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Trabalho premiado

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

Professora Maria da Graça de Oliveira Carlos teve trabalho premiado no XX Encontro Internacional de Gestão

Empresarial e Meio Ambiente, realizado em São Paulo na primeira semana de dezembro, como o melhor artigo

da área de "Indicadores e modelos de mensuração da sustentabilidade". O trabalho intitulado "Desempenho

socioambiental do setor bancário brasileiro: estudo longitudinal a partir dos fatores ESG e valor distribuído a

stakeholders no período de 2008 a 2017" é oriundo do Programa de Pesquisa Produtividade e engajou as alunas

Marlene Paula Oliveira e Laíse dos Santos Lopes, orientandas da docente no Programa de Iniciação Científica do

curso de Ciências Contábeis da Estácio FIC - Unidade Moreira Campos.

A Profª Maria da Graça de Oliveira Carlos é Focal de Pesquisa na Estácio FIC, na qual coordena o Núcleo de

Pesquisa e Iniciação Científica há 13 anos.

O XX ENGEMA - Encontro Internacional de Gestão Empresarial e Meio Ambiente é o maior evento em

sustentabilidade do Brasil na área de Gestão e completou 20 anos de realização no ano de 2018. Pesquisadora

na área de Responsabilidade Socioambiental e de Governança em articulação com estratégias organizacionais,

contabilidade e Finanças, a Profª Maria da Graça de Oliveira Carlos tem participado do Engema desde o ano de

2003 e nesses 15 anos possui mais de 20 trabalhos apresentados e publicados nos respectivos anais do evento.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Marcus Brauer Gomes [PG - Administração,

UNESA/RJ]: artigo "O ensino da contabilidade

gerencial no estado do Rio de Janeiro e sua relação

com o mercado: percepções e sugestões de

coordenadores e professores", publicado na revista de

Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da

UERJ, N° 23.

Errata

No boletim de "10 de dezembro de 2018. Ano 8. Nº 371" publicamos a matéria de abertura intitulada

“CNPq contempla projeto da UNESA na Chamada Universal 2018”. O projeto contemplado foi

identificado de maneira equivocada, sendo na verdade o projeto: “Corporações transnacionais do setor

agroquímico-alimentar e direitos humanos: avaliação dos impactos da fusão Bayer/Monsato para a

segurança alimentar no Brasil a partir do marco Ruggie e dos Princípios Empresarias para Alimentos e

Agricultura (PEEA)”.

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.

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de Recursos Humanos, UNESA/RJ]: proferiu palestra, em

11/12/2018, no Conselho Regional de Administração (CRA-RJ), envolvendo reflexões sobre o impacto

da Reforma Trabalhista na Gestão de Salários. O evento foi organizado pela Comissão Especial em

Recursos Humanos.

Treinamento de coleta bacteriana no Programa de Pós-Graduação em Odontologia – Hands-on

Nos dias 26 e 27 de novembro de 2018, a Profa. Mônica Neves ministrou curso prático de treinamento

para coleta de amostras de canais radiculares para estudos microbiológicos. A técnica ensinada foi

aperfeiçoada por Siqueira & Rôças e utilizada nos trabalhos do PPGO. O treinamento é pré-requisito

para qualquer trabalho microbiológico a ser desenvolvido no Programa ou em colaboração.

Participaram do treinamento a Profa. Juliana Bastos e duas orientadas suas da UFMG, uma

doutoranda da USP Bauru (Maricel) e 3 alunos do PPGO (Rafaela, Juan e Isabelia)


