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EVENTO/NOTÍCIA

Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: participará

como coordenadora da comissão de avaliação psicológica do CRP04/subsede Sudeste,

moderando o psicologia em foco sobre a avaliação psicológica no contexto escolar, com os

professores Anna Paula Gomes e Marco Antonio Alvarenga. O evento será em 13 de agosto,

no Conselho Regional de Psicologia em Juiz de Fora. O objetivo é conversar e expandir o

diálogo sobre a avaliação no contexto escolar e a importância do psicólogo neste contexto. O

evento contará com a presença de profissionais e estudantes de psicologia.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Cláudio Pellini Vargas [Pedagogia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: artigo "O

elogio da beleza atlética em Hans

Gumbrecht", publicado na revista Pensar a

Prática, Qualis B2, v.21, n° 2, 2018.

José Osório do Nascimento Neto [Direito,

ESTÁCIO CURITIBA/PR]: artigo

"Representações político-culturais entre as

reformas do constitucionalismo latino-

americano", publicado na obra internacional

coletiva “Derecho Administrativo para el siglo

XXI: hacia el garantísmo normativo y la

transparencia institucional”, lançada no dia 2

de agosto, durante o I Congreso

Latinoamericano Juvenil de Derecho

Administrativo, em Quito - Equador.

Maynara Costa de Oliveira Silva [Direito,

ESTÁCIO SÃO LUIS/MA]: capítulo

“Negociações do corpo: reflexões sobre o

acesso ao aborto legal em uma maternidade

potiguar”, no livro Estado, Políticas e

Agenciamentos Sociais em Saúde, publicado

pela editora da UFSC.

Valéria Dutra Ramos e Helson Moreira da

Costa [Engenharia Ambiental e Saniária e

Engenharia de Produção, UNESA/RJ]:

comunicação “A combinação dos métodos

IKP e de curvas mestras no estudo da

cinética de degradação termo-oxidativa do

polipropileno (PP)” apresentada no XI

Congresso Brasileiro de Análise Térmica e

Calorimetria (XI CBRATEC), no Rio de

Janeiro, de 22 a 24 de abril de 2018.

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.


