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Andre Luis Soares Smarra [Gestão Ambiental, UNESA/RJ]: reeleito Delegado Brasileiro

junto a Sociedad Latinoamericana de Genetica Forense - SLAGF, para o ano de 2018. A

SLAGF, com sede em Miami - USA, tem como objetivo essencial promover e contribuir

para o desenvolvimento e disseminação do conhecimento científico na área da genética

forense.

Andrea Regina Rosin Pinola [Pedagogia, ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO/SP]: participou

como membro da Comissão Organizadora do VI Seminário Internacional de Habilidades

Sociais que aconteceu de 11 a 13 de outubro de 2017, em Ribeirão Preto - SP. Trata-se de

um evento bienal proposto e organizado pelo Grupo de Trabalho (GT) – Relações

Interpessoais e Competência Social, vinculado à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Psicologia (ANPEPP), nesta edição articulado ao Departamento de

Psicologia e ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade de São

Paulo.

Direito em debate

Em 05 de dezembro de 2017, no Centro Universitário Estácio Belo Horizonte, Campus

Venda Nova, foi lançado o 3º volume da série "Direito em debate", obra composta por 43

artigos, redigidos em co-autoria por 111 alunos do curso de Direito. A obra conta com

artigos diversificados, orientados pelo Professor da disciplina de História do Direito, Nuno

Rebelo, e conta com o apoio da Professora Luciana Reis.

Lattes

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.
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Artigo de professoras do Programa de Pós-Graduação em Educação aceito 

por revista Qualis A1 em tempo recorde

EVENTO/NOTÍCIA

O artigo "Recursos educacionais abertos como tecnologias educacionais:

considerações críticas", de autoria das Profas. Giselle Ferreira e Jaciara Carvalho, foi

aceito em início de janeiro para publicação (em 2018) na prestigiada revista

*Educação e Sociedade* (Qualis Educação A1) da USP. O trabalho, submetido em

final de setembro de 2017 e colocado em avaliação no final de dezembro, partiu de

um esboço preliminar que será publicado como capítulo de uma coletânea impressa

(tiragem limitada) organizada pelo Prof. Daniel Mill da UFSCar (publicação em 2018

pela Editora Papirus de Campinas). Os detalhes das publicações serão circulados

assim que estiverem disponíveis.

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

VOCÊ SABIA?

O X Seminário de Pesquisa da Estácio, VI Jornada de Iniciação Científica da UNESA e I

Mostra de Extensão da Estácio será no dia 20 de outubro de 2018.

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

Cláudio Pellini Vargas [Pedagogia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação "The common basic

contents of Minas Gerais school

physical education: a curriculum

study in the light of stephen ball

policies cycle" será apresentada no

VIII International Conference on

Critical Education, em Londres, de

25 a 28 de julho de 2018.

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão

de Recursos Humanos, UNESA/RJ]:

comunicação "Fenomenologia e

hermenêutica em administração:

reflexões sobre oportunidades,

desafios e limitações" apresentada

no X Congresso de Administração,

Sociedade e Inovação, no Rio de

Janeiro, em 01 de dezembro de

2017. O trabalho recebeu prêmio de

melhor artigo científico na categoria

Estudo e Pesquisa em

Administração.

Marcus Brauer Gomes [PG -

Administração, UNESA/RJ]:

comunicação "Capacitação na

gestão pública: revisitando as

publicações das bases spell e

anpad" apresentada no Congresso

XX SEMEAD, em São Paulo, em 10

de novembro de 2017.

Milena Cristina Aragão Ribeiro de

Souza [Psicologia, ESTÁCIO

FASE/SE]: livro "Castigos escolares:

conversando com professores",

publicado pela editora Appris.

Rosimar dos Reis Bessa Couto,

Paulo Roberto da Costa Vieira e

Cecilia Lima Queirós Mattoso

[Ciências Contábeis e

Administração, UNESA/RJ]: artigo

"The image of a publicly traded

university" publicado na Revista

Pensamento Contemporâneo em

Administração, v. 11, n. 5, 2017.

Disponível:

http://www.uff.br/pae/index.php/pca

Wania Regina Coutinho Gonzalez

(Profa.) e Mônica Carla de Brito

Mota (aluna) [PG - Educação,

UNESA/RJ]: capítulo “A formação

humana dos estudantes africanos

participantes do convênio de

graduação da Universidade Federal

do Estado do Rio de Janeiro”, na

coletânea "Epistemología y prática

educativa em las instituciones de

educación superior".

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