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Curso internacional e workshop com professor de Israel no Programa de 
Pós-Graduação em Odontologia
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Em 06 de dezembro de 2018, o Dr. Alon Amit de Israel visitou o

PPGO para apresentar as novidades do instrumento SAF. Na

ocasião, foi ministrada uma conferência de duas horas seguida de

um workshop com alunos de Graduação, Mestrado e Doutorado.

Projetos também foram discutidos para o desenvolvimento de novas

pesquisas no Programa, envolvendo alunos e professores. O

evento é mais uma confirmação da forte internacionalização do

PPGO e da promoção da integração com a Graduação.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Adriano Rodrigues Remor [Direito,

ESTÁCIO CASTANHAL/PA]: capítulo

“Direitos humanos e modernidade à

luz do pensamento pós-abissal de

Sousa Santos e da ética da alteridade

em levinas”, no livro Direito e justiça:

estudos contemporâneos, publicado

pela editora Juruá.

Edna Raquel Rodrigues Santos

Hogemann [Direito, UNESA/RJ]:

artigo "Direitos humanos para quem?

A saga dos refugiados LGBTI",

publicado na Revista Internacional

Consinter de Direito, ano IV, n° VII,

2018.Disponível:

https://editorialjurua.com/revistaconsi

nter.

Laelia Carmelita Portela Moreira

(Profa.) e Fátima Maria Rodrigues

da Silva (egressa) [PG - Educação,

UNESA/RJ]: comunicação “Desafios

da docência nos anos iniciais do

ensino fundamental em escolas da

periferia do município de Duque de

Caxias” apresentada no VI Congreso

Internacional sobre el Profesorado

Principiante e Inducción a la

Docencia, na Espanha, de 14 a 18 de

fevereiro de 2019.

Allan Rodrigues [Pedagogia, UNESA/RJ]: fará parte do comitê científico da

Revista Communitas e será membro do comitê cientifico Ad Hoc da editora

AYVU.

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

como membro convidado externo da banca de defesa pública de Daniela Garcia

Giacobbo, no Mestrado em Direito da Regulação pela Escola de Direito da

Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Título da dissertação: Licenciamento

ambiental para os empreendimentos de geração de energia eólica.
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