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Dicionário crítico de educação e tecnologias e educação a distância conta com a participação de 
professoras da linha do Programa de Pós Graduação em Educação/UNESA

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

Produção coletiva e especializada, resultado da articulação de múltiplos núcleos de pesquisa

(brasileiros e estrangeiros) como a Linha Tecnologias da Informação e Comunicação nos Processos

Educacionais (TICPE) do PPGE/UNESA, o Dicionário inclui dois verbetes produzidos pelas Profª

Jaciara Carvalho e Giselle Ferreira: “Inclusão Tecnológica” e “Recursos Educacionais Abertos”.

"Os verbetes selecionados para o Dicionário são termos e expressões recorrentes, identificados por

meio de revisão de literatura e validados por pares. A composição desse Dicionário partiu de um

mapeamento das questões abordadas na literatura especializada, em eventos científicos da área e em

práticas pedagógicas envolvendo a relação entre Educação e Tecnologias”, explica Daniel Mill

(UFSCar) e organizador do livro, cuja lista de verbetes pode ser conferida aqui."

O evento de lançamento do Dicionário integra a programação do “Congresso Internacional de

Educação e Tecnologias e Encontro de Pesquisadores em Educação a Distância” (CIET:EnPED:2018),

que contará com uma webconferência da Profª Jaciara Carvalho.

Interessados podem adquirir o livro pelo site www.grupohorizonte.ufscar.br, onde também há mais

informações sobre a publicação. Outras informações pelo email do Grupo Horizonte:

grupohorizonte@ead.ufscar.br.

EVENTO/NOTÍCIA

Escola de Verão em Medicina Narrativa

O grupo de pesquisa Humanidades, Medicina e Arte esteve presente na Escola de Verão em Medicina

Narrativa, em Lisboa, Portugal de 18 a 22 de junho. Representando o grupo estavam os professores

Ana Luisa Rocha Mallet (Medicina - Lapa), David Kestenberg (Medicina - João Uchôa), Fátima Cristina

Melo Geovanini (Medicina - Lapa e João Uchôa) e Luciana Andrade (Medicina - Lapa). O curso ocorreu

na Faculdade de letras da Universidade de Lisboa e foi organizado pelas professoras Isabel Fernandes

e Marta Soares.

A medicina narrativa tem aumentado sua expressão nos últimos anos nas escolas médicas. A medicina

narrativa auxilia a elaboração de várias questões acerca do dia a dia e do sofrimento na área da saúde.

Também contribui bastante para a formação de profissionais de saúde mais humanizados no

tratamento com seus pacientes.

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de Recursos Humanos, UNESA/RJ]: concedeu entrevista a Alex

Canuto, Presidente da Associação dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental

(ANESP). A entrevista, concedida no auditório do Campus Centro I, estará disponível, nos próximos

dias, em www.apesp.com.br.

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.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Milena Cristina Aragão Ribeiro de

Souza [Psicologia, ESTÁCIO

FASE/SE]: capítulo “Os castigos na

Educação Infantil: formação docente

em pauta”, no livro Formação

Docente.

VOCÊ SABIA?

O X Seminário de Pesquisa da Estácio, I Mostra de Extensão da Estácio, VI Jornada de Iniciação Científica da

UNESA e V Fórum de Extensão será nos dias 26 e 27 de outubro de 2018.
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