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1º Encontro de Integração e Negócios

A Estácio Castanhal promoveu um encontro da Associação de jovens

empresários do Pará - AJEPA (@ajeparaoficial ) o "1º Encontro de Integração

e Negócios" com empresários da Região, junto com os concluintes dos cursos

de Administração e Ciências Contábeis para conhecerem um pouco mais dos

projetos que estão alavancando os jovens empresários e seus projetos.

A Diretora Profa. Marinalda Lima dos Santos deu as boas-vindas e fez o

discurso de apresentação da instituição mostrando a estrutura atual e os

próximos cursos de graduação e pós-graduação que a Estácio oferece.

O Presidente Israel Athayde da AJE agradeceu e disse que o movimento de

jovens empresários que existe em Castanhal hoje é impulsionado por ações

como da Estácio e a ideia da AJE realmente é aglutinar aqueles que querem

fazer a diferença para o empreendedorismo na cidade de Castanhal e no

Estado do Pará.

"Nossa iniciativa busca reunir todas as pessoas que realmente querem fazer a

diferença em uma sociedade e olhar além de seus próprios bolsos." Afirma

Israel.

O Professor Hinton Bentes, realizou o contato entre a AJE e a Estácio para a

apresentação do projeto e afirmou que a importância de eventos como este no

município e organização deste evento na Estacio será, com certeza, o início

de ações ainda mais empreendedoras com os alunos de todos os cursos

fazendo a diferença para os profissionais.

"Essa iniciativa traduz a necessidade de várias pessoas que desejam

empreender através de seu próprio negócio, seja pequeno, médio ou grande,

mas que não encontram em nossa cidade um apoio que realmente faça a

diferença". afirmou o Coordenador do Curso de Administração Prof. Cássio

dos Santos Simão.

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

EVENTO/NOTÍCIA

I Fórum de Jogos para Educação, Engajamento e Sociedade

Foi realizado, no dia 19 de março de 2019, o Fórum de Jogos para Educação,

Engajamento e Sociedade, na unidade Moreira Campos, em Fortaleza-CE.

O evento é parte do projeto Gamificando a Estácio, contemplado com a bolsa

auxílio à extensão 2019, e coordenado pelo professor de Jogos Digitais Daniel

Gularte.

Na oportunidade, duas empresas regionais, Unimed e Plataforma de

Educação SAS, apresentaram os resultados da gamificação em produtos de

suas respectivas empresas. Alunos, profissionais e players da área de

tecnologia puderam trocar experiências dentro de um ambiente de networking

e conhecimento. Ao longo de 2019, três disciplinas serão gamificadas.

https://goo.gl/7VE40d
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Cláudio Pellini Vargas [Pedagogia,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

artigo "Os conteúdos básicos

comuns da educação física escolar

mineira: uma análise dos seus

contextos de influência", aceito para

publicação na revista brasileira de

educação (ANPED), periódico com

Qualis A1 pela CAPES.

Elza Maria Gonçalves Lobosque

[Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: capítulo “Os desafios da

prática em orientação profissional na

atualidade”, no livro Investigação e

práticas em orientação de carreira:

cenário 2018 , publicado pela

Associação Brasileira de Orientação

Profissional.

Giselle Martins dos Santos

Ferreira (PUC-Rio e ex-

PPGE/UNESA) e Márcio Silveira

Lemgruber [PG - Educação,

UNESA/RJ]: artigo "Educational

technologies as tools: critical

considerations on a fundamental

metaphor", publicado no periódico

Arquivos Analíticos de Políticas

Educativas, mantido pela Arizona

State University, e avaliado como A1

pela Capes. Disponível:

https://epaa.asu.edu/ojs/article/view/

3864.

Laelia Carmelita Portela Moreira

(Profa.) e Julio Cesar Santos da

Silva (egresso) [PG - Educação,

UNESA/RJ]: artigo "Professores

iniciantes em cursos de

comunicação social do Rio de

Janeiro", publicado na revista

colloquium humanarum, v. 15, p. 79

- 94, 2018.

Marcos Vinicius Costa Fernandes

[Enfermagem, ESTÁCIO

AMAZONAS/AM]: artigo "The play

importance as a strategy in child

coping with leukemia acute lymphoid

hospitalized", publicado na revista

review of research, v. VII, p.1-10,

2018.

Valéria Dutra Ramos e Helson

Moreira da Costa [Engenharia,

UNESA/RJ]: artigo "An empirical

method for determination of kinetic

models and kinetic parameters

associated to thermo-oxidative

degradation of recycled

polypropylene (PP)", publicado no

International Journal of Engineering

Research and Applications (IJERA),

v. 08, p. 15-27, 2018.
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