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Grupo de Trabalho aprovado intitulado "Mulher, política e resistência"

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

Professora Juliana Cavilha, ESTÁCIO FLORIANÓPOLIS, coordenou o grupo

de trabalho "Mulher, Política e Resistência", na XIII RAM - Reunião de

Antropologia do Mercosul, sediado na Universidade Federal do Rio Grande do

Sul /UFRGS, Porto Alegre/RS entre 22 e 25 de julho de 2019. A proposta

deste grupo de trabalho organizado e conduzido pela professora Cavilha em

parceira com a professora Elena Mingo da Universidade de Buenos Aires,

fundamenta-se no debate do atual cenário, o qual atravessa distintas

dimensões e perspectivas acerca da discussão que envolve o trabalho

feminino. Este debate aponta inicialmente para uma redefinição das condições

do universo relacionado à ocupação e aos modos de vida urbano e rural, os

quais envolvem fenômenos como: novas relações trabalhistas, conflitos,

questões políticas de inclusão e de exclusão em algumas formas de atividade,

processos de organização familiar, as quais se instalam num contexto de

profundas transformações econômicas, sociais, políticas e culturais.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Antonio Carlos Magalhaes da Silva

(prof.), Paulo Roberto da Costa Vieira

(prof.) e Carolina Albuquerque (aluna)

[PPG - Administração, UNESA/RJ]:

artigo "Adoção do método beneish

score nas empresas públicas brasileiras

de capital aberto e o impacto nas suas

ações" publicado na Revista Vianna

Sapiens, v. 10, n. 1, 2019. Link:

http://www.viannasapiens.com.br/revista

/article/view/574.

Elza Maria Gonçalves Lobosque

[Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA]:

comunicação "A prática da avaliação

psicológica nos serviços-escola de

psicologia" apresentada no 9º

Congresso Brasileiro de Avaliação

Psicológica, realizado de 25 a 28 de

junho de 2019 em Salvador/BA.

Fórum dos Coordenadores de Curso de Arquitetura e Urbanismo

O docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da ESTÁCIO CARAPICUÍBA, Pedro

Renan Debiazi, participou do Fórum dos Coordenadores de Curso de Arquitetura e

Urbanismo realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU) no dia 27

de maio de 2019 em São Paulo/SP.

Submissão de trabalhos prorrogadas – II Mostra de Extensão da Estácio e VI Fórum

de Extensão da UNESA

As inscrições para submissão de projetos para II Mostra de Extensão da Estácio e VI

Fórum de Extensão da UNESA foram prorrogadas até 09/08/19 (sexta-feira). Deverão

submeter trabalhos, docentes da Estácio, com projetos na modalidade de Extensão

Universitária, em andamento no ano de 2019, com termo de outorga de bolsa firmado.

O Edital encontra-se disponível no site www.estacio.br/mostradeextensao > clique em II

Mostra de Extensão.
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