
O estatuto da cidade

O Professor Me. Pedro Renan Debiazi dirigiu a palestra "O estatuto da cidade" remotamente pela
plataforma zoom. Evento organizado pela Liga acadêmica de projeto arquitetônico (ProjArq) em
parceria com a faculdade Faci Wyden, no dia 11/06/2020.

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.

Patrícia Maria Carla Osório Duque [Medicina, UNESA]: Artigo “Coinfection of SARS-CoV-2 and Measles morbillivirus in a front-
line health worker in Rio de Janeiro, Brasil” publicado na Revista da Associação Médica Brasileira, vol. 66, p. 1027-1029, 2020. Fato
relevante da minha participação como coautora e professora da Faculdade de Medicina da Estácio, campus João Uchôa e também
da participação de um egresso da Faculdade de Medicina da Estácio, Campus João Uchôa, cujo nome é Brunno Bastos Knoploch.

Luiz Faustino dos Santos Maia (Docente), Osânia Rodrigues de Santana Domingos e Carlos Eduardo Rolim de Oliveira (Discentes)
[Enfermagem - ESTÁCIO CARAPICUÍBA] Comunicação sobre a temática “O conhecimento científico, como base para a prática
segura do enfermeiro” apresentada em congresso internacional de Produção Ciêntífica em Enfermagem.
Disponível em: https://doity.com.br/cipcenfermagem.

Jobel Santos Corrêa [Administração, ESTÁCIO SANTO ANDRÉ]: Artigo
"An exploratory study on emerging technologies applied to logistics 4.0" publicado na Revista Gestão & Produção, vol. 27, nº 3
e5468, 2020.
Disponível em https://doi.org/10.1590/0104-530X5468-20.

Marcos de Oliveira Morais [CST em Logística, ESTÁCIO SÃO PAULO]: Artigo “Proposta para a economia circular: reuso do resíduo
da microeletrônica”publicado na Revista Latino-Americana de Inovação e Engenharia de Produção, vol. 8, p. 142-154, 2020.
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Evento: Setembro Amarelo - prevenção de suicídio

Entre os dias 14 e 17 de setembro de 2020, a Estácio Cotia Europan, integrou todos os seus cursos e também a Estácio
Carapicuíba, para promover a realização de um evento voltado a prevenção do suicídio, cujo a temática está inserida no evento
transversal Setembro Amarelo, transmitido ao vivo através da plataforma Microsoft Teams. O presente evento contou com 03
importantes palestras, com um professor da casa e dois convidados externos, destacando-se: Prof. Anderson Domingues do
curso de Enfermagem, e os convidados Alexandre Watt, psicólogo clínico Junguiano, convidado da Profa. Michele Aparecida
Araújo, e Fabrício Claudino, profissional da área de recursos humanos, convidado do Prof. Rodolfo Lovera. Pelo segundo ano
consecutivo, destaca-se a relevância desse tema, inclusive nesse tempo de isolamento social, tivemos reunidos, alunos, egressos
e público geral, com uma audiência superior a 200 pessoas, em que ao final do evento, alguns puderam participar e interagir
com os palestrantes, fazendo perguntas e complementando com histórias e vivências, inerentes ao tema apresentado. Além das
palestras, tivemos o envolvimento do alunos do curso de publicidade e propaganda, que realizaram a sensibilização nas mídias
sociais, com publicações no facebook da Unidade, imagem de fundo da plataforma teams, e realização de vídeo motivacional,
sob orientação da Profa. da disciplina comunicação integrada, Márcia Oliveira. De acordo com a professora Edna Aparecida
Ribeiro coordenadora do curso de administração e a Profa. Ana Maria dos Santos Silva Albuquerque coordenadora do curso de
enfermagem, realizar um evento de forma integrada proporciona aos alunos a aprendizagem e o crescimento para que eles
possam sempre entender que as atividades extra sala são importantes ferramentas para a vida pessoal e profissional. Todos os
demais coordenadores e professores da Estácio Cotia Europan e do coordenador Luiz Faustino dos Santos Maia, coordenador da
Estácio Carapicuíba, puderam mais uma vez atuarem juntos em mais um Projeto de grande relevância.

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