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Douglas Machado Silva e Renata Prado Alves

Silva [Análise e Desenvolvimento de Sistemas e

Jornalismo, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação "Celebrity academics: how mass

media and social media can be used to popularize

scientific knowledge: a case study in Brazil"

apresentada no CMCS 5th International

Conference, em Nova York, em 31 de agosto de

2017.

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de Recursos

Humanos, UNESA/RJ]: livro "Meritocracia:

igualitária e justa ou injusta, mas desejável",

publicado pela editora Qualitymark.

Rafael Augusto Dantas Prinz (Prof.), Walter

Farcks, Maiana Castro, Mariana Nascimento,

Bruna Borges e Juliana Igreja (alunos)

[Medicina, UNESA/RJ]: comunicação "A inserção

da dramatização na simulação em Ortopedia"

apresentada no I Simpósio Internacional de

Simulação Clínica da Abrassim, em São Paulo,

em 11 de novembro de 2016.

Thiago Matassoli Gomes [Educação Física,

UNESA/RJ]: artigo "Maximum repetition

performance after different antagonist foam rolling

volumes in the inter-set rest period" publicado no

International Journal of Sports Physical Therapy,

págs: 76-81, fevereiro 2017.

Vinicius Figueiredo Chaves [Direito,

UNESA/RJ]: artigo "A responsabilidade civil

ambiental das instituições financeiras" publicado

na Revista Estação Científica, classificada na

CAPES como Qualis B3.
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

Período de pré-inscrições dos ouvintes: 08/09 a 16/10/2017 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: 21 de outubro de 2017 (sábado)

Horário: 7h30min às 17h

Local: Campus Nova América

Endereço: Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro – RJ

EVENTO/NOTÍCIA

Workshop internacional: do Tripé conceitual da medicina narrativa às suas aplicações práticas

O Curso de Medicina Arcos da Lapa teve o prazer de sediar o Workshop Internacional "Do Tripé

Conceitual da Medicina Narrativa às suas Aplicações Práticas". O evento foi conduzido pelas

professoras Isabel Fernandes (Universidade de Lisboa) e Marta Orofino (Grupo Hospitalar da

Conceição, RS) que possuem grande experiência na área.

Homenagem pelo dia do profissional em Educação Física na Assembleia Legislativa do Estado

de São Paulo

O CREF/SP homenageou os profissionais que se destacaram no que se refere às contribuições do

profissional para o pleno crescimento e desenvolvimento da profissão.

Foram homenageados 116 profissionais e o Professor Marco Aurélio G. N. dos Santos [Educação

Física, FAESO] recebeu a homenagem na categoria Trabalho Acadêmico/Docência e Coordenação de

Curso de Instituição de Ensino Superior. A homenagem contou com os Deputados da Comissão de

Assuntos Esportivos do Estado de São Paulo, membros do Conselho Regional de Educação Física e o

Presidente do CONFEF.

VOCÊ SABIA?

É importante que todos os docentes mantenham seus dados e informações atualizados na Plataforma

Lattes para que a Estácio possa identificar as competências em seu corpo docente, oferecer

oportunidades de progressão de carreira, liderança acadêmica e concessão de recursos financeiros e

auxílios dentro e fora da instituição.

http://www.estacio.br/seminariodepesquisa

