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II SEMSEST - Semana do Secretariado Estácio 2018

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

No período de 24 a 28 de setembro de 2018, o curso de Secretariado Executivo Trilíngue da

Universidade Estácio de Sá, campus Centro I, promoveu a II SEMSEST - Semana do

Secretariado Estácio 2018.

Dentre os temas abordados, ocorreram palestras sobre entidades de classe,

interculturalidade e carreira internacional, visagismo, empreendedorismo, inteligência

emocional, job interviews, Secretariado e seus pilares de sustentação e Secretariado

Remoto.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Marcio Iscold Dutra (Prof.), Raquel Esmério

e Stelaine Braga (Alunas) [Engenharia de

Produção, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação “Aplicação do RCM (realibility

centred in maintenance) na redução de falhas:

um estudo de caso em uma fábrica de pregos”

será apresentada no XXV SIMPEP - Simpósio

de Engenharia de Produção, em São Paulo,

em 07 de novembro de 2018.

Marcus Brauer Gomes (Prof.), Eduardo

Hoshi e Andrea Cardoso (Alunos) [PG -

Administração, UNESA/RJ]: comunicação “The

reverse logistics of the eletronic garbage in

Brasil: an analysis of national scientific

prodution In: international conference on

information systems and technology

management” apresentada no International

Conference on Information Systems and

Technology Management - CONTECSI, em

São Paulo, em 25 de março de 2018.

Tarcisio Costa Brum [Engenharia de

Produção, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação “Aplicação de técnicas de

aprendizado de máquina, para classificação do

risco de acidentes em trechos rodoviários, com

base no histórico de acidentes, condições da

via e índices de chuva e nebulosidade” será

apresentada no XXXII Congresso da

Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em

Transportes - ANPET, no Rio Grande do Sul,

em 04 de novembro de 2018.

Walfrido Nunes de Menezes [Psicologia,

ESTÁCIO FIR/PE]: comunicação “Sexualidade

e gênero: violência e o abuso sexual na

comunidade de jovens” será apresentada no

9th Congress of the European Society on

Family Relations Families through the Lens of

Diversity Porto, em Portugal, em 06 de

setembro de 2018.


