mesas que discutiram: (a)
dimensão política do judiciário, destacando a palestra
da juíza do TJRJ Dra. Elizabeth Louro; (b) questões
eleitorais atuais, com o pesquisador da UNICAMP
Rodrigo Dolandeli: © direito ambiental.
Por ter a agência RIO+ World Centre for Sustaina-

EVENTOS/NOTÍCIAS

ble Development como parceira e interessada no
debate, o evento foi publicado no sistema United
Nations pelo Facebook. Na postagem, estão marcados a Estácio Nova Iguaçu e o Laboratório John Rawls
ao lado da Gestora Mundial do PNUD, Helen Clark,
da UM Youth e da ONU Brasil. A publicação é acompanhada por uma grande foto realizada no auditório
com a participação de estudantes que foram ao palco
e que tiveram a oportunidade de compartilhar no
Facebook e se aproximar da Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Aline Monteiro Garcia [Psicologia, UNESA/RJ]:
comunicação “A relevância do socioeducador
compreender a amplitude do que é a sexualidade” apresentada no IX Encontro da Associação Brasileira de Psicologia Social, no Rio de
Janeiro, de 23 a 25 de novembro de 2016.
Julio Cesar Adiala [Direito, UNESA/RJ]: capítulo
“Uma nova toxicomania, o vício de fumar
maconha”, no livro Fumo de Angola: canabis,
racismo, resistência cultural e espiritualidade,
publicado pela Editora da Universidade Federal
da Bahia.

Prof. Rafael Iorio (Vice-Reitor de Pós-Graduação e
Pesquisa e Diretor de Pesquisa Aplicada) participou do
Encontro Nacional do Fórum dos Pró-Reitores de PósGraduação e Pesquisa de 22 a 25 de novembro de
2016 e foi eleito Vice Coordenador do segmento das
IES particulares no ENPROP.
Ricardo Finotti Leite [Engenharia Ambiental e Sanitária, UNESA/RJ]: aprovação pela FAPERJ do projeto “Encostas serranas: monitoramento da regeneração natural em
áreas de deslizamento de encosta na microbacia de Barracão dos Mendes (Nova Friburgo – RJ)” no Edital Faperj Nº
15/2016 - "Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional no Rio de Janeiro - DCTR 2016".
Cursos livres: trilhas do conhecimento
Mais do que uma modalidade de cursos livres, as trilhas do conhecimento são uma nova abordagem educacional. De maneira bem atual e prática, elas abordam
diferentes áreas do conhecimento com informações
captadas diretamente dos nossos melhores e mais
atualizados cursos de graduação e pós-graduação.
Sempre com a qualidade Estácio.
Acesse: www.estaciocursoslivres.com.br

Laélia Portela Moreira [PG - Educação,
UNESA/RJ]: comunicação “Enfoques e abordagens na pesquisa em Política Educacional a partir de uma análise de teses sobre o Prouni”
apresentada no V Encuentro de Metodología de
las Ciencias Sociales, na Universidad de Cuyo,
Mendoza, Argentina, de 16 a 18 de novembro
de 2016.
Nelma Alves Marques Pintor [Pedagogia,
UNESA/RJ]: livro "Educação inclusiva: as contradições do direito à educação e do cotidiano da
escola pública", publicado pela Intertexto Editora.
Rafael Prinz (Prof.), Artur Shioji (Prof.), Luis Moliterno (Prof.) e Walter Farcks (aluno) [Medicina,
UNESA/RJ]: comunicação “Aplicação de cenário
de simulação realística de punção articular para
o ensino da Ortopedia” apresentada no 54º
COBEM, em Brasília, em 12 de outubro de 2016.

VOCÊ SABIA?
A importância de manter o Lattes atualizado.

