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Enzo Bello [Direito, UNESA/RJ]: artigo

"Democracia e bens naturais na Bolívia do

Vivir Bien: uma crítica a partir da

colonialidade e da dependência" publicado

na Revista da faculdade de Direito da

UFG,v. 41, p. 103-121, 2017. Disponível:

https://www.revistas.ufg.br/revfd/article/view/

43126

Laélia Portela Moreira [PG - Educação,

UNESA/RJ]: artigo "Enfoques e abordagens

para a análise de políticas educacionais:

primeiras aproximações" publicado na

Retepe (Revista da Red Latinoamericana de

Estudios Teóricos y Epistemológicos en

Política Educativa).

Letícia Ladeira Bonato [Odontologia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação "Avaliação clínico-genética das

dores articulares sistêmicas crônicas em

indivíduos com desordens

temporomandibulares" será apresentada no

Congresso da Sociedade Brasileira de

Pesquisa em Odontologia (SBPqO), em São

Paulo, de 03 a 06 de setembro de 2017.

Sheila Marta Carregosa Rocha [Direito,

ESTÁCIO FIB/BA]: artigo "Monitoramento e

vigilância à saúde da criança e adolescente

vítimas de negligência" publicado na Revista

de Enfermagem Contemporânea, avaliada

pela CAPES com qualis B4. Disponível:

https://www5.bahiana.edu.br/index.php/enfer

magem/article/view/1081

Talita Leite Ladeira [Fisioterapia, ESTÁCIO

JUIZ DE FORA/MG]: comunicações "A

terminalidade da vida no processo de

ensino-aprendizagem em saúde", "O dilema

ético na pesquisa e no ensino em

fisioterapia" e "Fundamentos éticos na

tomada de decisão sobre cuidados

intensivos de vida" serão apresentadas no

XII Congresso Brasileiro de Bioética e IV

Congresso Brasileiro de Bioética Clínica, em

Recife, de 26 a 29 de setembro de 2017.

Wender Antonio da Silva [Computação,

ESTÁCIO AMAZÔNIA/RR]: comunicação

"Estágio docência: a utilização de um

ambiente virtual de aprendizagem (Moodle)

como proposta de ensino no curso de

licenciatura em Ciências Biológicas" será

apresentada no IV Simpósio Lasera Manaus

2017, Amazonas, de 21 a 22 de setembro de

2017.

Wilson Oliveira da Silva Filho [Produção

Audiovisual, UNESA/RJ]: livro "McLuhan e o

cinema", publicado pela editora Verve.
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No final de junho, foi realizada a I Jornada de Pesquisa do PPGE/UNESA com oito

comunicações orais e apresentação de 17 pôsteres de mestrandos, doutorandos e egressos

do Programa. A ocasião ofereceu um espaço integrado de compartilhamento e discussão

entre os pesquisadores que trabalham nas três linhas de pesquisa que o Programa abriga.

Também proporcionou a oportunidade de participação supervisionada dos estudantes em

discussões acadêmicas em um fórum mais amplo. O evento interno, desenvolvido no

campus Centro I, foi dedicado à memória do Prof. Jorge Atílio Iulianelli, que integrou a linha

de Pesquisas em Políticas, Gestão e Formação de Educadores (PGFE). Outras informações,

tais como os trabalhos apresentados e fotos do evento, podem ser acessadas na "aba"

dedicado à Jornada dentro do blog da linha TICPE:

https://ticpe.wordpress.com/i-jornada-de-pesquisa-do-ppge/
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