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Palestra no I Seminário de Gestão de precedentes qualificados no Tribunal
de Justiça do Maranhão
Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, (PPG Direito/UNESA), professor e
desembargador federal, proferiu no dia 2 de março de 2020, a palestra "O
papel do poder judiciário no modelo brasileiro de precedentes", no
I Seminário de Gestão de Precedentes Qualificados, que ocorreu no Tribunal
de Justiça do Maranhão, de iniciativa da Comissão Gestora de Precedentes
do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão em parceria com a Escola
Superior da Magistratura (ESMAM).

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Rui Machado Junior [Direito, ESTÁCIO AMAZÔNIA]: capítulo “A Constituição federal e a política
nacional de meio ambiente lei nº 6.938/81 questões reflexivas” publicado no livro “A conferência da
terra: línguas, ritos e protagonismos nos territórios indígenas: planejamento ambiental, recursos
hídricos e patrimônio cultural” 1 ed., vol. 3, p. 131-138, 2020.
Ellen Aniszewski [Educação Física, UNESA]: artigo "Motivation in school physical education: a path to
the education of physically active individuals", publicado na revista “Journal of physical fitness,
medicine & treatment in sports, vol.7, p.1-4, 2020.
Marcelo Lourenço [Educação Física, ESTÁCIO SÃO PAULO]: artigo "Efeitos da estigmatização de
adolescentes obesos frequentadores de academia", publicado na revista Expressão da Estácio, vol.2,
p.53-66, 2019.
Modesto Leite Rolim Neto [Medicina, ESTÁCIO FMJ]: artigo " The emotioanl impact of Coronavirus
2019-Ncov (New Coronavirus Disease)", publicado na revista Psychiatry Research, 2020. Disponível em:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32199182.

EVENTO/NOTÍCIA
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.
Paulo Sergio Gonçalves [Direito, ESTÁCIO FARGS]: participou da mesa de
discussões no evento "Intersecções, violência e raça" em 19 de novembro de
2019, no Rio Grande do Sul. O evento foi organizado pela Ordem dos
Advogados do Brasil de Porto Alegre.
A publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d

