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I Encontro de Fisioterapia em Traumato Ortopedia - ENFITO da
Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos-SP
Em 19 de setembro ocorreu a primeira edição do Encontro de Fisioterapia em Traumato Ortopedia - ENFITO
da Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos. Foi criado pela coordenação da Pós-Graduação de Traumato
Ortopedia com ênfase em Terapia Manual para ser um elo com a graduação em Fisioterapia e um ponto de
partida rumo à difusão disruptiva do conhecimento científico na área da Fisioterapia, partindo do campus
Ourinhos, no interior de São Paulo, para todo país. O evento contou com a participação de 14 estudantes na
organização e 12 docentes na equipe científica envolvendo graduação e pós-graduação e foi aberto a
estudantes e profissionais, gratuito e online com palestras transmitidas ao vivo pelo Facebook Estácio
Ourinhos no período da manhã. Dentre os palestrantes convidados, destacam-se as participações dos
fisioterapeutas Dr. Jonatas Siqueira, Drª Andréia Lima Alves, Dr. Kelson Gomes e Dr. Antônio Lucas Pierin,
fisioterapeuta do Santos Futebol Clube até 2018 e atual responsável pelos trabalhos preventivos em atletas
brasileiros na Europa, tais como Emerson Palmieri (Chelsea/ING), Gabriel Magalhães (Lille/FRA) e Malcom
(Zenit/Russia). Além deles, a Drª Renata Kelly da Palma, Professora Associada na University School of Health
and Sport (EUSES, UdGBarcelona) e Chanceler do ENFITO, também palestrou e finalizou a manhã de
palestras. A tarde ocorreu o I Encontro Científico do ENFITO com apresentação de trabalhos científicos pelo
Microsoft Teams. Foram apresentados 6 trabalhos da FAESO, 1 da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia, 1 da Faculdade Pernambucana de Saúde, 3 do Centro Universitário Maurício de Nassau, 3 do Centro
Universitário Brasileiro, 1 do Centro Universitário AGES e 2 da Universidade Federal de Alfenas.

EVENTO/NOTÍCIA
II Semana Jurídica da Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos
Entre os dias 09 e 11 de setembro de 2020 o Curso de Direito da Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos promoveu a II Semana
Jurídica e o II Encontro Científico. O evento, gratuito e aberto ao público, foi transmitido pela plataforma Teams. O curso recebeu
virtualmente diversos convidados externos e de renome na área jurídica nacional e internacional para ministrarem palestras, com
temas como: “Direitos Humanos e Democracia” (Prof. Dr. Patrício Martinez Benavides – da Corte Suprema do Chile) e
“Humanidade, Fraternidade e Democracia” (Prof. Dr. Reynaldo Soares da Fonseca – Ministro do Superior Tribunal de Justiça),
Minicursos “Teoria das Provas” com o Dr. Rogério Cangussu Dantas Cachichi, juiz federal e “Direito Contratual e Obrigacional”
com o Prof. Dr. Jaime Domingues Brito – Doutor em Ciências Jurídicas e Professor da UENP e lançamento do livro: “Justiça em
transição: Pela edificação de um novo sistema de administração da justiça no Brasil” do professor do Curso de Direito da Estácio
Ourinhos, Prof. Dr. Vinícius José Corrêa Gonçalves. No último dia do evento ocorreu o II Encontro Científico, onde teve o
protagonismo dos alunos e professores apresentando suas pesquisas científicas. Para o prof. José Ricardo Suter – coordenador do
curso de Direito da Estácio, campus Ourinhos, a Semana Jurídica é de suma importância para o Curso de Direito, primeiro por se
tratar de um evento tradicional na academia e, também, por proporcionar aos discentes, docentes e comunidade externa
momentos de aprendizagem, aprimoramento e crescimento pessoal e profissional. “Nesta edição reunimos profissionais
renomados e qualificados que proporcionaram momentos de discussões relevantes em razão as temáticas contemporâneas
trazidas em suas palestras e minicursos”, explica Suter.

SAIBA MAIS
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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BOLETIM PESQUISA
28 de setembro de 2020. Ano 10. N° 450

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Ellen Aniszewski [Educação Física, UNESA]: Artigo “Benefits of physical activity for the development of autistic
children” publicado na Revista International Physical Medicine & Rehabilitation Journal, vol 5, 2020.
Disponível em: https://medcraveonline.com/IPMRJ/IPMRJ-05-00233.pdf.

Marcelo Vitor Oliveira Araujo [Engenharia Civil, ESTÁCIO SERGIPE] Artigo "Checkerboard free topology optimization
for compliance minimization applying the finite-volume theory" publicado na revista Mechanics Research
Communications, vol. 108, p.103581, 2020.
Disponível em https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0093641320301099?via%3Dihub.
Paulo Henrique Santana Feitosa Sousa [Enfermagem, ESTÁCIO SERGIPE] Artigo "Enfermagem na prevenção da
depressão no idoso" publicado na revista Brazilian Journal of Development, vol. 6, nº 9, 2020.
Disponível em: https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/17024.
Carlos Renato Pelagens, Edna Aparecida Ribeiro, Michelle Aparecida Araújo [Administração, ESTÁCIO EUROPAN]
Artigo "Utilização do processo de planejamento e controle da produção nas operações de backoffice do banco
moderno s/a" publicado na resvista Multidisciplinar Pey Këyo Científico, vol. 6, nº 3, 2020.
Roberto Kupper Jorge [Ciências Contábeis, ESTÁCIO SANTO ANDRÉ] Capítulo “Práticas exitosas na educação a
distância: a wiki como ferramenta nos processos de ensino e aprendizagem” publicado no livro “Educação a distância:
Desafios de uma trajetória”, vol. 1, p. 79-85, 2019.
Disponível em: https://portal.unimes.br/arquivos/ebooks/Educacao%20a%20distancia%20volume-2-Unimes.pdf.
Evandro Prestes Guerreiro [Serviço Social, ESTÁCIO SÃO PAULO] Livro “A questão social e a cidadania no
neocapitalismo - competências profissionais no trabalho social” publicado pela editora Brazil Publishing, 184p., 2020.
Maíra de Assis Lima [Biomedicina, ESTÁCIO SÃO PAULO] Artigo "Progesterone decreases ovarian cancer cells
migration and invasion" publicado na resvista Steroids, vol.161, 2020.
Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0039128X20301069?via%3Dihub.
Marcelo Souza Marocco (Docente) e Tiago Antônio de Souza (Discente) [Enfermagem, ESTÁCIO JUIZ DE FORA]
Capítulo “Gerência e liderança no cuidado de enfermagem em oncologia: experiência de um grupo de estudo”
publicado no livro “Inovação e Tecnologia para o Cuidar em Enfermagem”, 2020.
Disponível em: https://www.atenaeditora.com.br/post-artigo/40742.
Carlos Roberto Xavier Santos Filho [Fisioterapia, ESTÁCIO SERGIPE]: Artigo “Evaluation tools for quality life
improvements for patients with Duchenne Muscular Dystrophy: a systematic review” publicado na Revista Research,
Society and Development, vol. 9, nº 9, e491997397, 2020.
Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/7397/6671.
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