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Ana Paula Correa de Sales [Direito, UNESA/RJ]:

artigo "O direito à liberdade de expressão no

sistema interamericano de proteção dos Direitos

Humanos: o caso Ivcher vs. Peru, análise e

repercussões" publicado no livro Tribunais

internacionais e a relação entre o direito

internacional e o direito interno, 2016, v. 1, pág.

37 a 51.

Christina Silva Costa Klippel (Profa.), Lucia

Helena Antunes Pezzi (Profa.), Aline Széliga,

Barbara Werneck, Catarine Barcellos e David

Manhães (alunos) [Medicina, UNESA/RJ]:

comunicação "A importância da reflexão guiada

no ensino da manobra de Heimlich por simulação"

apresentada no I Simpósio Internacional de

Simulação Realística da Abrassim, em São Paulo,

em 11 de novembro de 2016.

Claudia Leite de Moraes [PG - Saúde da

Família, UNESA/RJ]: artigo "A model-based

approach to identify classes and respective cut-off

points of the Brazilian household food insecurity

measurement scale" publicado na Revista The

Journal of Nutrition, 2016, v. 146, nº 7, pág. 1356

a 1364.

Fabiano Vieira de landa [Odontologia, ESTÁCIO

JUIZ DE FORA/MG]: artigo "Efeito de três

protocolos de irrigação final na remoção da smear

layer do terço médio de dentes endodonticamente

tratados: uma análise qualitativa" publicado na

Revista Dental Press Endodontics, 2017, v. 7,

pág. 72 a 76.

Lilian Atalaia da Silva [Fisioterapia, ESTÁCIO

JUIZ DE FORA/MG]: capítulo “Instrução musical

para o desenvolvimento de habilidades cognitivas:

conceitos de fração, memória, visuoespacialidade

e psicomotricidade”, no livro "Pesquisa em rede

colaborativa: processos de formação e ensino de

matemática".

Ricardo de Mattos Russo Rafael (Prof.), Anna

Tereza Miranda Soares de Moura (Profa.) e

Andrea Castro (aluna) [PG - Saúde da Família,

UNESA/RJ]: artigo "A violência familiar sob a ótica

da promoção da saúde: a trajetória do município

do Rio de Janeiro" publicado na Revista de APS

(Online), 2016, v. 19, pág. 115 a 121.
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Artigo de docentes do Programa de Pós-Graduação em Educação recebe prêmio no X 
Concurso Nacional de Produção Científica 2017

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

O artigo "Education and technology in online academic literature in Portuguese", de autoria dos Profs.

Alexandre Rosado (INES/Grupo TICPE, PPG Educação), Giselle Ferreira (Líder do Grupo TICPE, PPG

Educação) e Jaciara Carvalho (Grupo TICPE, PPG Educação), conquistou o prêmio de excelência no

X Concurso Interno Nacional de Produção Científica 2017. O artigo foi publicado no e-book bilíngue

(português e inglês) *Education and technology: critical approaches*, publicado em abril de 2017 pelo

Grupo TICPE e disponível (livre e abertamente) no endereço:

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

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.

EVENTO/NOTÍCIA

Andre Luis Soares Smarra [Gestão Ambiental, UNESA/RJ]: recebeu da Assembleia Legislativa do Rio

de Janeiro - ALERJ, moção de louvor e congratulações pela importância e relevância do seu trabalho

nas áreas de educação e meio ambiente.

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

