BOLETIM PESQUISA
13 de outubro de 2020. Ano 10. N° 452
RegionalCentro Sul realiza I Seminário de Extensão e Pesquisa (SEPESQ)
Nos dias 21 e 22 de outubro de 2020, ocorrerá via plataforma Microsoft Teams, o I Seminário de Extensão e
Pesquisa. O SEPESQ reune trabalhos de iniciação científica e de extensão, trabalhos de conclusão de curso e
outros resultados de pesquisas de alunos da graduação e pós-graduação, bem como de outras instituições de
pesquisa de ensino superior. A ideia é promover intercâmbios, trocas de experiências, conexão e proximidade
com toda a comunidade acadêmica e egressos. Em 2020, o tema do evento é “O Contexto da Educação no
Pós-pandemia”,com palestras, debates e participaçãode renomados profissionaisda área da educação.
Serviço:
As inscrições poderão ser realizadas através do link: https://www.sympla.com.br/sepesq---seminario-deextensao-e-pesquisa 1003615.
Data e horário: 21/10, às 08h e 22/10, às 21h.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Marcos de Oliveira Morais [CST em Logística, ESTÁCIO SÃO PAULO]: Livro “Engenharia de Produção interface organizacional
volume 1” publicadopela Editora Perse, 1ªed., vol.1, 216p., 2020, São Paulo.
Douglas Galiazzo [Direito, ESTÁCIO SÃO PAULO]: Livro “ABC do Direito Penal” publicado pela Editora Parte Geral, 1ª. Ed.,
vol.1, 127p., 2020, São Paulo.
Pedro Renan Debiazi, Celma Paese e Gabriela Mariano [Arquitetura e Urbanismo, ESTÁCIO CARAPICUÍBA]: Podcast "A
Deriva", 2º episódio publicado e disponível em mais de 10 plataformas de streaming, e pode ser acessado pelo link:
https://open.spotify.com/episode/33jy2vI4vRQHKZUc2KZZkW?si=e0pEUCTXQ5CN_RoXJnTIuQ.
Bruno Esteves Conde [Enfermagem, ESTÁCIO JUIZ DE FORA]: Artigo “Evaluation of conservation status of plants in Brazil’s
Atlantic forest: an ethnoecological approach with Quilombola communities in Serra do Mar State Park” publicado na Revista
PLoS One, vol. 15, p. 1-18, 2020.

EVENTO/NOTÍCIA
XII Encontro de Iniciação Científica e Extensão da Estácio Amazônia
Nos dias 04, 05 e 06 de novembro de 2020 o Centro Universitário Estácio da Amazônia
realizará o XII Encontro de Iniciação Científica e Extensão da Estácio Amazônia. Todo evento
será online, com palestras, apresentações de sessões técnicas e banners. Envie seu artigo
completo, artigo curto ou resumo e venha publicar seu trabalho conosco. Todos as
informações no portal do evento:https://www.even3.com.br/xiieicea.
Setembro Amarelo
A docente Michele Messias dos Santos da ESTÁCIO SÃO PAULO organizou realizou a palestra
“Setembro Amarelo - Prevenção ao Suicídio Falar é a melhor solução”, com a Psicóloga
Thatiana Ribeiro Bispo dos Santos. O evento ocorreu em 24 de setembro de 2020, via
plataforma Microsoft Teams, com a participação de aproximadamente 90 pessoas, período
pré- aula.
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 financeirose auxílios dentro e fora da instituição.

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

