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Noite de autógrafos do livro " As inquietações de uma pedagoga“

Profa. Carollini Silva Thomaz Graciani, do curso de Pedagogia da Universidade Estácio

de Sá (UNESA), realizará o lançamento do livro " As inquietações de uma pedagoga"

no dia 06/03/2020, às 19h, no Auditório ll, do Campus Resende da UNESA, no Rio de

Janeiro. Neste mesmo dia irá acontecer, também, noite de autógrafos.

O livro reúne oito artigos científicos publicados pela professora e coordenadora

Carollini Silva Thomaz Graciani. Os artigos contêm assuntos que vão desde o uso de

tecnologias em sala de aula; a desvalorização da leitura; a importância da gestão

participativa; o trabalho da equipe escolar; manifestações de indisciplina e o trabalho

preventivo do serviço de orientação escolar; ensino híbrido até as contribuições da

neurociência e neuropsicopedagogia para a educação. Um arsenal de informações

críticas a respeito dos assuntos questionados na área educacional.

Para garantir presença e reserva do livro, sugerimos acessar o link abaixo e realizar o

preenchimento do formulário:

https://www.sympla.com.br/lancamento-e-noite-de-autografos-do-livro--as-

inquietacoes-de-uma-pedagoga-por-carollini-graciani__792170.

Nathalia Goulart [Teatro, UNESA]: defesa de dissertação "Teatro, educação,

identidade: análise de uma prática pedagogia com o teatro popular" realizada na

Unirio, em 09 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.

Rodolpho Cézar [Direito, UNESA/RJ]: participou do I Encontro da União dos

Fóruns Trabalhistas de Processo, em Niterói, de 04 a 05 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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