BOLETIM PESQUISA
01 de junho de 2020. Ano 10. N° 436

Ciclo de Palestras do Curso de Direito da
Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos- FAESO
O Professor e Coordenador do Curso de Direito da FAESO, José Ricardo Suter, organizou,
via Microsoft Teams, um ciclo de Palestras no qual, em razão a pandemia do COVID-19, se
tratou de assuntos atinentes ao adimplemento e revisão contratual, bem como novas regras
trabalhistas. O evento contou com a participação de discentes do curso de Direito da FAESO
e de outros cursos, advogados e afins de toda a região e o mais importante, de suas casas.
Para o Professor "O evento foi de extrema importância nesse momento, devido tantas
dúvidas e modificações trazidas por Decretos, Portarias, Resoluções, etc”.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Ana Mallet, Fátima Geovanini, Luciana Andrade e David Kestenberg [Medicina, UNESA]: artigo “A
Different Heart in Children ́s Literature: The Juvenile Literature in Medical Education” publicado na
sessão "viewpoint" do International Journal of Cardiovascular Sciences. Vol.33, Nº 2, p.185-187, 2020.
Essa é mais uma publicação do Grupo Humanidades, Medicina e Arte envolvendo Literatura e Medicina.
International Journal of Cardiovascular Sciences.
Cleiry Simone Moreira da Silva [Enfermagem, ESTÁCIO AMAZÔNIA]: artigo “Assistência do Pré-Natal
baixo risco ofertado por enfermeiros no Brasil: revisão de literatura publicação no período de 20162020” publicado na Revista Pey Keyo Científico, v. 6, p. 113-126, 2020. (ISSN 2525-8508)
Caroline Souza Marques e Miccaely Luiza Marques (Discentes) e Luiz Faustino dos Santos Maia
(Docente) [Enfermagem, Faculdade Estácio de Carapicuíba]: artigo “Transtorno do espectro autista:
informações precisas para uma vida saudável” publicado pela Revista Atenas Higeia, v.2, n.2, 2020.
Disponível em: http://www.atenas.edu.br/revista/index.php/higeia/article/view/43
Rui Machado Junior [Direito, ESTÁCIO AMAZÔNIA]: artigo “O tráfico e a fragilidade das fronteiras”
publicado na Revista Multidisciplinar Pey Këyo Científico (Edição Especial), vol. 6, n° 2, p. 36-45, 2020.

EVENTO/NOTÍCIA
Eventos da semana de 01 a 06/06/2020
01 a 05/06/2020 – FESV - I SEMINÁRIO DE PESQUISA E PRODUTIVIDADE - FESV
– FESVV (via Microsoft Teams).
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

