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José Osório do Nascimento Neto [Direito, ESTÁCIO CURITIBA/PR]: participou como

membro da comissão de avaliação de trabalhos científicos no XIX Congresso Paranaense de

Direito Administrativo, promovido pelo Instituto Paranaense de Direito Administrativo – IPDA,

no dia 24 de agosto de 2018, na OAB Paraná.

Curso em Buenos Aires para a Sociedade Argentina de Endodontia

Em 29 de junho de 2018, o Prof. Jose Freitas Siqueira Junior [PG - Odontologia, UNESA/RJ]

ministrou curso de 4 horas sobre “Tratamento das infecções endodônticas” em Buenos Aires,

em evento promovido pela Sociedade Argentina de Endodontia. O curso também foi

transmitido online em tempo real para outras localidades da Argentina, Colômbia e Bolívia. A

Profa. Isabela Roças [PG - Odontologia, UNESA/RJ] também esteve presente no evento,

ocasião em que foram discutidos diversos projetos de colaboração em pesquisa.

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.

Divulgação do novo número da Revista Multidisciplinar Pey Këyo Científico

Está disponível no link: http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/pkcroraima a nova edição

da Revista Multidisciplinar Pey Këyo Científico (Vol. 4, No 1) de 2018. A comunidade

acadêmica está convidada a enviar trabalhos para a revista. O fluxo de submissão é continuo

e a revista é multidisciplinar. Caso algum docente queira fazer parte do Comitê Científico

deverá se cadastrar na plataforma da revista.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Antonio Carlos Magalhães da Silva,

Cecilia Mattoso e Paulo Roberto da

Costa Vieira (prof.) e Samuel Barros

(aluno) [PG - Administração, UNESA/RJ]:

artigo "Variáveis explicativas da atitude de

consumo de crédito", publicado na revista

Economia e Gestão, Qualis B2, v. 18, p.

122-140.

Marcos Vinicius Costa Fernandes

[Enfermagem, ESTÁCIO AMAZONAS/AM]:

comunicação “Importância da metodologia

ativa na disciplina de estomaterapia para a

formação do enfermeiro: relato de

experiência” apresentada no 13°

Congresso Internacional da Rede Unida,

em Manaus, em 02 de junho de 2018.

Marcus Brauer Gomes e Paulo Roberto

da Costa Vieira [PG - Administração,

UNESA/RJ]: comunicação “Corporate

distance education: a theoretical

understanding of its resistance factors”

apresentada no 78 Annual Meeting of The

Academy of Management, em Chicago,

em 13 de agosto de 2018.

Wender Antonio da Silva [Computação,

ESTÁCIO AMAZÔNIA/RR]: comunicação

“Tecnologias digitais e a construção do

conhecimento científico: mensuração de

atitudes com Guttman” será apresentada

no V Simpósio LASERA Manaus, em

Manaus, de 20 a 21 de setembro de 2018.
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