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Professora do PPGE/UNESA palestra sobre transição da educação
presencial para on-line por conta do contexto de pandemia
A Educação no mundo passa por um momento ímpar, por conta das restrições impostas
pelo combate à pandemia do COVID-19. Em diversos países, instituições de ensino vem
recorrendo às tecnologias digitais para manter vínculo com os estudantes e/ou
promoverem a continuidade dos estudos. A Estácio aderiu a este movimento, passando a
oferecer, em tempo recorde, aulas on-line na Graduação e Pós-Graduação. Para tratar
desse processo, a Professora Jaciara de Sá Carvalho (PPGE/UNESA) foi convidada pela
Diretoria de Ensino da Estácio para palestrar sobre a “Transição para educação online:
desafios em diálogo” para os Gestores Nacionais de Área e Gestores Nacionais de Cursos. O
diálogo, realizado em 06 de abril com quase 50 participantes, pela Plataforma Microsoft
Teams, foi gravado e enviado, por meio do boletim da Diretoria, para todos os professores
da instituição no país.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Ana Cristina Augusto Pinheiro [Direito, UNESA] Livro ”Direito contemporâneo: a importância da pesquisa no
universo jurídico” publicado pela Editora Processo, 1°ed., 394 p. 2019.
Helson Moreira da Costa [Engenharia Ambiental e Sanitária, UNESA] comunicação sobre a temática ‘’Influência
do teor do óleo de semente de uva e da taxa de aquecimento na cinética de degradação termo-oxidativa do PP
reciclado’’ apresentado, sob a forma de pôster, no evento Exposição de Trabalhos Acadêmicos da Região
Serrana – VII ETARSERRA 2019, em 25 de outubro de 2019 em Nova Friburgo, RJ.
Silvia Gonçalves Ricci Neri [Educação Física, ESTÁCIO BRASÍLIA] Artigo “Obesity and falls in older women:
Mediating effects of muscle quality, foot loads and postural control” publicado na Revista “Science Direct” .
Vol.77, pág. 138-143, 2020.

EVENTO/NOTÍCIA
Paulo Sergio Gonçalves [Direito, ESTÁCIO FARGS] o docente ministrou o curso para
Professores da Secretaria Municipal de Educação de Parobé sore as Literaturas
Africanas de Língua Portuguesa e sua relação com as Artes, História e Geografia, para o
cumprimento da Lei 10639/03. Realizado em 22 de novembro de 2019, em Rio Grande
do Sul.
Antonio Vital Sampol [Fisioterapia, UNESA] lançamento do livro “Acupuntura na dor e
sensação fantasma no amputado de membro inferior”, 130 págs., PoD editora, 2019. O
evento ocorreu na Bienal do Rio de Janeiro em 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

