
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.  
 
Professor aprovado em Doutorado na Universidade Federal do Pará - UFPA  
Jacks de Mello Andrade Junior, professor dos cursos de Jornalismo e 
Publicidade e Propaganda da ESTÁCIO MACAPÁ, foi aprovado no processo 
seletivo para Doutorado em Educação da Universidade Federal do Pará 
(UFPA), que funciona em rede na região Norte do país. O professor reúne 
diversas publicações e pesquisas na área de Educação.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cláudio Pellini Vargas [Pedagogia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA] Livro ”Fundamentos da educação física” 
pela editora da Estácio (SESES), 1ª.ed., 153 p. 2019.  
 
Cleiry Simone Moreira da Silva [Enfermagem, ESTÁCIO AMAZÔNIA] Artigo “Agenciamentos no corpo 
do homem: um estudo de enfermagem sobre cuidado” publicado na Revista Cuidado é fundamental 
(Online), vol. 12, pág. 182-188, 2020.  
 
Fernando Alves Santa Rosa [Educação Física, ESTÁCIO CARAPICUÍBA] Artigo “Effects of a Kinect-
based physical training program on body composition, functional fitness and depression in 
institutionalized older adults.” publicado na Revista Geriatrics & gerontology international vol. 20, 
pág. 195-200, 2020.   
 
Marcelo Elias Dos Santos [Gestão Ambiental, ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO] Artigo “Aliança estratégica 
como forma de incrementar o poder de mercado de agrodistribuidores” publicado na Revista 
Estudos Sociais, vol. 21, pág. 28-44, 2020.  
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Publicação de novo volume da Revista Referências em Saúde da Faculdade 
Estácio de Sá de Goiás - FESGO  

 
Foi publicado mais um novo volume da revista “Referências em Saúde da 
Faculdade Estácio de Sá de Goiás - RRS/FESGO”, Vol. 03, N° 1. 2020. A revista 
organizada pelo professor Alexsander Augusto da Silveira (FESGO), foi 
recentemente indexada nas bases Google Acadêmico e Latindex. O periódico está 
disponível no link:  
http://periodicos.estacio.br/index.php/rrsfesgo/issue/view/409  
 

A publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d 
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