
Professora Carmem Adília da UNESA apresenta poster no 58º Congresso Brasileiro de
EducaçãoMédica (COBEM)
A docente Carmem Adília Simões da Fonseca do curso de Medicina da UNESA, apresentou o
pôster “OS DESAFIOS DO ENSINO TELETRANSMITIDO SÍNCRONO NA DISCIPLINA DE
SEMINÁRIO INTEGRADO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO CURSO DE MEDICINA” no 58o

COBEM tendo como o tema central “Educação médica em tempos de incerteza: qualidade,
equidade e construção coletiva”. O Congresso ocorreu no dia 12 de outubro de 2020, de
forma virtual / on-line.
Autoras: Nicole Martins Rubim, Débora Fragoso Cerqueira, Julia Vieira Santos e Carmem
Adília Simões da Fonseca.
O Congresso ocorreu no dia 12 de outubro de 2020, de forma virtual / on-line.

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.

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 Agriculture, vol. 10, p. 1-18, 2020.
Disponível em: https://www.mdpi.com/2077-0472/10/10/475.

Marcelo Mendonça Mota[Educação Física, ESTÁCIO SERGIPE]: Artigo “Functional training in comparison to traditional
training on physical fitness and quality of movement in older women” publicado na Revista SPORT SCIENCES FOR HEALTH
(TESTO STAMPATO), p. 1-10, 2020.
Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s11332-020-00675-x.

Klecia Renata de Oliveira Batista[Psicologia, ESTÁCIO SERGIPE] Capitulo “A escuta psicanalítica da cultura e da sociedade:
considerações sobre método” publicado no Livro “Diálogos sobre o Social e a Psicologia”, Editora Multifoco, 1aed., p. 415-
438, 2020.

Hugo Eduardo Meza Pinto[Administração , ESTÁCIO CURITIBA] Artigo “Tudo será (quase) igual, até a vacina para a Covid-
19 chegar” publicado na Revista Gazeta do Povo, 2020.
Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/tudo-sera-quase-igual-ate-a-vacina-para-a-covid-19-
chegar/.
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Professora apresenta projeto de Pesquisa Produtividade no 43o Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação

A professora e coordenadora dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Estácio Juiz de Fora, Aline
Maia, vai apresentar o artigo “Para além da tela da TV: Reflexões sobre telejornalismo na contemporaneidade”, no
43º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. O evento acontecerá de 1º a 10 de dezembro de 2020 na
modalidade virtual. A submissão foi feita à Divisão Temática (DT) 1 – JORNALISMO, Grupo de Pesquisa (GP)
Telejornalismo. O artigo é resultado da investigação que a professora realiza com apoio do edital Pesquisa
Produtividade.

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