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II Seminário de metodologias ativas de aprendizagem
A Universidade Estácio de Sá, Campus Resende, em parceria com a Consultoria
Educacional i9 promoveu o II Seminário de metodologias ativas de aprendizagem
no dia 07 de dezembro de 2019. O objetivo do encontro foi promover o debate e
capacitar profissionais que atuam na área da educação na região sul fluminense. O
público alvo foi profissionais da área da Educação e áreas afins.
A discussão sobre as metodologias ativas de aprendizagem está em voga nos
espaços educacionais, porém alguns profissionais ainda se mostram resistentes a
estas práticas de ensino. O principal objetivo deste modelo de ensino é incentivar os
estudantes para que aprendam de forma autônoma e participativa, a partir de
problemas e situações reais. A proposta é que o estudante esteja no centro do
processo de aprendizagem, participando ativamente e sendo responsável pela
construção do conhecimento.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Aline Silva Corrêa Maia Lima [Jornalismo, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: artigo "Em campo no Brasil e nos EUA: apontamentos
sobre o fazer etnográfico em Comunicação" aceito para apresentação no IX Colóquio Brasil-Estados Unidos de Estudos da
Comunicação na Universidade do Texas, em Austin, de 24 a 25 de março de 2020.
Aluisio Goncalves De Castro Mendes [PG - Direito, UNESA/RJ]: livro "Incidente de Assunção de Competência", publicado pela
editora GZ, 1ed., v.1, 182 p., 2019.
Ana Paula De Andrade Silva [Enfermagem, UNESA/RJ]: capítulo "Proposta de educação continuada direcionada para segurança
na assistência ao idoso" publicado no livro "Discursos, saberes e práticas da enfermagem", vol. 1, Atena editora, 2019. Disponível
em: https://www.finersistemas.com/atenaeditora/index.php/admin/api/artigoPDF/26164
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", publicado na Revista brasileira de educação, vol. 24, p.01/e24005625, 2019.
Luiz Faustino dos Santos Maia (Docente), Andreia Barbosa da Silva Alves e Solange Silva Santos (Discentes) [Enfermagem,
ESTÁCIO CARAPICUÍBA/SP]: comunicação "Alterações emocionais e comportamentais dos profissionais de enfermagem"
apresentada no 71º Congresso Brasileiro de Enfermagem, na 12ª Jornada Brasileira de Enfermagem Gerontológica e no 5º
Seminário Internacional sobre o Trabalho em Enfermagem, em Amazonas, de 11 a 14 de novembro de 2019.
Rui Machado Junior [Direito, ESTÁCIO AMAZONAS/AM]: capítulo "A assistência de caráter preventivo e curativo à saúde como
direito do preso recluso na penitenciária" publicado no livro "Segurança e defesa: cidade, criminalidade, tecnologia e diversidade",
1ª
ed.,CABO
VERDE:
UNI-CV,
2019,
v.
3,
p.
107-118.
Disponível
em:
http://www.ppgsp.propesp.ufpa.br/IMAGENS/producoes/vol/Vol.%2003%20-%20Seguran%C3%A7a%20e%20defesacidades%2C%20criminalidades%2C%20tecnologias%20e%20diversidades.pdf

EVENTO/NOTÍCIA
Larissa Clare Pochmann da Silva [Direito, UNESA/RJ]: palestra "Os desafios do
direito processual civil" realizada na I Jornada de Direito Processual Civil em Volta
Redonda, de 28 a 29 de novembro 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.
A publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d

