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O curso de Pedagogia do Centro Universitário Estácio Brasília

desenvolveu a quinta edição da Mostra de Pesquisa e Extensão em

Educação. Nela, por meio de salas de comunicação oral, trataram de

temas importantes à formação acadêmica do futuro docente,

promovendo uma reflexão sobre a importância da pesquisa e extensão

neste processo. Com esse evento, buscaram proporcionar aos

estudantes, professores, pesquisadores, extensionistas e demais

profissionais em educação um espaço para socialização. Foram

realizadas 11 Salas de comunicação oral, no matutino e noturno.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Luiz Carlos de Sá Campos [Letras,

UNESA/RJ]:comunicação“A educação na

construção da identidade: a partir do

diálogo entre a história e a literatura como

uma representação do negro” apresentada

no VII Congreso Internacional de

Educación y Aprendizaje, em Paris, de 18

a 20 de julho de 2018.

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de

Recursos Humanos, UNESA/RJ]: capítulo

“Cargos, salários, remuneração e

carreiras”, no livro "Recursos humanos:

remuneração e carreira".

Marcos Vinicius Costa Fernandes

[Enfermagem, ESTÁCIO AMAZONAS/AM]:

artigo "Hanseníase na população juvenil e

sua relação com a desigualdade social:

revisão integrativa", publicado na revista

Scientia Amazonia, v.6, n° 1, p. 117-124,

2017.

Marcos Vinicius Costa Fernandes

[Enfermagem, ESTÁCIO AMAZONAS/AM]:

artigo "Verbal harassment in nursing: a

growing phenomenon", publicado no

Journal Review of research, v. VIII, p. 1-

14, 2018.

Maynara Costa de Oliveira Silva [Direito,

ESTÁCIO SÃO LUIS/MA]: artigo "Cine

Div@s: alternativas dissidentes de

enfrentamento à violência de gênero em

São Luís/MA", publicado na revista

Kukukaya, ano V, n° 33, 2018.

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.