A publicação de notícias no boletim está vinculada ao preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:https://goo.gl/7VE40d
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Extensão Social em Mecânica e
Manutenção de Motocicletas

D

ois alunos do Curso de
Engenharia Mecânica da
Estácio, Campus de
Niterói/RJ, Wanderson da Silva
Corrêa e Carlos Roberto Hollanda
Lopes, instrutores do Projeto de
Extensão Social em Mecânica e
Manutenção de Motos, coordenado
pelo Prof. Gentil O. Pires, receberam
certificação internacional Prata em
Mecânica e Manutenção de
Motocicletas pela Yamaha Motores do
Brasil, no final de novembro de 2016, e

o correspondente Passaporte Prata
de Mecânica Yamaha. Cabe ressaltar
que este passaporte lhes dá acesso a
todas as estruturas da Yamaha Motor
Co. no mundo. "Nosso intuito é
certificar nossos alunos instrutores do
Projeto de Extensão Social em
Mecânica e Manutenção de Motos
para levar excelência ao nosso curso
de Extensão à comunidade", disse o
Prof. Gentil Pires, Eng. Mecânica,
UNESA-Niterói, RJ.

EVENTO/NOTÍCIA
Projeto de Pesquisa aprovado na Chamada
Universal 2016 do CNPq
Foram contemplados 03 projetos, de acordo
com o resultado divulgado em 09 de dezembro
de 2016.

1

Avaliação do perfil de risco
cardiovascular em uma população
adulta acompanhada no Programa de
Saúde da Família no centro do Município do
Rio de Janeiro do professor Elizabeth Silaid
Muxfeldt (UNESA);

2

Efeitos agudos do treinamento aeróbio
na enzima dipeptidil peptidase-4:
relação com o controle glicêmico pósprandial em diabéticos do tipo 2 do professor
Nuno Manuel Frade de Sousa (FESV);

3

Análise de risco e consequências em
cenários QBRN utilizando modelagem
computacional híbrida
do professor
Edson Ramos de Andrade (UNESA).
___________________________________
Cadastro do Campus Campos dos
Goytacazes na Sociedade Brasileira de
Química
Luciana Moreno dos Santos
[Engenharia Ambiental e Sanitária,
UNESA/RJ] comunica o cadastro do Campus
na Sociedade Brasileira de Química. No
próximo ano, haverá um evento internacional
no Brasil e este cadastro qualifica os
professores de Química e áreas afins para a
comunicação de trabalhos representando a
Universidade.

PRODUÇÃO CINETÍFICA
Wagner Santos Coelho [Educação Física,
UNESA/RJ]:comunicação “Avaliação da
autonomia funcional, capacidades físicas e
qualidade de vida de idosos fisicamente ativos
e sedentários” apresentada no 17º Simpósio
Internacional de Atividade Física do Instituto de
Pesquisa da Capacitação Física do Exército,
no Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 2016.
Alexandre Marcondys Ribeiro Portilho
[Direito, ESTÁCIO AMAPÁ/AP]:
comunicação “A quem custa o processo? Uma
análise do acesso à justiça a partir do instituto
da gratuidade contido na lei 13105/2015 (novo
CPC)” apresentada no Seminário Nacional de
Formação de Pesquisadores e Iniciação
Científica em Direito, em Belo Horizonte, de 09
a 11 de outubro de 2016.
Paula Campos de Castro [Design de Moda,
ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação
“A indumentária nas obras de Júlia Lopes de
Almeida” apresentada na VI Jornada Literária
do PPG em Letras: Estudos Literários da UFJF,
em Minas Gerais, de 30 de novembro a 01 de
dezembro de 2016.

Valeria Dutra Ramos, Helson M. da Costa,
Pedro P. C. Debossam e Thayane F. da Silva
[Engenharia Ambiental e Sanitária,
UNESA/RJ]: comunicação “Propriedades
mecânicas de misturas de polipropileno/casca
de café” apresentada no IV ETARSERRA -IV
Exposição de Trabalhos Acadêmicos da
Região Serrana, no Rio de Janeiro, de 19 a 21
de outubro de 2016.
Christina Silva Costa Klippel (Profª) e os
alunos Jaqueline Ahlert de Carvalho, Ana
Paula Maciel, Brenda Emanuelle Miranda,
Leonardo A. Vilaça de Souza e Thiago
Zandonay [Medicina, UNESA/RJ]:
comunicação “O valor da dramaturgia para a
aprendizagem metacognitiva de estudantes de
Medicina” apresentada no 54 COBEM, em
Brasília, em 12 de outubro de 2016.
Aline Monteiro Garcia [Psicologia,
UNESA/RJ]: comunicação “A sexualidade nos
dispositivos de socioeducação do Rio de
Janeiro” apresentada no IX Encontro da
Associação Brasileira de Psicologia Social
(ABRAPSO), no Rio de Janeiro, de 23 a 25 de
novembro de 2016.

