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Conversas com Pedagogos
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No dia 24 de maio foi realizado no Campus Nova Iguaçu (RJ) o evento

"Conversas com pedagogos" em comemoração ao dia do pedagogo e

contamos com a palestra e lançamento do livro de Eliezer Dutra "Você vai

morrer motorista de ônibus, seu burro" (Autografia, 2018). No livro, o autor

conta como esse destrato proferido a ele no trânsito, o fez buscar o curso

superior e estudar cada vez mais. Eliezer atua como Gerente Operacional do

Grupo JAL e foi aluno do Curso de Pedagogia e da pós-graduação lato sensu

em Gestão Estratégica de Pessoas, ambos na Unidade Nova Iguaçu. O

evento contou com alunos e ex alunos do Curso de Pedagogia da UNESA.

EVENTO/NOTÍCIA

Direito em debate

No dia 28 de junho, foi lançado no Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte,

Campus Venda Nova, o 4º Volume da série Direito em Debate, livro redigido por 91

alunos do curso de Direito, que em co-autoria, produziram 34 artigos científicos sobre

as temáticas História do Direito, Direitos Humanos e Direito Constitucional. O projeto,

de inciativa do Professor Nuno Rebelo, conta com o apoio da coordenadora do Curso

Professora Luciana Reis, e já na quarta edição, é destaque na pesquisa desenvolvida

na unidade.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Ana Valéria de Figueiredo da Costa,

Zulmira Rangel Benfica e Regina Lucia

Napolitano Felício Felix Batista

[Pedagogia, UNESA/RJ]: comunicação

“Experiências do brincar: a brinquedoteca

como currículo na formação de

professores” será apresentada no IX

Colóquio Luso-Brasileiro de Currículo e o

XIII Colóquio Sobre Questões

Curriculares, em Portugal, de 11 a 13 de

setembro de 2018.

Giselle Martins dos Santos Ferreira e

Rejane Cunha Freitas (egressa) [PG -

Educação, UNESA/RJ]: comunicação

“Perspectivas e práticas docentes no uso

das tecnologias de informação e

comunicação no ensino superior” será

apresentada no Technology Enhanced

Learning 2018 e TICeduca 2018, em

Lisboa, de 06 a 08 de setembro de 2018.

José Osório do Nascimento Neto

[Direito, ESTÁCIO CURITIBA/PR]: artigo

"Os bens culturais e os reflexos

econômicos decorrentes do instituto do

tombamento", publicado na obra coletiva

"Direito ambiental: tecnologia & impactos

econômicos", lançada às 19h do dia 28 de

junho, na Livraria da Vila do Shopping

Pátio Batel, em Curitiba/PR.

Wender Antonio da Silva [Computação,

ESTÁCIO AMAZÔNIA/RR]: comunicação

“Matriz de habilidades em TDICs:

possibilidades para a construção do

conhecimento científico” será apresentada

no III Seminário da Associação Latino

Americana de pesquisadores em

Educação em Ciências (LASERA), em

Guayaquil, de 22 a 26 de outubro de

2018.


