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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.

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.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Ana Cristina Augusto Pinheiro [Direito,

UNESA/RJ]: comunicação “Violações

contemporâneas aos direitos humanos:

a violência contra as mulheres no Brasil

e na União Europeia” apresentada no

23° Meeting of Nanterre Network, Legal

and Interdisciplinary Challenges in

Contemporary Society, na Espanha, de

09 a 11 de julho de 2018.

Ana Luisa Rocha Mallet, David

Kestenberg, Fatima Geovanini,

Luciana Andrade [Medicina,

UNESA/RJ]: artigo "Cardiology and

films: an important teaching tool",

publicado no International Journal of

Cardiovascular Sciences, 2018, págs:

451 a 453.

Claudia Lima Campos Alzuguir,

Raquel Juliana de Oliveira Soares e

Rosana Silva Rosa [Medicina,

UNESA/RJ]: comunicação “Educação

em saúde na atenção primária:

contribuições dos acadêmicos de

medicina na promoção da qualidade de

vida do trabalhador” apresentada no 13º

Congresso Internacional Rede Unida

2018, Amazonas, de 30 de maio a 02 de

junho de 2018.

Samuel da Silva Aguiar [Educação

Física, ESTÁCIO BRASÍLIA/DF]:

comunicação “Body fat, redox balance

and telomere length of middle aged

untrained and master athletes”

apresentada no 23rd Annual Congress

of the European College of Sport

Science, na Irlanda, de 04 a 07 de julho

de 2018.

Tâmara Lis Reis Umbelino [Jornalismo,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação “Grafite e novos desenhos

urbanos: a juventude toma conta das

cidades” será apresentada no

Congresso Internacional Cultura e

turismo: desenvolvimento nacional,

promoção da paz e aproximação entre

nações, em Maputo - Moçambique, de

26 a 27 de novembro de 2018.
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