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INAUGURAÇÃO DO CENTRO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS E PESQUISA (CIIEP) DA
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

No dia 27 de maio de 2020 foi inaugurado o Centro Internacional Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa
(CIIEP) da Universidade Estácio de Sá, com o Seminário “La pensée sociale et la question de la
rationalité”, conduzido pela Profa. Dorra Ben Alaya (Universidade de Túnis El Manar). O evento, com 215
inscritos do Brasil e do exterior, realizado por meio da plataforma Microsoft Teams, foi coordenado pela
Profa. Clarilza Prado de Sousa, do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE). O Prof. Rafael Mário
Iório Filho (Vice-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade Estácio de Sá)
apresentou o CIIEP ressaltando a importância de estudos interdisciplinares internacionais, e a Profa. Rita
Lima agradeceu a presença da professora convidada e dos participantes, em nome do PPGE, promotor
do evento. O CIIEP congrega esforços do PPGE e do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) da
Estácio para desenvolver uma rede de pesquisadores voltada para a análise de processos de promoção e
formação de Direitos Humanos.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Edna Aparecida Ribeiro [Administração, ESTÁCIO EUROPAN]: Artigo “Logística reversa e cadeia verde: uma visão
sustentável”, publicado no site Administradores.com, em 05 de maio de 2020.
Disponível em: https://administradores.com.br/artigos/log%C3%ADstica-reversa-2.

Lorena Lacerda Freire [Fisioterapia, ESTÁCIO JUAZEIRO]: Comunicação sobre a temática “Efeitos da cinesioterapia
nas disfunções sexuais da mulher na pós-menopausa: revisão integrativa de literatura”, apresentada no I Congresso
Jornal Do Médico e XXXI Outubro Médico. O evento ocorreu no Ceará, em 25 de outubro de 2019.
Fernanda Soares Torres Boudou [Nutrição, ESTÁCIO SERGIPE]: Artigo “Elaboração de fichas técnicas de produção em
um instituto de longa permanência do idoso da cidade de Aracaju/SE" publicado na Revista Ciência (In) Cena, vol. 1,
p. 9-17, 2020.
Ruth Cristini Torres [Enfermagem, ESTÁCIO SERGIPE]: Artigo “Validación de instrumento educativo para la
promoción de la salud de las Quilombolas brasileñas de 2016 al 2018” publicado na Revista Población y Salud en
Mesoamérica v. 18, p. 1-22, 2020.
Disponível em: https://doi.org/10.15517/psm.v18i1.40540.

EVENTO/NOTÍCIA
Tutela Judicial en Tiempos de Crisis Sanitaria
A professora Larissa Clare Pochmann da Silva do curso Direito da Universidade Estácio de
Sá (UNESA) realizou a palestra "Tutela Judicial en Tiempos de Crisis Sanitaria". O evento
ocorreu em 29 de maio de 2020, realizado pelo Instituto Iberoamericano de Direito
Processual, através da Plataforma Zoom.
Disponível no Youtube no link: https://www.youtube.com/watch?v=UYmC8ZaJBxs.
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

