
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.  
 
Larissa Clare Pochmann da Silva [Direito, UNESA]: Trabalho "Ações coletivas 
transnacionais: perspectivas sobre a homologação e a execução da sentença 
estrangeira na América e na Europa" aprovado para apresentação no III 
Congresso Internacional de Coletivização e Unidade do Direito, de 20 a 23 de 
outubro de 2020, na PUC, no Rio Grande do Sul.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalton Giovanni Nogueira da Silva [Farmácia, ESTÁCIO CARAPICUÍBA]: Artigo “Determinação de pH 
ideal para aumento de produtividade no processo de biotransformação de esteróides” publicado na 
Revista Brazilian Journal of Natural Sciences. Vol. 3, nº 1, 2020.  
 
Fabricio Nunes Macedo [Educação Física, ESTÁCIO SERGIPE]: Artigo “NOX-dependent reactive oxygen 
species production underlies arrhythmias susceptibility in dexamethasone-treated rats” publicado na 
Revista Free Radical Biology and Medicine, vol. 152, p. 1-7, 2020.  
 
Rui Machado Junior [Direito, ESTÁCIO AMAZÔNIA]:  Artigo “A sonegação fiscal como fator do 
desequilíbrio da livre concorrência” publicado na Revista Multidisciplinar Pey Këyo Científica, vol.6, nº 
1, p. 156-166, 2020. 
Disponível em: http://periodicos.estacio.br/index.php/pkcroraima/issue/view/416/showToc  
 
Yuri de Oliveira Dantas Silva [Direito, FESV]: Artigo “A estrutura lógica da norma de competência e a 
consequência jurídica imputada ao ilícito nomogenético: uma análise a partir do constructivismo 
lógico-semântico” publicado na Revista Eletrônica da Procuradoria da Assembleia, vol.1, p.57-69, 
2020.  
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CAMPANHA 5 DE MAIO PELO 
USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 

Todos os anos é realizada a Campanha 5 de maio pelo uso racional de medicamentos no 
Brasil. Esse ano, a Faculdade Estácio de Carapicuíba (ESTÁCIO CARAPICUÍBA) resolveu 
aderir a campanha mesmo em tempos de pandemia. Por causa do distanciamento social, 
nossos alunos (um grupo de cada semestre) prepararam vídeos para divulgar informações 
a respeito de: conceito de uso racional de medicamentos, automedicação, uso inadequado 
de relaxante muscular para tratamento de insônia e uso irracional de hidroxicloroquina.  

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