
 
 
Eventos da semana de 25 a 30/05/2020  
27/05/2020 - ESTÁCIO FIB - V JORNADA DE PESQUISA E II MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA ESTÁCIO 
FIB (via Microsoft Teams); 
27/05/2020 - UNESA - SEMINARIO INTERNACIONAL LA PENSEE SOCIALE ET LA QUESTION DE LA 
RATIONALITE (via Microsoft Teams); 
28/05/2020 - ESTÁCIO SÃO LUÍS - PALESTRA: INTERNACIONALIZAÇÃO E OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 
DO MUNDO DA PESQUISA (via Microsoft Teams).  
 
Oficina  de  formatação de trabalhos acadêmicos 
A docente Edna Aparecida Ribeiro (Curso de Administração da ESTÁCIO EUROPAN) e o bibliotecário Jânio 
dos Santos Mesquita (Biblioteca - ESTÁCIO COTIA) realizaram, via Microsoft Teams, no dia 30 de abril de 
2020, uma demonstração prática de como o aluno deve utilizar as normas ABNT e os recursos necessários 
para o desenvolvimento técnico de um trabalho acadêmico. 
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CAMPANHA 05 DE MAIO 
 

 A Campanha pelo Uso Racional de Medicamentos é realizada em todas as 
regiões do país desde o dia 5 de maio de 1999. O marco histórico ocorreu em 
Goiânia, dentro do Encontro Nacional dos Estudantes de Farmácia, em 1998, 
onde foi discutida e realizada a campanha junto à população. Então, foi definido, 
lá em Goiânia, que essa campanha aconteceria sempre no dia 5 de maio ou no 
próximo dia útil. Dessa forma, os alunos do curso de Farmácia (início em 2019), 
do Centro Universitário Estácio São Luís (ESTÁCIO SÃO LUÍS), pelo segundo ano 
consecutivo, destacam toda a relevância desse tema, inclusive nesse tempo de 
COVID-19 e isolamento social. Foram produzidos, apresentados em sala e 
divulgados no Instagram: @estácio_farmacia pelos alunos, vários cards, charges, 
revistinhas e vídeos, não tratando apenas do uso, mas também sobre o descarte 
desses medicamentos. E, além disso, ocorreram duas palestras durante a semana 
com temas e convidados do Ceará e Pará. 

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 
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Ana Carolina Lima Ralph [Farmácia, ESTÁCIO CARAPICUÍBA]:  Artigo “High type I collagen density fails to 
increase breast cancer stem cell phenotype” publicado na Revista Biochemistry, Biophysics And Molecular 
Biology. 
Disponível em: https://peerj.com/articles/9153/.  
  
Bruno Esteves Conde [Enfermagem, ESTÁCIO JUIZ DE FORA]: Artigo “Participatory methods on the recording of 
traditional knowledge about medicinal plants in Atlantic forest, Ubatuba, São Paulo, Brasil” publicado na Revista 
PLoS One, vol. 15, p. e0232288, 2020. 
  
Domingos Isidorio da Silva Junior [Psicologia, UNESA]: Artigo “Effects of an intervention program based on job 
crafting behaviors on the work engagement of teachers” publicado na Revista Acción Psicológica (Madri, 
Espanha), vol. 16, nº2, p. 119-128, 2019. 
Disponível em: https://doi.org/10.5944/ap.16.2.25669.  
  
Ellen Aniszewski [Educação Física, UNESA]: Artigo “Motivation in School Physical Education: A Path to The 
Education of Physically Active Individuals” publicado na Revista Journal of Physical Fitness, Medicine & 
Treatment in Sports, vol.7, 2020. 
 
Gabriel Nava lima [Psicologia, ESTÁCIO SÃO LUÍS]: Artigo “Ouvir para compreender: a dimensão psicológica da 
comunidade Vila Vitória” publicado no livro “A psicologia na construção de uma sociedade mais justa” publicado 
pela Editora Atena, capítulo 8, p. 95-108, 2020. 
Disponível em: https://www.finersistemas.com/atenaeditora/index.php/admin/api/ebookPDF/3141. 
  
Gisele Damian Antonio Gouveia [Farmácia, ESTÁCIO SANTA CATARINA]: Livro “Práticas Integrativas e 
complementares: aprendizado em serviço” publicado pela Editora Paco Editorial. Vol. 53, 164p, 2019. 
  
Gustavo Vieira Paterlini de Souza [Fisioterapia, FESV]: Artigo “Associação entre função pulmonar, mobilidade 
toracoabdominal e postura na fibrose cística: estudo piloto” publicado na Revista Fisioterapia em Movimento, 
vol.33, e003302, 2020. 
  
Juliana Dela Justina Oliveira Prost [Direito, ESTÁCIO CURITIBA]: Comunicação sobre a temática “Comparativo 
internacional de arbitragem nas relações de consumo” apresentado no I Seminário Internacional de Inovações 
em gestão de conflitos. Painel III - Gestão de conflitos no contexto das relações de consumo, no Rio de Janeiro, 
em 29 de novembro de 2019. 
  
Marcus André Ferreira Sá (Docente) e Thays da Silva Garcia, Tayná da Conceição dos Santos Santana, André de 
Souza Areia e Marianne Thais Silva de Andrades (Discentes) [Medicina Veterinária, UNESA]: Artigo “Helmintos 
Intestinais Em Cavalos De Carroça No Bairro De Campo Grande/Rj” publicado nos Anais Online do I Simpósio 
Internacional de Reprodução, Clínica e Cirurgia Equina do Rio de Janeiro, 2019. 
Disponível em: https://even3.blob.core.windows.net/anais/220743.pdf. 
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