
LinkedIn Rock you Profile
A professora e coordenadora, Edna Aparecida Ribeiro, do curso de Administração da
ESTÁCIO EUROPAN, participou, como mediadora, de uma oficina sobre as estratégias
de utilização da plataforma Linkedin, ministrada pela executiva do Linkedin: Vânia
Cagnassi. O evento ocorreu através da plataforma Microsoft Teams em 23 de junho
de 2020.

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.

Rui Machado Junior [Direito, ESTÁCIO AMAZÔNIA]: Artigo “Criminality and the new information and
communication technologies”, publicado na Revista International Journal of Advanced Engineering Research
and Science (IJAERS), QUALIS A, vol. 7, p. 018-026, 2020.
Disponível em: file:///C:/Users/rui.rmj/Downloads/IJAERS-Jul2020-Issue-Complete-Issue(v7i7).pdf.

Rodrigo Edson Castro Avila [Arquitetura e Urbanismo, ESTÁCIO AMAZÔNIA]: Artigo “Força-tarefa logística
humanitária em Roraima: operação acolhida, programa de apoio a refugiados venezuelanos no Brasil”,
publicado na Revista Caderno 4 Campos, nº 2, p. 106 – 116, 2019.
Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1N5m1k5LhdkstYewyO5nn0iuN1a_urpB1/view.

Dayla Barbosa Pinto, Danielle De Ouro Mamed e Luciana Rodrigues Pinto [Direito, ESTÁCIO AMAZONAS]:
Capítulo “As crises, o consumo e as alternativas” publicado no livro “Constitucionalismo e Meio Ambiente -
Tomo 2: consumo”, 2020.
Disponível em: http://livrandante.com.br/2020/08/13/cleide-calgaro-org-constitucionalismo-e-meio-ambiente-
tomo-ii/.

Luciana Gomes Machado Nascimento [Arquitetura e Urbanismo, ESTÁCIO SERGIPE]: Capítulo “Resíduos sólidos
urbanos: uma discussão acerca da sua gestão e sustentabilidade”, publicado no Livro “Abordagens múltiplas
nas Ciências Ambientais”, Criação Editora, 1ªed., p. 307 – 325, 2020.
Disponível em: http://editoracriacao.com.br/wp-content/uploads/2020/08/rede-prodemaok.pdf.
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Capítulo em publicação internacional

A professora Laélia Portela Moreira da Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
(UNESA) publicou o capítulo "The Programa Universidade Para Todos in PhD Theses of the
Education: themes, foundations and levels of abstraction" no livro "Education Policy Research:
Epistemological and Theoretical Issues", Editora Brasil Publishing, 1ªed., vol. 1, p. 143-178, 2020. O
mencionado capítulo é resultado de pesquisa apoiada pelo Edital Pesquisa Produtividade de 2019. O
livro esta disponível para download no Research Gate.

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