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Professor cria revista científica multidisciplinar e assume como Editor-Chefe
Social Meeting Scientific Journal
O professor do curso de Serviço Social da Estácio Interlagos, São Paulo, Dr. Evandro Prestes Guerreiro, cria revista
cientifica internacional, a partir do Seminário Internacional Social Meeting (www.socialmeetin.info) e assume a
chefia-editorial, tendo como editor adjunto, seu colega argentino da Universidad Nacional del Comahue, Vale do Rio
Negro, Argentina, Lic. Félix Luciano Bustos. O Conselho Editorial Internacional é composto por pesquisadores
doutores brasileiros e argentinos de diversas áreas do conhecimento. O Social Meeting Scientific Journal é uma
revista multidisciplinar publicada pela eSocial Brasil, em formato digital, com ISBN 978-65-991619-0-2 e ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-5061-8755. O objetivo é disseminar artigos originais, seja de revisão de literatura ou
atualizações bibliográficas, relatórios de pesquisa e artigos de comunicação, relacionados com áreas temáticas das
Ciências Sociais Aplicadas e Humanas. A missão da revista é promover a ciência multidisciplinar da humanidade
social,
desafio
materializado
na
edição
de
lançamento
no
link
https://view.joomag.com/somerevistajun2020numero1revisaoconselho-min/0747721001595636651. A próxima
edição será em dezembro 2020 e as submissões de artigos já estão abertas pelo site da revista
www.esocialbrasil.periodikos.com.br/.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Edna Aparecida Ribeiro [Administração, ESTÁCIO EUROPAN]: Artigo “Geração Alpha, você conhece?” publicado no
site Administradores.com, 2020.

Disponível em: https://administradores.com.br/artigos/gera%C3%A7%C3%A3o-alpha-voc%C3%AA-conhece.
Jobel Santos Correa [ESTÁCIO SANTO ANDRÉ]: Artigo “An exploratory study on emerging technologies applied to
logistics 4.0” na Revista Gestão & Produção, vol. 27, p. 1-25, 2020.
Luiz Faustino dos Santos Maia (Docente), Carlos Eduardo Rolim de Oliveira e Osânia Rodrigues de Santana
Domingos (Discentes) [Enfermagem, ESTÁCIO CARAPICUÍBA]. Apresentação do trabalho “Racismo e preconceito no
âmbito da profissão de enfermagem” no Congresso Internacional de Pesquisa Científica em Enfermagem, 2020
(CIPCEn-2020:), realizado em formato online via Plataforma Doity Play.
Disponível em: https://doity.com.br/cipcenfermagem.
Marcos de Oliveira Morais [CST em Logística, ESTÁCIO SÃO PAULO]: Livro “Engenharia de Produção:
Desenvolvimento Organizacional”, vol. 2., 1ª. Ed., 216p., São Paulo: Editora Perse, 2020.

EVENTO/NOTÍCIA
Direito Fundamental ao Ensino Público Gratuito no contexto da pandemia
A Docente Carolline Leal Ribas do curso de Direito da Estácio BH teve o trabalho “Direito
fundamental ao ensino público gratuito no contexto da pandemia: uma análise da
suspensão das aulas presenciais e implantação do ensino à distância em Minas Gerais”
publicado nos Anais do I Congresso de Educação Digital da Faculdade Colinas do
Tocantins, 2020, Tocantins.
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.
A publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d

