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Publicação de edição especial da revista multidisciplinar Pey
Këyo Científico
Em 15/01/2020, foi publicada a edição especial do periódico da
Revista Multidisciplinar Pey Këyo Científico - ISSN 2525-8508. Esta
edição traz 8 artigos completos melhores avaliados pelos revisores do
EICEA 2019 - XI Encontro de Iniciação Científica da Estácio Amazônia.
Convidamos a todos a prestigiar os trabalhos científicos acessando o
link:
http://periodicos.estacio.br/index.php/pkcroraima/issue/view/399.
Além
dos
importantes
trabalhos
acadêmicos/científicos
desenvolvidos no Centro Universitário Estácio da Amazônia, tivemos
artigos de autores da Embrapa, UFRR, UERR e FARES.
Convidamos a comunidade acadêmica a submeter seus trabalhos
científicos conosco.

SAIBA MAIS
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.

EVENTO/NOTÍCIA
Carolline Leal Ribas [Direito, ESTÁCIO BH/MG]: recebeu declaração
de Menção Honrosa pelo melhor trabalho, sob o titulo "Democracia
à submissão: crise de ideologia ou processo de transformação
política ?", no III Congresso de Direito Vetor Norte, em Belo
Horizonte, em 21 de outubro de 2019.

Apresentação de conferência na Healthcare Estates Conference
2019
O professor Fábio Oliveira Bitencourt participou como
representante da Universidade Estácio de Sá e da International
Federation of Hospital Engineering (IFHE) apresentando a
Conferência "Gardens and landscape in the inner space of hospitals:
solutions for human comfort and sustainability".
Participou também como Chair (moderador) do painel: Planning,
design and construction, na healthcare estates conference 2019, em
08 de outubro de 2019.
Samira dos Santos Daud [Direito,ESTÁCIO SERGIPE/SE] palestra
"Constelação familiar no direito das famílias" realizada em Sergipe,
em 09 de outubro de 2019.
A publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d
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Ana Carolina Lima Ralph [Farmácia, ESTÁCIO CARAPICUÍBA/SP]: palestra "A importância da pesquisa no cenário
brasileiro" realizada no SIMESP 2019, na Faculdade Estácio Carapicuíba, em 03 de dezembro de 2019.
Christine Vieira Pereira [Psicologia, UNESA/RJ]: comunicação sobre a temática "Estudo de caso na clínica
gestáltica: acompanhando uma pessoa em depressão" apresentada no VII Congresso de Gestalt-Terapia do
Estado do Rio de Janeiro, em Cabo Frio, de 24 a 26 de outubro de 2019.
Fabíola de Almeida Brito [Enfermagem, ESTÁCIO FAL/AL]: capítulo “Reflexão sobre a reintrodução da febre
amarela" publicado no livro "Meio ambiente: uma visão interativa", 2019, vol.1, pág. 524 a 542.
Luiz Faustino dos Santos Maia [Radiologia, ESTÁCIO CARAPICUÍBA/SP]: comunicação sobre a temática
"Radiação ionizante: efeitos biológicos e os riscos associados" apresentada no XI SIMESP, em São Paulo, em 03
de dezembro de 2019.
Maria Alice de Faria Nogueira [Publicidade e Propaganda, UNESA/RJ]: livro "Comunicação e Tecnologia ",
publicado pela editora SESES, 2019. v. 1. 265p.
Maria da Graça de Oliveira Carlos [Ciências Contábeis, ESTÁCIO FIC/CE]: comunicação sobre a temática
"Reputação Corporativa como Indicador do Corporate Social Performance" apresentada no XXI Encontro
Internacional de Gestão Empresarial e Meio Ambiente - ENGEMA 2019, em São Paulo, de 04 a 06 de dezembro
de 2019.
Rui Machado Junior [Direito, ESTÁCIO AMAZÔNIA/RR]: artigo "Imposto predial e territorial urbano: rejeição
social - caso Boa Vista", publicado na Edição Especial da Revista Multidisciplinar Pey Këyo Científica, Vol. 5, nº 2
(2019), ISSN: 2525-8508, pag. 15-29.
Disponível em: http://periodicos.estacio.br/index.php/pkcroraima/issue/view/399/showToc
Satina Priscila Marcondes Pimenta [Direito, FESV/ES]: comunicação sobre a temática "Relacionamento abusivo
e reconhecimento de si: modos de proteção legal" apresentada no Congresso Mundial de Saúde Mental, em
Buenos Aires, em 05 de novembro de 2019.
Tereza Cláudia de Andrade Camargo [Medicina, UNESA/RJ]: comunicação sobre a temática "As danças orientais
como proposta do (Re) viver, representar e reinventar no envelhecimento" apresentada no XXI Congresso
Brasileiro de Ciências do Esporte e VIII Congresso Internacional de Ciências do Esporte, em Natal, de 16 a 21 de
novembro de 2019.
Winston de Araújo Teixeira [Direito, ESTÁCIO AMAZONAS/AM]: comunicação sobre a temática "A Democracia e
a Judicialização dos Direitos Sociais" apresentada no XXVIII Congresso Nacional do CONPEDI, em Belém, 14 de
novembro de 2019.
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