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Ana Valéria de Figueiredo da Costa e

Zulmira Rangel Benfica [Pedagogia,

UNESA/RJ]: comunicação

"Brinquedoteca em múltiplos espaços de

aprendizagem" será apresentada no III

Colóquio Internacional de Ciências

Sociais de Educação, em Portugal, de

08 a 10 de fevereiro de 2018.

Lilian Atalaia da Silva [Fisioterapia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: capítulo

“Influência da estimulação psicomotora

em crianças do primeiro ano do ensino

fundamental”, no livro "Pesquisa em

redes colaborativas: processos de

formação e ensino de matemática".

Marcos Vinicius Mendonça Andrade

[Pedagogia, UNESA/RJ]: comunicação

"Estudo sobre a usabilidade dos portais

corporativos direcionados à comunidade

universitária" apresentada no XXII TISE

– Conferência Internacional sobre

Informática na Educação, no Ceará, de

28 a 30 de novembro de 2017.

Maria da Graça de Oliveira Carlos

[Ciências Contábeis, ESTÁCIO FIC/CE]:

comunicação "Responsabilidade social

empresarial no setor bancário: análise a

partir dos fatores ESG" apresentada no

XIX Encontro Internacional de Gestão

Empresarial e Meio Ambiente - Engema

2017, em São Paulo, de 04 a 05 de

dezembro de 2017.

Maria de Fátima Alves São Pedro e

Rodrigo dos Santos Rainha [Direito e

História, UNESA/RJ]: capítulo “A

constituição imperial e a constituição da

república federativa do Brasil: o

conceber do pensamento

jurídico/constitucional no Brasil”, no livro

"Estudos em homenagem a Arno

Wehling: história, direito e filosofia".

Ricardo de Mattos Russo Rafael e

Anna Tereza Miranda Soares de

Moura [PG - Saúde da Família,

UNESA/RJ]: artigo "Violência física

grave entre parceiros íntimos como fator

de risco para inadequação no rastreio

do câncer de colo de útero" publicado na

Revista Cadernos de Saúde Pública,

2017, v. 33.

Vinicius Figueiredo Chaves e Marcelo

Pereira dos Santos [PG - Direito e

Direito, UNESA/RJ]: comunicação

"Contrato de underwriting" apresentada

no XXVI Congresso Nacional do

CONPEDI, em São Luís, de 15 a 17 de

novembro de 2017.
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Lattes

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

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.


