
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.  
 
Rodolfo dos Santos de Souza Lovera [CST em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, ESTÁCIO EUROPAN] Palestra “Formação 
do curso, apresentação da CPA - Comissão Própria de Avaliação e 
Enade - Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes” apresentada 
pela plataforma TEAMS em 23 de abril de 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Fernando Gomes Figueredo [Medicina, ESTÁCIO FMJ] artigo “In silico evaluation of the 
antibacterial and modulatory activity of lapachol and nor-lapachol derivates” publicado na 
Revista Microbial Pathogenesis, vol. 144, p. 104181, 2020.  
 
Jonas da Conceição Ricardo [Engenharia Mecânica, UNESA] artigo “Análise dos Temas e Termos-
Chave da área de CTS no Ensino de Ciências a partir das Teses e Dissertações brasileiras.” 
publicado na Revista Indagatio Didactica, vol. 11, nº2,  p. 197-209, 2019.  
Disponível em: https://proa.ua.pt/index.php/id/article/view/5926  
   
Luana Renyelle de Oliveira Menezes [Estética, ESTÁCIO SERGIPE] artigo “Development, 
cytotoxicity and eye irritation profile of a new sunscreen formulation based on benzophenone-3-
poly(-caprolactone) nanocapsules” publicado na Revista Journal Toxics, vol.7,  4ªed., 2019.  
 
Rui Machado Junior [Direito, ESTÁCIO AMAZÔNIA] artigo “A sonegação fiscal como crime 
antecedente à lavagem de dinheiro” publicado na Revista Multidisciplinar Pey Këyo Científica, vol. 
6, nº 6, p. 141-155, 2020.  
Disponível em: http://periodicos.estacio.br/index.php/pkcroraima/issue/view/416/showToc  
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Capacitação Docentes  
   
Leandro Silva Florindo, professor e coordenador do Curso de Direito da Faculdade 
Estácio de Vila Velha (FESVV) ministrou a capacitação “Aprimoramento Teams” (via 
TEAMS), no Espírito Santo, em 27 de março de 2020. Professores da Graduação e 
Pós-Graduação das unidades de Vitória (FESV) e de Vila Velha (FESVV) prestigiaram 
o evento.  

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

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

BOLETIM PESQUISA 

EVENTO/NOTÍCIA 

https://proa.ua.pt/index.php/id/article/view/5926
https://proa.ua.pt/index.php/id/article/view/5926
https://proa.ua.pt/index.php/id/article/view/5926
https://proa.ua.pt/index.php/id/article/view/5926
https://proa.ua.pt/index.php/id/article/view/5926
https://proa.ua.pt/index.php/id/article/view/5926
https://proa.ua.pt/index.php/id/article/view/5926
https://proa.ua.pt/index.php/id/article/view/5926
https://proa.ua.pt/index.php/id/article/view/5926
https://proa.ua.pt/index.php/id/article/view/5926
https://proa.ua.pt/index.php/id/article/view/5926
http://periodicos.estacio.br/index.php/pkcroraima/issue/view/416/showToc
http://periodicos.estacio.br/index.php/pkcroraima/issue/view/416/showToc
http://periodicos.estacio.br/index.php/pkcroraima/issue/view/416/showToc
http://periodicos.estacio.br/index.php/pkcroraima/issue/view/416/showToc
http://periodicos.estacio.br/index.php/pkcroraima/issue/view/416/showToc
http://periodicos.estacio.br/index.php/pkcroraima/issue/view/416/showToc
http://periodicos.estacio.br/index.php/pkcroraima/issue/view/416/showToc
http://periodicos.estacio.br/index.php/pkcroraima/issue/view/416/showToc
http://periodicos.estacio.br/index.php/pkcroraima/issue/view/416/showToc
http://periodicos.estacio.br/index.php/pkcroraima/issue/view/416/showToc
http://periodicos.estacio.br/index.php/pkcroraima/issue/view/416/showToc
https://goo.gl/7VE40d

