
Cristiane de Carvalho Guimaraes [Psicologia, UNESA/RJ]: artigo "A (há) saúde mental do professor de psicologia", publicado na

revista Trabalho (En) Cena, vol. 4, p. 409-429, 2019.

Elizabeth Sá Barreto Lopes Nogueira [Arquitetura e Urbanismo, UNESA/RJ]: comunicação sobre a temática “The open spaces

systems in Santa Cruz, Rio de Janeiro” apresentada na SBE19 Temuco Conference titled “Sustainable built: urban planning, global

problems, local policies”, no Chile, de 16 a 18 de outubro de 2019.

Fábio Silva de Souza [Medicina Veterinária, ESTÁCIO AMAZÔNIA/RR]: artigo "Diagnóstico por imagem no auxílio à clínica de

animais silvestres primatas não humanos em Boa Vista, RR", publicado nos Anais do II Congresso dos Médicos Veterinários da

Amazônia Legal - Amazonvet, em 2019.

Fabíola de Almeida Brito [Enfermagem, ESTÁCIO FAL/AL]: capítulo “Diagnóstico da percepção turística na área de proteção

ambiental na Foz do Rio São Francisco, em Piaçabuçu-AL" publicado na Revista Meio ambiente: os desafios do mundo

contemporâneo, 1ª ed., vol. 1, pág. 241-258.

Maria da Graça de Oliveira Carlos [Ciências Contábeis, ESTÁCIO FIC/CE]: comunicação sobre a temática "Desempenho social

corporativo: fundamentos, modelos e sua relação com desempenho financeiro" apresentada no XXI Encontro Internacional de

Gestão Empresarial e Meio Ambiente - ENGEMA 2019, em São Paulo, de 04 a 06 de dezembro de 2019.

Nívea Faria de Souza [Cinema, UNESA/RJ]: comunicação sobre a temática "Direção de arte: repertório, interpretação e

comunicação visual" apresentada no XXIII Encontro Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual - SOCINE, em Porto

Alegre, em 10 de outubro de 2019.
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Revistas cientificas, nós temos!

Um periódico, ou revista científica, é uma publicação feita, geralmente, por grupos de Pesquisa e

Extensão Universitária, tendo como objetivo divulgar o conhecimento científico produzido,

podendo variar as datas das publicações, mas sempre com periodicidade determinada, algumas

revistas publicam semestralmente, trimestralmente e outras até mesmo anualmente.

Uma boa Revista Científica é indexada e tem uma classificação no Qualis CAPES. A indexação

de uma Revista Científica é um processo que passa por análise extremamente técnica, pois visa

recuperar, descrever e selecionar as informações contidas no periódico. Nessa análise, são

avaliados critérios como comprometimento dos editores, as normas da formatação do trabalho,

garantindo uma padronização no periódico, e uma versão eletrônica de alto padrão. Já o sistema

Qualis avalia os periódicos científicos e os classifica de acordo com a qualidade apresentada

pelas revistas. A classificação é feita em categorias A1, A2, B1 a B5 e C, sendo o A1 uma revista

de maior qualidade e o C de menor qualidade, a avaliação do periódico é feita quadrienal ou de

acordo com os comitês de cada área. Além do conteúdo, também é avaliada a qualidade do corpo

editorial da revista e os seus revisores.

No YDUCS - Grupo Estácio, os periódicos científicos estão na plataforma OJS/SEER (Open

Journal Sistem/Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas), uma plataforma de difusão,

disseminação e divulgação científica conhecida, divulgada e utilizada por pesquisadores do

mundo inteiro. O acesso é feito no endereço virtual: http://periodicos.estacio.br. Entre, conheça e

use sem moderações!

Ana Luiza Gonçalves dos Santos [Psicologia, UNESA/RJ]: participou como mediadora da mesa

redonda “Memórias híbridas, subversões e resistência aos paradigmas médicos-jurídicos no

encarceramento de loucocriminosos” e palestrante da sessão coordenada "Uma reflexão sobre a

participação das instituições como produtora do circuito repetitivo da violência", na 49ª Reunião

Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, em João Pessoa, de 22 a 25 de outubro 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
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