
Tarcisio Costa Brum [Engenharia Civil, ESTÁCIO JUIZ DE FORA]: Artigo “Genetic algorithm applied to packaging shape
models using sustainability criteria” será apresentado e publicado com parte de conteúdo (otimização combinatória)
do projeto de pesquisa e produtividade da Universidade Estácio de Sá – UNESA no evento 26th IJCIEOM
(International Joint Conference on Industrial Engineering and Operations Management). O evento irá ocorrer no
VIRTUALEDITION.

Virgínia Laís de Souza (Docente), Kamila Lopes Garcia e Raquel Alves Rodrigues (Discentes) [Pedagogia, ESTÁCIO
SANTO ANDRÉ]: Artigo “Arte em ambientes não escolares: um estudo a partir de experiências artísticas na cidade de
Santo André” publicadona Revistade estudos aplicados em educação - REAe, vol. 5, n. 10.
Disponível em:https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_estudos_aplicados/article/view/7319.

Julio Cesar Adiala [Direito, UNESA]: artigo “Cosa sta succedendo in Brasile? Il virus e il dilemma nazionale“publicado
na Rivistadi Antropologia Contemporanea, EditoraitalianaIl Mulino. 1/2020, pp. 187-196.
Disponível em:https://www.rivisteweb.it/doi/10.48272/98943.

Marcos de Oliveira Morais [CST em Logística, ESTÁCIO SÃO PAULO]: artigo “A logística reversa como ferramenta
competitiva: Estudo de caso aplicado em uma empresa de injeção plástica.” apresentado e publicado nos Anais do X
CongressoBrasileiro de Engenhariade Produção.
Disponível em:https://aprepro.org.br/conbrepro/2020/anais/arquivos/10102020_171036_5f8214c44b3e7.pdf.

Professores daEstácio Juiz de Fora publicam capítulo em livro de New York

A Profa. Renata Prado e Prof. Douglas Machado, da Estácio Juiz de Fora, foram co-autores no livro "Ethical
Glamour and Fashion: Styling Persona Brands", publicado pela editora WaterHill Publishing em Nova York, nos
Estados Unidos. Os professores da Estácio contribuíram com o capítulo "How Can a Supermodel Influence Social,
Environmental and Animal Causes through Social Media? A Case Study with the Brazilian Supermodel Gisele
Bündchen". Este trabalho é resultado de uma série de pesquisas realizadas desde 2015 pelos professores. O prof.
Douglas Machado faz parte do board de media experts do Centre for Media & Celebrity Studies, além de ser
revisordo periódico Journal of Applied Journalism and MediaStudies. 1ªed., vol. 1, p. 139-146, 2020.
Disponívelem:
https://www.amazon.com.br/Ethical-Glamour-Fashion-Styling-Persona/dp/1775309630.

IV Encontro de formação de professores/as na perspectivaintercultural
A professora Ana Paula Santos do curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá
(UNESA) mediou a palestra “Inclusão escolar: desafios e perspectivas”. O evento ocorreu
em 9 de dezembro de 2020 e foi voltado para estudantes de Pedagogia e outras
licenciaturas e professores (as) daeducação.
A palestra estádisponívelparaacesso através do link: https://youtu.be/QT68q3h3B5Y.

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 dentroe forada instituição.

A publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico dispon ível no linkhttps://goo.gl/7VE40d
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