VOCÊ SABIA?

O InformEditais tem publicação mensal, na primeira segunda-feira do mês.
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Divulgação do Resultado Pesquisa
Produtividade – UNESA e FESV

N

a última quinta-feira (15/12/2016) foi
divulgado, sob a forma de e-mail aos
proponentes, o resultado do processo de
seleção do Edital Pesquisa Produtividade na UNESA e
FESV.
Recebemos um total de 263 propostas, sendo 247 da
UNESA e 16 da FESV, o que reflete um aumento de
20% em relação a edição anterior. O nível das
propostas apresenta a cada edição uma expressiva
evolução de qualidade, tornando o processo ainda
mais competitivo.

Houve a disponibilidade de apoio para 115
pesquisadores, com 110 para UNESA e 05 para FESV.
O Programa se insere no conjunto de medidas
direcionadas a institucionalizar atividade de pesquisa
nas IES o que retrata uma política de incentivo à
pesquisa.
Agradecemos pelo envio das propostas e esperamos
contar com novas colaborações dos docentes quando
do lançamento dos próximos Editais.

PRODUÇÃO CINETÍFICA

1

Aline Monteiro Garcia [Psicologia,
UNESA/RJ]: comunicação “Violência
de gênero e privação de liberdade na
adolescência: o que fazemos com isso?”
apresentada no II Colóquio Internacional de
Justiça Juvenil na Contemporaneidade, em
Porto Alegre, em 10 de novembro de 2016.

2

Valeria Dutra Ramos, Helson M. da
Costa, Thaynara C. da Silva
[Engenharia de Produção,
UNESA/RJ]: comunicação
“Despolimerização química do poli
(tereftalato de etileno) (PET) Pós-consumo”
apresentada no IV ETARSERRA -IV
Exposição de Trabalhos Acadêmicos da
Região Serrana, em Nova Friburgo, de 19 a
21 de outubro de 2016.

3

Marco Aurelio Reis [Jornalismo,
UNESA/RJ]: artigo "Resistência e
jornalismo na literatura de Antonio
Callado" publicado na Revista de Letras,

Artes e Comunicação -Furb (Qualis B1),
volume 10, n. 2. Disponível no link:
https://goo.gl/Jzkmk5.

4

Christina Silva Costa Klippel
(Profa.), Carlos Filipe Pimenta, Davi
da Silva Motta, Iuri Amorim de
Moraes, Marília Alves e Ohana Natureza
(alunos) [Medicina, UNESA/RJ]:
comunicação “O paciente padronizado
como estratégia metacognitiva de
aprendizagem de graduandos de Medicina”
apresentada no 54 COBEM, em Brasília, em
12 de outubro de 2016.

5

Laélia Portela Moreira [PG Educação, UNESA/RJ]:
apresentação de livro “Pedagogia
e construção de conhecimento: questões
de teoria e método” no V Encuentro de
Metodología de las Ciencias Sociales
(ELMECS), em Mendoza Argentina, em
18 de novembro de 2016.

EVENTO/NOTÍCIA

O

vídeo do VIII
Seminário de
Pesquisa da
Estácio e IV Jornada
de Iniciação
Científica da UNESA
está disponível na
conecta.
Acesso em:
https://conecta.byyo
u.com/?space=pesq
uisaaplicad

VOCÊ SABIA?
Importante não esquecer de atualizar seu CV-Lattes até o dia 31/12/2016, pois no início de janeiro/2017 será
calculado o IPPGR3 o qual considera-se as publicações e orientações concluídas nos últimos 03 anos.
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