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Lançamento do livro: “Os meios de solução de conflitos no
novo cenário brasileiro”, na Semana Jurídica da
FAESO (Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos)
Professor José Ricardo Suter, coordenador do curso de
Direito da FAESO, promoveu o lançamento de seu livro: “Os
meios de solução de conflitos no novo cenário brasileiro” na
Semana Jurídica da FAESO. O professor coordenou a obra em
conjunto com a professora Rozane da Rosa Cachapuz,
docente do Curso de Direito da Universidade Estadual de
Londrina - PR. A coletânea contou com a colaboração de
mais de 20 autores.

SAIBA MAIS
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.

EVENTO/NOTÍCIA
Leandro Mendonça do Nascimento [Administração
/ UNESA] Palestra "Como gamificar o ensino da
Matemática?" realizada no IV simpósio nacional de
formação de professores de matemática, no
Espírito Santo, de 22 a 24 de novembro de 2019.
Luiz Fernando Martins de Souza
Filho [Fisioterapia/ FESGO] Palestra "Manejo e
prescrição de exercícios para pacientes
ambulatoriais pós-acidente vascular
encefálico", realizada no IV Encontro Científico da
Associação Brasileira de
Fisioterapia Neurofuncional (ABRAFIN/GO), em
Goiás, em 28 de março de 2020.
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Paulo Sérgio Gonçalves [Direito, ESTÁCIO FARGS] participou da mesa de discussões no evento
"Intersecções, Violência e Raça" organizado pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Porto Alegre,
no Rio Grande do Sul, em 19 de novembro de 2019.
Bruno Esteves Conde [Enfermagem, ESTÁCIO JUIZ DE FORA] Artigo “Participatory ethnobotany and
conservation: a methodological case study conducted with quilombola communities
in Brazil Atlantic Forest”. Publicado na Revista “Journal of ethnobiology and ethnomedicine” , vol.16, pág. 112, 2020.
Gleibe Pretti [Direito, ESTÁCIO SÃO PAULO] Artigo “Educação Jurídica” publicado na Revista dos Tribunais
(SÃO PAULO. IMPRESSO), vol.14, pág.15, 2019.
Kátia Pinto da Silva [Ciências Contábeis, UNESA] Livro “Manual de procedimentos básicos para o
microempreendedor: gestão e microcrédito” publicado pela Editora HP comunicação associados, 60p,
vol.100, 2019.
Modesto Leite Rolim
Neto[Medicina, FMJ]Artigo “The psychiatric impact of the novel coronavirus outbreak” publicado na
Revista Psychiatry Research, vol. 286, 2020.
Paulo José de Mendonça Ribeiro [Administração, UNESA] Livro ”Marketing Sustentável: em Miracema /RJ,
BRASIL: uma proposta de gestão.” Publicado pela Editora HP comunicação associados, 60p, vol.100, 2019.

Sônia Sueli Souza do Espírito Santo [Pedagogia, UNESA] Artigo “Consumo de substâncias psicoativas em
pacientes com tuberculose: adesão ao tratamento e interface com intervenção breve”. Publicado na
Revista de Enfermagem Referência, 2020.
Heloize da Cunha Charret [Engenharia Civil, UNESA] Artigo “ Sentidos de integração curricular nas reformas
recentes do ensino médio: entre as áreas do conhecimento e a organização disciplinar”. Publicado
na Revista E-Curriculum (PUCSP), vol. 17, pág.1587-1603, 2019.
Dayla Barbosa Pinto [Direito, ESTÁCIO AMAZONAS] Capítulo “Crise socioambiental e sociedade de risco:
uma análise a partir da Encíclica Laudato si”, no livro “O direito e o cuidado da casa comum:
Encíclica Laudato si”, pág. 43-58, 2019 Disponível em: http://direitosocioambiental.org/wpcontent/uploads/2020/03/Livro-Laudato-Si.pdf.
Antonio Vital Sampol [Fisioterapia, UNESA] Livro “Acupuntura na dor e sensação fantasma no paciente
amputado de membro inferior” publicado pela PoD Editora, 130p., 2019.
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