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Workshop de endodontia no Programa de Pós-Graduação em Odontologia

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

No dia 31 maio, foi realizado o VII Workshop de Endodontia do PPGO. O

evento contou com apresentação dos alunos de Doutorado para os alunos de

Graduação e, na oportunidade foram apresentados, de forma teórica e prática,

os localizadores apicais eletrônicos e os instrumentos mecanizados. Ótimo

momento de integração e troca de experiências da Pós-Graduação com a

Graduação. O próximo evento será realizado em maio de 2020.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Anderson Luiz Nogueira Vieira [Redes

de Computadores, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: comunicação "ITIL e a

importância do relacionamento entre os

gerenciamentos de mudança e

liberação no apoio à gestão de projetos

de TI" apresentada na CISTI'2019 - 14th

Iberian Conference on Information

Systems and Technologies, em

Portugal, de 19 a 22 de junho de 2019.

Elza Maria Gonçalves Lobosque

[Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: capítulo “As contribuições

dos instrumentos psicológicos para o

psicodiagnóstico escolar”, no livro

Práticas contemporâneas em psicologia

da educação.

Zahara Puga Araujo [Secretariado

Executivo Trilíngue, UNESA/RJ]: artigo

"Secretário executivo, uma profissão",

publicado na Revista on-line Brazilian

Journal os Development (ISSN 2525-

8761), v.5, n. 6, p. 6845-6849.

Dia mundial do brincar

Na Unidade Nova Iguaçu, foi comemorado em 27 de maio o “Dia mundial do brincar”

com alunos cursistas que atuam na Brinquedoteca BrincArte do campus Nova

Iguaçu. Foram realizadas brincadeiras com a presença de estudantes do curso de

Pedagogia e de vários cursos da unidade. A parceria da Gestão da Unidade e da

Coordenação de Pedagogia foram fundamentais para o sucesso do evento.

Marcus Brauer Gomes [PG - Administração, UNESA/RJ]: concluiu o estágio de

Pós-Doutorado em Administração de Empresas pela FGV-EAESP, sob supervisão

do professor Alberto Albertin. Título da pesquisa "Resistência à educação a distância

na educação corporativa".

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.


