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Aline Silva Correa Maia Lima [Jornalismo,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: comunicação "“O

passinho carioca é mídia na favela”: representations

and visibility of young people from favelas in Rio de

Janeiro" será apresentada no VIII Congresso AISU:

La città, il viaggio, il turismo - Percezione,

produzione e trasformazione, em Nápoles, de 07 a

09 de setembro de 2017.

Anderson Luiz Nogueira Vieira [Redes de

Computadores, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação "Mobile learning: possibilidades e

desafios de uma nova ferramenta de ensino-

aprendizagem no Brasil" apresentada na CCITA

2017 - IX Conferencia Conjunta Internacional sobre

Tecnologías y Aprendizaje, na Espanha, de 05 a 07

de julho de 2017.

Lílian Soares da Costa (Profa.), Mariella Pacheco

Rodrigeus dos Santos, Maria Andries de Barros

Santa Lucci, Paulo Emilio Novaes Almeida, Ligia

de Carvalho Garcia Rocha, Livia Freitas

Rodrigues, Yasmin Suemy Minami Prado e

Patricia de Lima Lopes (alunos) [Medicina,

UNESA/RJ]: comunicações "Descenso noturno

atenuado como marcador de diferenciação em

diferentes padrões de comportamento da pressão

arterial no idoso", "Curva pressórica pela

monitoração ambulatorial da pressão arterial:

avaliação de uma população adulta em mundo real"

e "Um estudo de corte na população idosa:

diferenças entre indivíduos idosos e muito idosos"

apresentadas no XXV Congresso da Sociedade

Brasileira de Hipertensão Arterial, em Caxias do

Sul, em 12 de agosto de 2017.

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de Recursos

Humanos, UNESA/RJ]: comunicação

"Recompensas e reconhecimento: a literatura e a

visão de executivos de Recursos Humanos"

apresentada no EnANPAD-2017, no Rio de Janeiro,

em 07 de agosto de 2017.

Maria Maria Martins Silva Stancati e Maria

Carolina Rodrigues Freitas (doutorandas) [PG -

Direito, UNESA/RJ]: artigo "Por um pluralismo

metodológico no direito: breves esclarecimentos

sobre os métodos da entrevista e da etnografia da

doutrina" , publicado na Revista Fenomenologia e

Direito, vol. 10, n. 1, abril/set.2017.

Rosamaria Wu Chia Li [Engenharia de Petróleo,

ESTÁCIO SÃO PAULO/SP]: artigo "Wood

identification by a portable low-cost polymer-based

electronic nose" publicado na Revista RSC Adv.,

2016. Fator de impacto da revista: 3.108.
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Lançamento do e-Book *Educação e Tecnologia: abordagens críticas"

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

Em 3 de agosto de 2017, foi realizado o evento de lançamento presencial do volume bilíngue (português-

inglês) *Educação e Tecnologia: abordagens críticas*, organizado pelas Profas. Giselle Ferreira e Jaciara

Carvalho, Grupo de Pesquisas em TIC nos Processos Educacionais, TICPE, do Programa de Pós-

Graduação em Educação, e Alexandre Rosado, colaborador externo do INES/DESU. O evento, realizado no

Auditório Profa. Alda Mazotti, no campus Centro I, foi aberto pelo então Reitor da UNESA, Prof. Ronaldo

Mota, seguido de mensagem virtual do Vice-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa, Prof. Rafael Iorio. Após

uma apresentação do volume, na qual os organizadores mostraram, em particular, a divulgação e

disseminação da obra, que já contabiliza mais de 650 downloads desde sua publicação em 14 de abril,

seguiram-se as palestras principais da tarde, oferecidas pelos Profs. Ralph Ings Bannell, Diretor do

Departamento de Educação da PUC-Rio, e Raquel Goulart Barreto, da Faculdade de Educação da UERJ,

ambos autores que contribuíram para a obra, que conta com 12 capítulos escritos por colaboradores de

diversos países. Maiores detalhes (incluindo fotos) do evento estão disponíveis no link:

https://ticpe.wordpress.com/2017/08/12/lancamento-presencial-de-educacao-e-tecnologia-abordagens-

criticas/ , e o volume pode ser livre e abertamente baixado no endereço:

https://ticpe.files.wordpress.com/2017/04/ebook-ticpe-2017.pdf.

EVENTO/NOTÍCIA

Tamara Lis Reis Umbelino [Jornalismo, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: avaliadora/parecerista da Revista

Internacional Interdisciplinar INTERthesis, vinculada ao Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em

Ciências Humanas - Doutorado em Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
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