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Brazilian Mobilities (Routledge, 2020)
O livro organizado pela docente Maria Alice de Faria Nogueira, do curso de
Publicidade e Propaganda da Universidade Estácio de Sá (UNESA), apresenta uma
visão geral da diversidade dos estudos sobre mobilidades, desenvolvidos no Brasil,
a partir de uma perspectiva latino-americana desse campo de pesquisa. Abordando
áreas diferentes como turismo, urbanização, estudos de mídia, desigualdades
sociais, marketing e megaeventos, transporte e tecnologia, entre outros.
Os 21 colaboradores usam o Paradigma das Novas Mobilidades, ou PNM (Sheller &
Urry, 2006) como ponto de partida para refletirem nos 13 capítulos da obra, sobre
as mudanças sociais vivenciadas no país nas últimas décadas. Ilustrando para os
estudiosos a singularidade e complexidade do contexto sócio-político e econômico
brasileiro. O livro foi organizado para ser uma amostra representativa dos estudos
realizados no Brasil, bem como para contribuir em outras investigações acadêmicas
sobre (im) mobilidades e diferentes realidades sociais nos países emergentes.
Disponível:
https://www.amazon.com/Brazilian-Mobilities-Changing-MariaNogueira/dp/0367172771

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Camila de Oliveira Pereira Teixeira [Engenharia Química, UNESA/RJ]: comunicação sobre a temática "Efeito da redutibilidade
térmica e química na reação de redução de NO pelo CO utilizando catalisador de Cu e Al tipo hidrotalcita", no 20° Congresso
Brasileiro de Catálise, realizado na USP, em São Paulo, de 01 a 05 de setembro de 2019. Apoiado pelos Programas de Pesquisa e
Produtividade e de Subsídios da Estácio.
Letícia Thurmann Prudente [Arquitetura e Urbanismo, UNESA/RJ]: comunicação sobre a temática "Espaço e Democracia:
Arquitetura, Cidade e Ambiente, Sustentabilidade", apresentada no 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos, no Rio Grande do Sul,
de 09 a 12 de outurbo de 2019.
Ludmila Nakamura Rapado [Farmácia, ESTÁCIO CARAPICUÍBA/SP]: artigo "Estudo relacionado ao descarte de medicamentos",
publicado na Revista Expressão da Estácio, vol. 2, p. 84-93, 2019. O estudo publicado compõe parte da Iniciação Científica
realizada por alunas de Farmácia.
Nívea Faria de Souza [Cinema, UNESA/RJ]: comunicação sobre a temática "Sangue Mineiro (Humberto Mauro, 1929): o Cinema
como projeção e registro de moda e comportamento de uma época" apresentada na XIV Semana de História Política e do XI
Seminário Nacional de História: Política, Cultura e Sociedade da UERJ, no Rio de Janeiro, em 08 de outubro de 2019.
Tania Catarina Sobral Soares [Enfermagem, UNESA/RJ]: comunicação sobre a temática "O uso de tecnologias educativas no
ensino-aprendizagem em cuidados paliativos com universitários em Enfermagem", no l Congresso de cuidados paleativos do Rio de
Janeiro, no Rio de Janeiro, em 2019.

EVENTO/NOTÍCIA
Ana Luiza Gonçalves dos Santos [Psicologia, UNESA/RJ]: participou de mesa redonda na 49ª Reunião
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, em João Pessoa, no período de 22 a 25 de outubro de 2019.
Apresentou resultados de pesquisa do Laboratório de práticas sociais sobre violência do Programa de
Pós-graduação em Memória Social na UNIRIO. Abordou, respectivamente, as seguintes temáticas: "Uma
cartografia do ideário manicomial brasileiro" na mesa-redonda e "Memórias de violência na interface entre
saúde mental e crime" na sessão coordenada.

Fabien Pereira da Silva [Educação Física, UNESA/RJ]: palestra "Aulas de lutas marciais para crianças
em áreas de risco social", apresentada no 6º Enamec (Encontro Nacional de Artes Marciais e Esportes de
Combate) e 1º SIL (Simpósio Internacional de Lutas), no Rio de Janeiro, de 09 a 11 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

