
Professor da UNESA apresenta E-poster no 34º Congresso Brasileiro de Endocrinologia e
Metabologia
Eduardo Micmacher, professor do curso de Medicina da UNESA, irá apresentar o E-poster “Disposal
Practices for Sharp, Chemical and Biological Waste by Diabete Mellitus patients followed in a primary
health care unit in Rio de Janeiro”, no 34º Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia. O
evento será online e ocorrerá nos dias 28/11/2020 a 05/12/2020.
As informações sobre o evento estão disponíveis em: http://www.cbem2020.com.br/.

Aluna do curso de Administração da Estácio Ribeirão Preto apresenta artigo no XXVII SIMPEP
Thaís Alves da Rosa, aluna do professor Marcelo Elias, do curso de Administração da Estácio Ribeirão
Preto, apresentou o artigo "A importância da manutenção autônoma no processo produtivo de
bebidas: um estudo de caso", no XXVII SIMPEP (Simpósio de Engenharia de Produção): Economia
circular e suas interfaces com a engenharia de produção. O evento ocorreu online nos dias 11/11 a
13/11/2020. As informações sobre o evento estão disponíveis em:
https://simpep.feb.unesp.br/index.php.

Eliza Ribeiro Costa [Enfermagem, ESTÁCIO AMAZÔNIA]: Artigo “Distribuição Geográfica dos acidentes escorpiônicos ocorridos
nos Municípios de Roraima entre 2011 a 2017”, publicado na Revista Braz, vol. 3, nº. 4, p. 10298-10307, 2020. O artigo é fruto do
projeto de IC 2018-2019 de Sabrina Torres Teixeira, com a coorientação da professora Ellen Vanuza Martins Bertelli.
Disponível em: https://www.brazilianjournals.com/index.php/BJHR/article/view/15425/12694.

Fabiano Roberto Santos de Lima [Administração, UNESA]: Capítulo “Acesso ao Ensino Superior privado no Brasil: análise empírica
do crescimento com dados em painel (1995-2017)”, no E-book “Discussões sobre os aspectos educacionais no Brasil” em Brazilian
Journals, publicações de periódicos e Editora, vol. 2, 2020.
Disponível em:
http://www.pow.com.br/powsites/83992/arquivos/b943f59340f2a32656bb2fd49f3d86ae.pdf.

Marcos de Oliveira Morais [CST em Logística, ESTÁCIO SÃO PAULO]: Artigo “Time Series Prediction with Artificial Neural
Networks: An Analysis using Brazilian Soybean Production”, publicado na Revista Journal MDPI Agriculture, vol.10, 2020.
Disponível em: https://www.mdpi.com/2077-0472/10/10/475.

Marcelo Lourenço [Educação Física, ESTÁCIO SÃO PAULO]: TCC’s de alunos do professor Marcelo Lourenço do curso de Educação
Física da Estácio São Paulo são publicados como artigo.
Disponíveis em:
http://periodicos.estacio.br/index.php/REDE/article/view/7568/47966347.
http://periodicos.estacio.br/index.php/rbraf/article/viewFile/8722/47967076.
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao-fisica/atletas-de-futebol.
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CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS

A revista Gestão Contemporânea (ISSN 2238-4170), indexada e com avaliação Qualis/Capes B3, da Faculdade Estácio de Sá
de Vila Velha/ES, está recebendo artigos, ensaios e resenhas para a composição de edição, a ser publicada em novembro de
2020, nas áreas de Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Pedagogia.
Publicada em meio eletrônico, possui periodicidade semestral e tem como objetivo realizar, numa perspectiva
multidisciplinar, a aproximação de temas afins, com as áreas mencionadas, permitindo uma maior compreensão dos
fenômenos das ciências sociais e humanas.
O prazo para envio dos trabalhos é 20 de novembro/2020. Para submissão, devem ser observadas as Normas de Publicação
da revista.
Dúvidas quanto ao processo de submissão poderão ser encaminhadas à editoria da revista, Msc. Adriana Sartório Ricco, no e-
mail:
adriana.ricco@estacio.br.
http://periodicos.estacio.br/index.php/gestaocontemporanea/about/editorialPolicies#custom0.

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