
VIII Latin American CDIO MEETING

No dia 18 de novembro de 2020 das 09:00 às 18:00 ocorrerá a VIII Latin American CDIO MEETING. Evento que congrega várias áreas do saber.

A programação completa pode ser acessada através do link: https://cdiobrasil.com.br/.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdsDiYdlQaqx-

9HAMqqIptAVmJ2_1jdTofXub3mNQopIpyoA/viewform.

Professor realiza a IV SEMANA JURÍDICA DA FACULDADE ESTÁCIO/EUROPAN 

Nos dias 28/09/2020 a 02/10/2020 ocorreu a IV SEMANA JURÍDICA DA FACULDADE ESTÁCIO/EUROPAN com o tema: O Acesso à Ordem Jurídica

Justa em tempos de autoritarismo. O evento contou com a participação de professores, pesquisadores, advogados, juízes e ambientalistas,

nacionais e internacionais, que analisaram o atual cenário brasileiro e a função do Órgão Judiciário na garantia dos direitos fundamentais. O

trabalho oportunizou aos discentes do curso uma reflexão sobre a relevância e o perfil do jurista do amanhã. O evento ocorreu na plataforma

Microsoft Teams.

Estácio Curitiba e FATEC realizam II Jornada de Iniciação Cientifica

Como parte do I Seminário de Extensão e Pesquisa da Regional Centro Sul, a ESTÁCIO CURITIBA e FATEC realizaram nos dias 21 e 22 de outubro

de 2020, a II Jornada de Iniciação Científica. Ocorreram diversas formas de integração acadêmica, com apresentação dos alunos de iniciação

científica do ciclo 2019/2020 e do ciclo 2020/2021, Pesquisa Produtividade dos docentes, apresentações das Agências Experimentais, atividades

sociais e comunitárias do Núcleo de Prática Jurídica, e atividades de extensão, com oficinas e mesas redondas multidisciplinares. Focado na

integração acadêmica, o evento também se destacou pelas suas atividades de internacionalização, com as apresentações de palestras e

trabalhos de professores e alunos estrangeiros da Universidad de Cádiz (España), Universidad Externado (Colombia) e Universidad Santo Tomás

(Chile), envolvendo o amplo debate acadêmico sobre direitos humanos, sustentabilidade e educação no contexto da pós-pandemia.

Em breve, os Anais do Evento local estarão disponíveis em: https://linktr.ee/pesquisa.curitiba.
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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

EVENTO/NOTÍCIA

SAIBA MAIS

BOLETIM PESQUISA 

VIII Jornada de Iniciação Científica e VII Fórum de Extensão da UNESA 

Nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2020 ocorre a VIII Jornada de Iniciação Científica e VII Fórum de Extensão da UNESA que

serão realizados no formato remoto síncrono, através da Plataforma Microsoft TEAMS.

A abertura da Jornada de Iniciação Científica terá a apresentação da palestra “Ética na pesquisa em todas as áreas do

conhecimento: compromisso e respeito com os participantes de pesquisa”, com a Profª Drª Luciana de Paula Lima e Schmidt

de Andrade, Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá (CEP/UNESA). Já a abertura do

Fórum de Extensão da UNESA, no dia 13/11, abordará “A indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão”, com a Profª Drª Sônia

Regina Mendes dos Santos, Presidente do Fórum de Extensão das IES Particulares (FOREXT). Para informações sobre os
eventos, entre em contato pelos e-mails iniciacaocientifica@estacio.br ou extensao.unesa@estacio.br. O evento é organizado

pelo Vice-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade Estácio de Sá (UNESA), Prof. Rafael Iorio, pelo

Coordenador de Iniciação Científica da UNESA, Prof. Rafael Deslandes, e pela Coordenadora de Extensão da UNESA, Profª Paula

Ribeiro.

A programação completa está disponível em: https://portal.estacio.br/media/4683647/programa%C3%A7%C3%A3o-

completa_viii_jic_e_vii_fext.pdf.

https://cdiobrasil.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdsDiYdlQaqx-9HAMqqIptAVmJ2_1jdTofXub3mNQopIpyoA/viewform
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https://goo.gl/7VE40d
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Aline Maia [Jornalismo, ESTÁCIO JUIZ DE FORA]: Livro “Rabisca e Publica: juventudes e estratégias de visibilidade social e

midiática” publicado pela Editora Appris, 331p., 1ªed., 2020.

Disponível em: https://www.amazon.com.br/Rabisca-Publica-Juventudes-Estrat%C3%A9gias-Visibilidade/dp/8547346252.

Danielle de Ouro Mamed, Dayla Barbosa Pinto e Ener Vaneski Filho [Direito, ESTÁCIO AMAZONAS]: Capítulo: “O papel do estado

em tempos de crise socioambiental” publicado no Livro Constitucionalismo e meio ambiente - Tomo III: Democracia. Editora Fi,

1ªed., vol. 3, p. 80-99, 2020, Porto Alegre, RS.

Disponível em: https://3c290742-53df-4d6f-b12f-

6b135a606bc7.filesusr.com/ugd/48d206_c5fc0eb5d3a742b68629149db68ae77e.pdf.

Fernanda Soares Torres Boudou [Nutrição, ESTÁCIO SERGIPE]: Artigo “Avaliação do binômio tempo e temperatura na

distribuição de alimentos em uma unidade de alimentação e nutrição do município de Estância/SE” publicado na Revista Ciência

(In) Cena, vol. 1, p. 1-8, 2020.

Disponível em: http://periodicos.estacio.br/index.php/cienciaincenabahia/article/view/6736.

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.

Luan Pedro Lima da Conceição [Direito, ESTÁCIO SÃO PAULO]: Livro “Altos Empregados: entre as algemas de ouro e a autonomia

privada” publicado pela Editora Lumen Juris, 1ªed., 2020.

Disponível em: https://lumenjuris.com.br/.

Marcelo Lourenço [Educação Física, ESTÁCIO SÃO PAULO]: Artigo ”Marketing de satisfação no esporte escolar” publicado na

Revista Expressão da Estácio (REDE) vol. 3, p. 13 – 27, 2020.

Disponível em: http://periodicos.estacio.br/index.php/REDE/article/view/8454/47966931.

Marcos de Oliveira Morais [CST em Logística, ESTÁCIO SÃO PAULO]: Artigo “Innovations with the canvas approach: compared 

views” publicado na Revista Iberoamerican Journal of Project Management, vol. 11, nº1, p.11-24, 2020.

Disponível em: http://www.ijopm.org/index.php/IJOPM/article/view/508/618.

Renata Magalhães Boaventura [Nutrição, ESTÁCIO SÃO PAULO]: comunicação sobre a temática “Estado nutricional de crianças e

adolescentes com alergia alimentar atendidos em ambulatório de alergia e imunologia clínica” apresentada no XLVII Congresso

Brasileiro de Alergia e Imunologia 2020, online, de 31 de outubro a 02 de novembro de 2020.

Roberto Kupper Jorge [Ciências Contábeis, ESTÁCIO SANTO ANDRÉ]: Capítulo “Trajetórias de avaliação em atividades de 

aprendizagem” publicado no Livro Caminhos Essenciais, Editora LiberArs, 1ªed., vol. 3, p. 45-56, 2020, São Paulo.

Valéria Dutra Ramos [Engenharia Química, UNESA] Artigo "A new pot still distillation model approach with parameter estimation

by multi-objective optimization" publicado na Revista Computers & Chemical Engineering, vol. 130, p. 106570, 2019.

Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2019.106570.
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