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Aylla Monise Ferreira da Silva [Psicologia, ESTÁCIO

MACAPÁ/AP]: comunicação "As expectativas dos

professores em relação à aprendizagem dos alunos

autistas" 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.

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de Recursos

Humanos, UNESA/RJ]: comunicação "Fenomenologia e

hermenêutica em administração: reflexões sobre

oportunidades, desafios e limitações" será apresentada

no X Congresso de Administração, Sociedade e Inovação,

no Rio de Janeiro, de 30 de novembro a 01 de dezembro

de 2017.

Patrícia Maria Carla Osório Duque [Medicina,

UNESA/RJ]: comunicação "Percepção dos docentes da

saúde sobre o ensino do SUS" será apresentada no 14º

Congresso Brasileiro de Medicina de Família e

Comunidade, em Curitiba, de 02 a 05 de novembro de

2017.
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IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de Iniciação Científica da UNESA 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

O IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de Iniciação Científica da UNESA foram realizados no dia 21 de

outubro de 2017 no campus Nova América com a participação de mais de 1000 pessoas.

A palestra de abertura do evento foi ministrada pelo Prof. Dr. Ronaldo Mota, Chanceler do Grupo Estácio, intitulada “O

conteúdo e a criatividade na aprendizagem e na pesquisa”.

A Diretoria de Pesquisa e Extensão agradece a parceria da Unidade Nova América e a importante contribuição de sua

equipe para o sucesso do evento.

EVENTO/NOTÍCIA

Brinquedoteca em múltiplos espaços de aprendizagem

A Mesa de Conversa "Brinquedoteca em múltiplos espaços de aprendizagem", organizada pelo Curso de Pedagogia,

aconteceu no Campus Nova Iguaçu (RJ) da UNESA. Com as palestras da Profª Vera Oliveira (Brinquedoteca do HUPE-

UERJ), da Profª Ana Paula Coutinho (Brinquedoteca do Campus São João de Meriti) e da Licencianda em Pedagogia e

Brinquedista Andressa Fernandes do Curso de Pedagogia. O encontro teve como objetivo promover a troca de

experiências e a articulação de saberes entre profissionais e estudantes sobre a Brinquedoteca, como espaço

privilegiado do lúdico e suas relações com os processos de ensino-aprendizagem e estratégias didático-pedagógicas.

Na ocasião, foi realizada a votação do nome do espaço, sendo mais votado o título "Brinquedoteca BrincArte Estácio

Nova Iguaçu". O evento contou com a presença de estudantes e egressos de diversos cursos da UNESA do Campus

Nova Iguaçu e Queimados, dentre estes Pedagogia, Letras, Sistemas de Informação, Educação Física, Psicologia, e

com a parceria e apoio da Gestão Acadêmica e Administrativa do campus. Contamos também com a presença da Sra

Candida Miriam de V. dos Santos do HUPE UERJ, responsável pelo Núcleo da Associação Brasileira de

Brinquedotecas (ABBri) do Rio de Janeiro.

Professor de Direito da Estácio Curitiba lança livro na Semana Acadêmica

No dia 25 de outubro, Professor José Osório do Nascimento Neto, do curso de Direito da Estácio Curitiba, lançará,

durante a Semana Acadêmica da Faculdade, a obra "Políticas públicas e regulação socioambiental governança,

estratégias e escolhas públicas: energia e desenvolvimento em pauta”. Com temática interdisciplinar, o livro é fruto de

tese de Doutorado em Direito, defendida pela PUC do Paraná, com estágio de doutoramento na Universidad Carlos III

de Madrid - UC3M, na Espanha.

A FAPERJ anunciou o resultado do EDITAL FAPERJ Nº 02/2017 – Programa Cientista do Nosso Estado, tendo sido

contemplado o Professor Pedro Humberto Faria Campos do Programa de Pós Graduação em Educação, com o projeto

intitulado “Escola e futuro: representações sociais, imagem social e afetividade em alunos dos anos finais do ensino

fundamental.

Talita Leite Ladeira [Fisioterapia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: palestra "O fisioterapeuta e a bioética", ministrada no

II Simpósio do Dia do Fisioterapeuta da Faculdade de Fisioterapia da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Juiz de

Fora, em 17 de outubro de 2017.

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.


