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III Semana do Secretariado Executivo Trilíngue da UNESA 

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

O curso de Secretariado Executivo Trilíngue da UNESA promoveu a III Semana do Secretariado Estácio
(SEMSEST), no campus Centro I - Presidente Vargas - RJ, de 07 a 11 de outubro de 2019. Foram cinco noites
de conteúdo relevante, contando com palestras, roda de conversa e vídeos. O evento, consagrado na área,
teve o apoio do COMSECRJ - Comitê de Secretariado do Rio de Janeiro, que vem promovendo ações para a
valorização da profissão.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Bruna Braga da Silveira [Direito, ESTÁCIO FAP/PA]:
Comunicação “Desigualdades e novos paradigmas de
participação no processo civil” apresentada no X
Congresso Internacional da Associação Brasileira de
Pesquisadores em Sociologia do Direito (ABraSD), em
Recife, em 16 de outubro de 2019.

Ellen Aniszewski [Educação Física, UNESA/RJ]:
Comunicação "O que eu posso e consigo realizar... de
que forma posso fazer? Motivação e as necessidades
dos alunos do ensino fundamental na educação física
escolar", apresentada no XXI Conbrace e VIII Conice
no GTT Escola, no Rio Grande do Norte, de 16 a 20 de
setembro de 2019.

Leandro Silva Pimentel [Enfermagem, ESTÁCIO
AMAZÔNIA/RR]: Comunicação “Complicações
hemodinâmicas cardíacas na unidade de terapia
intensiva na cirurgia cardíaca” apresentada no II
Congresso Nordestino de Cuidados Intensivos, no Rio

Grande do Norte, de 17 a 20 de julho de 2019.

Maria Ribeiro Santos Morard [Medicina, UNESA/RJ]:
artigo "Primary hyperidrosis prevalence and
characteristics among medical students in Rio de
Janeiro", publicado na Revista PLoS One, v. 14,
p.e0220664,2019.Disponível:
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371
/journal.pone.0220664.

Samira dos Santos Daud (Profa.) Carolina Brito,
Daniela Mendonça, Emily Poderoso, Greice Darling
e Jhonny Trindade (Discentes) [Direito, ESTÁCIO
SERGIPE/SE]: Comunicação “Ocupação no povoado
Saco do Rio Real, no município de Estância/SE e suas
contradições relacionadas aos direitos da cidade e
meio ambiente” apresentada no IV Seminário
Internacional Pós-Colonialismo, Pensamento
Descolonial e Direitos Humanos na América Latina,
em Recife, em 23 de agosto de 2019.

Aline Monteiro Garcia [Psicologia, UNESA/RJ]: Palestra "Direitos humanos e DEGASE: olhando aspectos de

saúde, gênero e raça" realizada no salão internacional da ENSP, no Rio de janeiro, em 10 de setembro de

2019.

Patrícia Ferreira Cardoso [PG - Direito, UNESA/RJ]: Curso “Flasses- os casais e a sexualidade na

contemporaneidade: características e desafios” realizado durante o XVII Congresso brasileiro de sexualidade

humana, em Natal, em 12 de setembro de 2019.

Winston de Araújo Teixeira [Direito, ESTÁCIO AMAZONAS/AM]: Organização da "I Jornada Jurídica da

Faculdade Estácio do Amazonas " realizada no Amazonas, de 09 a 11 de setembro de 2019.

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, concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora da
instituição.
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