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Limestone Clays for Ceramic Industry
O professor Cochiran Pereira dos Santos do curso de Engenharia Mecânica da ESTÁCIO SERGIPE,
publicou o capítulo intitulado "Limestone Clays for Ceramic Industry", no livro "Clay Science and
Technology", pela Editora IntechOpen de Londres. O mesmo pode ser acessado pelo endereço
eletrônico: https://www.intechopen.com/online-first/limestone-clays-for-ceramic-industry. O livro
também pode ser visualizado no formato Open Acess e reúne trabalhos relevantes de pesquisadores de
várias partes do mundo na área de ciência e engenharia de materiais. O intuito é de que esses dados
possam ser aproveitados pela indústria na produção de artefatos de alto valor agregado e
ambientalmente amigáveis.
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Felipe Triani [UNESA, Educação Física]: Artigo “A educação física na base nacional comum curricular: desconstruindo
o discurso neoliberal” publicado na Revista Humanidades & Inovação, Rio de Janeiro, vol. 7, p. 70-84, 2020.
Disponível em: https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/2373/1687.
Isabela Azevedo Freire Santos [Fisioterapia, ESTÁCIO SERGIPE]: Artigo “Esteira ergométrica e plataforma vibratória
melhora a funcionalidade e equilíbrio de criança com síndrome de Down: um estudo de caso” Revista Journal of
Health Connections, Sergipe, vol. 9, p. 134-147, 2020.
Margarete Terezinha de Andrade Costa [Direito, ESTÁCIO CURITIBA]: livro “Metodologia do ensino da língua
portuguesa” publicado pela Editora São Brás, 1ª. Ed., 90 pág., 2020.
Rui Machado Junior [Direito, ESTÁCIO AMAZÔNIA]: Artigo “Responsibility Crime: Criminal or Constitutional
Offense”, publicado na Revista International Journal of Advanced Engineering Research and Science (IJAERS),
Roraima, vol. 7, p. 012-017, 2020.
Disponível em: file:///C:/Users/rui.rmj/Downloads/IJAERS-Jul2020-Issue-Complete-Issue(v7i7).pdf.

EVENTO/NOTÍCIA
Entre os 'cálices' de Cristo, Chico e Criolo: os discursos dialógicos que encadeiam
sentidos
O professor Daniel Eduardo Candido, do curso de Direito da ESTÁCIO EUROPAN
apresentou seu relatório de pesquisa do projeto "Entre os ‘cálices’ de Cristo, Chico e
Criolo: os discursos dialógicos que encadeiam sentidos" no VI Congresso Acadêmico da
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP - Ciência e Universidade: Transformações
para a Sociedade. O evento ocorreu em 14 de julho de 2020 através da plataforma online
da UNIFESP.
Disponível em: https://congresso.unifesp.br/agenda/14-07-20/132/ .
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.
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