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Gestão Ambiental e as Pandemias
O Professor Hinton Hennington Portilho Bentes Neto, do curso de Administração da
Faculdade Estácio de Castanhal (ESTÁCIO CASTANHAL) apresentou uma palestra sobre a
"Gestão Ambiental e as Pandemias", focando principalmente em casos ocorridos na
Amazônia brasileira e falando sobre ferramentas de gestão modernas que podem ajudar,
principalmente, as micro e pequenas empresas na área de hotelaria e restaurantes, como
utilizar essas ferramenta para minimizar seus problemas econômicos, frente a possibilidade
de mudança de hábitos de consumo pós pandemia. Este evento foi organizado pela
Amazongreen com apoio da AmazaTec e transmitido pelo Instagram: @amazoniatecnologia
e @amazongreenrh, em 28 de maio de 2020.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Ana Carolina Lima Ralph [Farmácia, ESTÁCIO CARAPICUÍBA]: Artigo “High type I collagen density fails to
increase breast cancer stem cell phenotype” na Revista Peer-reviewed journal PeerJ vol. 8, p. e9153,
2020.
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, vol. 6, p. 113-126, 2020.
Lidiane Carine Lima Santos Barreto [Fisioterapia, ESTÁCIO SERGIPE]: Comunicação sobre a temática
“Efeitos da dança terapia em pacientes com paralisia cerebral: revisão sistemática”, apresentada no 11º
CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, em Salvador, de 19 a 22 de setembro de 2019.
Rui Machado Junior [Direito, ESTÁCIO AMAZÔNIA]: Artigo “A lei 11.340 de 2006 e o combate à violência
doméstica e ao feminicídio”, publicado na Revista Multidisciplinar Pey Këyo Científico (Edição Especial),
vol. 6, n° 2, p. 79-94, 2020.
Disponível em: http://periodicos.estacio.br/index.php/pkcroraima/issue/current/showToc.

EVENTO/NOTÍCIA
Eventos da semana de 08 a 12/06/2020
08/06/2020 – UNESA - SEMINÁRIO: A RENOVAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES
INTERNACIONAIS INTERGOVERNAMENTAIS (OMS E FAO) E O DIREITO
CONSTITUCIONAL GLOBAL NA ERA DAS PANDEMIAS (via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=-lLpWFmqC48).
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

