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Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: integrou a Mesa Redonda “Os desafios da prática em

orientação profissional na atualidade”, no XIII Congresso Brasileiro de

Orientação Profissional e de Carreira, de 19 a 22 de setembro de 2017.

Marilia de Sant Anna Faria [Administração, UNESA/RJ]: mediadora do

painel "Bioeconomia na indústria e no agronegócio" no Green Rio 2017.

O painel discutiu a respeito de oportunidades e iniciativas para o

desenvolvimento da Bioeconomia como estratégia de crescimento para o

país. O evento aconteceu na Marina da Glória no Rio de Janeiro.

25 de setembro de 2017. Ano 7. Nº 315

IX Seminário de Pesquisa da Estácio e

V Jornada de Iniciação Científica da UNESA

EVENTO/NOTÍCIA

Período de pré-inscrições dos ouvintes: 08/09 a 16/10/2017

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

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

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.

https://goo.gl/7VE40d
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Aline Silva Correa Maia Lima [Jornalismo,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: capítulo

“Juventudes e contemporaneidade: as

mídias sociais como forma de manejo da

sociabilidade”, no livro Juventudes,

Consumos e Representações, publicado

pela editora Appris.

Anderson Luiz Nogueira Vieira [Redes de

Computadores, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: comunicação "ITIL and the

importance of the change and release

management relationship supporting IT

projects management" será apresentada no

BESC 2017 (4th International Conference on

Behavioral, Economic, and Socio-Cultural

Computing), na Polônia, de 16 a 18 de

outubro de 2017.

Ary Ferreira dos Santos Junior

[Administração, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: capítulo “A taxonomia de bloom

aplicada às provas do ENADE do curso de

Administração”, no livro ENADE e

Taxonomia de bloom: maximização dos

resultados nos indicadores de qualidade,

publicado pela editora Freitas Bastos.

Aylla Monise Ferreira da Silva [Psicologia,

ESTÁCIO MACAPÁ/AP]: comunicação "A

importância da afetividade no contexto

educacional" apresentada no XIII EDUCERE

- Congresso Nacional de Educação, IV

SIRSSE, VI SIPD – Cátedra UNESCO e X

ENAE, em Curitiba, de 28 a 31 de agosto de

2017.

Carmem Adilia Simões da Fonseca

(Profa.), Andre Silva, Caio Kretli, Gabriel

Boechat, Joana Pinto, Julia Oliveira, Laís

Tagliari, Lincoln Amarante, Lucas

Almeida, Mayara Carvalho e Paulo Batista

(alunos) [Medicina, UNESA/RJ]:

comunicação "Programa academia carioca

de saúde" apresentada no VII Congresso de

Medicina da UNESA, no Rio de Janeiro, em

17 de maio de 2017.

Enzo Bello [Direito, UNESA/RJ]: artigo "Os

direitos de acessos em matéria ambiental e

sua efetividade: o meio ambiente digital no

futuro acordo regional sobre o Princípio 10"

publicado na Revista Espaço Jurídico

(Qualis Direito A1). Disponível:

http://editora.unoesc.edu.br/index.php/espac

ojuridico/article/view/13549.

Fabricio de Souza Lopes Pereira [Direito,

UNESA/RJ]: livro "Resolução de demandas

repetidas, ações coletivas e precedentes

judiciais", publicado pela editora Juruá.

Francisca Cristina de Oliveira e Pires

[Pedagogia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação "Dimensões da tutoria da

educação a distância: perfil, formação e

prática" apresentada na V Semana da

FACED - IX Semana da Educação - XII

Seminário Anual de Pesquisa em Educação,

em Minas Gerais, de 26 a 28 de setembro de

2017.

Giselle Martins dos Santos Ferreira [PG -

Educação, UNESA/RJ]: artigo "TIC na

educação: ambientes pessoais de

aprendizagem nas perspectivas e práticas

de jovens" publicado na Revista Educação e

Pesquisa (Qualis A1 Educação). Disponível:

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-

97022017005009101&script=sci_abstract&tl

ng=pt.

Izimar Dalboni Cunha [Direito, UNESA/RJ]:

livro "Eutanásia: A busca da morte digna

(Contornos étuico-jus-filosóficos)", publicado

pela editora Primas.

Nelson Lage da Costa [Engenharia Civil,

UNESA/RJ]: comunicação "A formação do

professor de matemática no Brasil: um

passado conhecido, um presente de

desafios e um futuro a ser trilhado pelos

caminhos da educação matemática"

apresentada no VIII CIBEM - Congresso

Iberoamericano de Educación Matemática,

na Espanha, de 10 a 14 de julho de 2017.

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