
Aline da Silva Novaes [Jornalismo, UNESA/RJ]: comunicação sobre a temática "Critérios de
noticiabilidade e valoresnotícia na contemporaneidade: um estudo sobre jornalismo nas redes
sociais", apresentada no Encontro Anual da SBPJor (Associação Brasileira de Pesquisadores em
Jornalismo), em Goiânia, 07 de novembro de 2019.

Fabiano Roberto Santos de Lima [Administração, UNESA/RJ]: artigo "Access to private higher
education in Brazil: empirical analysis of growth with panel data (1995-2017)", publicado na Revista
Brazilian Journal of Development. vol.6, nº2, 2020.

Lucio Villarinho Rosa [UNESA/RJ]: livro "FRAM-AHP: avaliação da segurança ocupacional e a
construção verde", publicado pela Editora Novas Edições Acadêmicas. 1ªed., vol.1, 180p., 2019.
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Revista Multidisciplinar Pey Këyo Científica da Estácio Amazonas

A Revista Multidisciplinar Pey Këyo Científica acaba de publicar sua edição de
Volume 5, número 3 referente ao ano de 2019. Do total de 38 submissões feitas no
segundo semestre de 2019, 06 artigos científicos e 02 resenhas foram selecionados.
Nessa edição contamos com artigos dos seguintes cursos/IES: Serviço Social
(Universidade Estadual de Roraima – UERR); Geografia (Universidade Federal do
Amazonas – UFAM); Química e Banco de Dados (Universidade Estácio de Sá –
UNESA); Turismo (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima –
IFRR) e Odontologia (Centro Universitário Estácio Juiz de Fora). Convidamos a todos
a navegar pelos artigos científicos e prestigiar a Revista Científica do Centro
Universitário Estácio da Amazônia – ESTÁCIO AMAZÔNIA. Link:
http://periodicos.estacio.br/index.php/pkcroraima/issue/current

Firmação de convênio informal com o Instituto Nacional de Câncer - Inca,

Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo e Associação das
Mulheres Mastectomizadas de Nova Friburgo - AMMA, para atendimento

gratuito de fisioterapia oncológica na clínica escola do campus Nova Friburgo.

Jacks de Mello Andrade Junior [Jornalismo, ESTÁCIO MACAPÁ/AP]: projeto

"Representações raciais no Brasil: uma análise da representação midiática do
negro e sua influência na educação em Macapá-AP" aprovado para recebimento

de Bolsa Auxílio Pesquisa Produtividade para o ciclo de 2020.

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 dispon ível no linkhttps://goo.gl/7VE40d
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