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Desenvolvimento sustentável da Amazônia: desafios e perspectivas

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

No dia 24 de novembro de 2018 aconteceu na UFRA - Universidade Federal Rural da

Amazônia o “I Seminário de Tecnologia, Acessibilidade, Empreendedorismo e

Inovação da Amazônia”, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento

sustentável da Amazônia fomentando um espaço de troca de saberes entre

acadêmicos e profissionais oriundos das áreas de Tecnologia, Educação,

Comunicação e relacionadas.

O evento contou com palestras e oficinas que abordaram desafios, avanços e

estratégias no que tange o desenvolvimento sustentável da região amazônica sob

diferentes prismas e focos de atuação, perpassando temas diversos como ecologia,

avanços tecnológicos, educação popular, empreendedorismo e inclusão social.

O Prof. Hinton Bentes da ESTÁCIO CASTANHAL participou na mesa redonda

“Desenvolvimento sustentável da Amazônia: desafios e perspectivas.”. A mesma,

ocorreu no auditório do Pavilhão de Salas de Aulas - UFRA, campus Belém.
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Marcos Vinicius Costa Fernandes

[Enfermagem, ESTÁCIO

AMAZÔNIA/RR]: artigo "O

conhecimento dos familiares sobre

cuidados à criança com leucemia

linfocítica aguda no isolamento

protetor", publicado na revista de

Enfermagem da UFSM, v. 7, p. 40-50,

2017.

Maria Cecilia Trannin [Geografia,

UNESA/RJ]: comunicação

“Perception survey: how college

students view climate change

adaptation policies” apresentada no

Congresso ICERANA 2018, em Paris,

em 27 de dezembro de 2018.

Valéria Dutra Ramos e Helson

Moreira da Costa [Engenharia,

UNESA/RJ]: artigo "Efeito do óleo de

semente de UVA sobre o

polipropileno (PP) reciclado. parte I:

cinética de degradação", publicado no

Journal of Engineering and Exact

Sciences, v. 04, p. 49-58, 2018.
.

Adriano Rodrigues Remor [Direito, ESTÁCIO CASTANHAL/PA]: palestra "Pluralismo

jurídico e cultura indígena" realizada na Universidade Federal do Estado do Rio de

Janeiro, em 29 de agosto de 2018.

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

participação na mesa redonda "Dilemas éticos em avaliação psicológica" e palestrante

no mini curso "Orientação profissional" no II Congresso de Avaliação Psicologica da

Baixada Fluminense - I Congresso de Avaliação Psicológica do Rio de Janeiro, de 09 a

11 de novembro de 2018.

Mauro Luiz Costa Campello [Ciências Contábeis, ESTÁCIO CARAPICUÍBA/SP]:

participou como avaliador de artigos para o IV Congresso Internacional de Logística e

Operações.


