
Elizabeth Sá Barreto Lopes Nogueira [Arquitetura e Urbanismo, UNESA/RJ]: comunicação sobre a temática "A

história de Santa Cruz contada pelo seu patrimônio arquitetônico e cultural", apresentada no 6º Seminário Internacional

2019, no Rio de Janeiro, de 26 a 27 de novembro de 2019.

Jacks de Mello Andrade Junior [Jornalismo, ESTÁCIO MACAPÁ/AP]: comunicação sobre a temática "Integração

online e offline: omnichannel como estratégia para o aumento de vendas e fortalecimento da reputação corporativa",

apresentada no 2º Congresso Internacional Media Ecology and Image Studies, no Equador, de 01 à 30 de outubro de

2019.

Luiz Carlos de Sá Campos [Direito , UNESA/RJ]: artigo "Cinema e educação na construção da identidade: a partir dos

discursos do cotidiano escolar", publicado nos Anais da Avanca Cinema International Conference, 2019.

Maria Imaculada Chao Cabanas [Matemática, UNESA/RJ]: comunicação sobre a temática "Innovaciones curriculares

para ala formación de un nuevo professor de matemáticas", apresentada no I Congreso Internacional de Innovación

Docente e Investigación en Educación Superior (CIDIO), em Madri, em 22 de novembro de 2019. Pesquisa refletiu

sobre as mudanças inovadoras no currículo da Licenciatura em Matemática. A participação no CIDIO foi possível em

virtude dos subsídios fornecidos pela EDUCARE.

Sueli Maria Refrande [Enfermagem, UNESA/RJ]: comunicação sobre a temática "A dimensão do cuidado da equipe

de Enfermagem com a clientela pediátrica: perspectiva lúdica", apresentada no VIII Congresso Brasileiro de

Enfermagem Pediátrica e Neonatal (CBEPN), em Mato Grosso, de 15 à 18 de outubro de 2019.

Vagner Wilian Batista e Sá [Fisioterapia, UNESA/RJ]: artigo "Uso de chatbots como ferramenta de metodologia ativa

na disciplina de Fisioterapia Neurofuncional: relato de experiência", publicado nos Anais do XXIX Fórum Nacional de

Ensino em Fisioterapia e VI Congresso Brasileiro de Educação em Fisioterapia., 2019. v. 6. p. 135-135.

Valdeci Guedes da Silva [Educação Física, ESTÁCIO AMAZONAS/AM]: artigo "Caracterização dermatoglífica

expressa em atletas do desporto universitário", publicado na Revista Brasileira de Ciência e Movimento/Celafiscs - SP,

v. 27, p. 72-72, 2019.
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Brazilian Mobilities Panel

O livro Brazilian Mobilities (2020), organizado por Maria Alice de Faria Nogueira

(UNESA) e Camila Moraes (UNIRIO), será lançado em um Painel na conferência

“Im|mobile lives in turbulent times: Methods and Practices of Mobilities Research”, que

se realizará na Northumbria University, em Newcastle, Inglaterra. O painel contará com

seis dos 21 pesquisadores que participaram do livro e irão apresentar suas pesquisas

realizadas em instituições tais como UFMG, UFF, Unigranrio e Unirio, além da Unesa. A

obra foi publicada pela editora inglesa Routledge, na série “Changing Mobilities”,

disponível para pre-order no site da Amazon.

Luciana Armada Dias [Odontologia, UNESA/RJ]: organizou a VI Jornada Científica de

Odontologia UNESA, no Rio de Janeiro, em 19 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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