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Atavismo punitivista e desencarceramento em massa

Daniel Eduardo Candido [Direito, ESTÁCIO EUROPAN/SP]: palestra "Atavismo

punitivista e desencarceramento em massa" apresentada na Faculdade Estácio de

Cotia, em São Paulo, em 27 de agosto de 2019.

Semana Nacional de Práticas Empreendedoras

Prof. Eduardo Cechinel, do curso de Administração da ESTÁCIO SANTA

CATARINA/SC organizou a Semana Nacional de Práticas Empreendedoras. O evento

ocorreu de 9 a 12 de setembro de 2019. Palestrantes e egressos da instituição

apresentaram cases, discutiram tendências e apontaram caminhos para que práticas

empreendedoras obtenham êxito. O evento foi gratuito e aberto à comunidade

acadêmica.

I Encontro Científico da Semana Jurídica da Faculdade Estácio de Sá de

Ourinhos (FAESO)

Prof. José Ricardo Suter, do curso de Direito da FAESO/SP organizou o I Encontro

Científico da Semana Jurídica da FAESO. O evento ocorreu em 11 de setembro de

2019. O Encontro proporcionou aos discentes do Curso de Direito a apresentação de

suas pesquisas, disseminando a pesquisa científica entre seus pares.

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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Prêmio Latino-americano de Arquitetura XI Bienal José Miguel Aroztegui

EVENTO/NOTÍCIA

Prof. Fábio Oliveira Bitencourt Filho do Curso de Arquitetura e Urbanismo da

Universidade Estácio de Sá (UNESA) participou como membro do Júri para escolha

dos melhores trabalhos de Arquitetura da XI Bienal José Miguel Aroztegui.

Participaram grupos de estudantes de arquitetura de universidades do Brasil e

demais países da América Latina. O Prêmio ocorreu durante o XV Encontro Nacional

de Conforto no ambiente Construído - ENCAC, em João Pessoa/PB, de 18 a 21 de

setembro de 2019. A Bienal Aroztegui ocorre desde 1997 e trata-se de um concurso

estudantil de arquitetura bioclimática. Nesta 11ª edição, o tema abordado foi

“arquitetura em espaços de saúde”, assim o exercício projetual dos alunos

consistiram na proposição de uma unidade básica de saúde-UBS em alguma região

distinta da sede da sua faculdade de arquitetura.

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

[Jornalismo, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: capítulo “Affirmation and

visibility between prejudices and stigmas of

the young from favelas in Brazil: let’s talk

about the passinho dance", no livro

Brazilian youth: global trends and local

perspectives. 1ed. Londres /Nova York:

Routledge, v.1, p. 109-127, 2019.

Emanuelle Justino dos Santos

[Pedagogia, ESTÁCIO NATAL/RN]: livro "A

estética do araruna: corpo, dança e

Educação Física", publicado pela Appris

Editora, v.1, 2019.

Evelyn Aparecida de Oliveira

[Engenharia Civil, ESTÁCIO JUIZ DE

FORA/MG]: artigo "Parametric analysis of

the influence of texture on human dental

surface hardness", publicado na Revista

Journal of the mechanical behavior of

biomedical materials, v.102, p.103495,

2019.

Fabio Ramoa Pires [Odontologia,

UNESA/RJ]: comunicação "Importância

dos aspectos clínicos, imaginológicos e

patológicos no diagnóstico diferencial das

doenças da boca" apresentada no I

Congresso Regional de Odontologia de

Montes Claros/MG, em Minas Gerais, em

21 de setembro de 2019.

Fabíola de Almeida Brito [Enfermagem,

ESTÁCIO FAL/AL]: artigo "Percepção

sócio ambiental e turística na área de

proteção ambiental da foz do Rio São

Francisco em Alagoas", publicado na

Revista Brazilian Apllied Science Review,

v.3, nº 5, p.1,923-1936, 2019.

Isabel de Sá Affonso da Costa, Jorge

Augusto de Sá Brito e Freitas

(Docentes) e Elena Bandeira da Silva

(Egressa) [PG - Administração,

UNESA/RJ]: artigo "Meteoro da ilusão:

sentido do trabalho para jovens gerentes

de bancos públicos", publicado na Revista

Cadernos EBAPE.BR (FGV), v.17, p.765-

782,2019.Disponível:

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/c

adernosebape/article/view/76658/76489.

Luciana Gomes Machado Nascimento

[Arquitetura e Urbanismo, ESTÁCIO

SERGIPE/SE]: comunicação "Análise da

gestão ambiental em cidades históricas"

apresentada no XXIII Seminario

Internacional Integrador da Rede

Prodema, na Paraíba, de 09 a 13 de

setembro de 2019.

Paulo Estevão Franco Alvarenga

[Educação Física, UNESA/RJ]: artigo

"Caffeine increased muscle endurance

performance despite reduced cortical

activation and unchanged neuromuscular

efficiency and corticomuscular coherence",

publicado na Revista Nutrients, v.11, p.

2471, 2019.

Rui Machado Junior [Direito, ESTÁCIO

AMAZÔNIA/RR]: capítulo “O estado

inconstitucional das coisas na saúde da

penitenciária agrícola do Monte Cristo", no

livro Tópicos em ciências sociais, Editora

Poisson, 1 ed., v.2, p. 25-31, 2019.

Tania Catarina Sobral Soares

[Enfermagem, UNESA/RJ]: capítulo

“Cuidado ao paciente oncológico na

terapia intensiva", no livro PROENF -

Programa de Atualização em Enfermagem,

Editora Artmed Panamericana, 1 ed., v.3,

p. 83-116, 2019.
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