
Professor da Estácio São Paulo apresenta artigo no XXII Congresso Metodista
Euripedes Fernandes de Oliveira Junior, professor do curso de Administração da Estácio 
São Paulo, apresentou o artigo “A comunicação como fator de engajamento no processo 
de inovação nas organizações” no XXII Congresso Metodista. O evento teve como tema 
Tecnologia, criatividade e ética: o papel da ciência na contemporaneidade e ocorreu em 
21 de outubro de 2020. O link do resumo está disponível em:        
http://www.metodista.br/congressos-cientificos/index.php/Congresso2020/Pos-
LatoeStricto/paper/view/10893.

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.

Ellen Aniszewski [Educação Física, UNESA]: artigo “Prática pedagógica no PIBID Educação Física: um relato de 
experiência” publicado na Revista Temas em Educação Física Escolar, vol.5, nº.2, 2020.
Disponível em https://cp2.g12.br/ojs/index.php/temasemedfisicaescolar/article/view/3046/1896.

Priscila Moreira de Lima Pereira [Nutrição, ESTÁCIO JUIZ DE FORA]: capítulo “Abordagem nutricional para indivíduos 
com doença renal crônica em hemodiálise” no livro “Reabilitação e treinamento físico para indivíduos em 
hemodiálise”, Editora: CRV, p.121-136, 2020.
Disponível em: https://editoracrv.com.br/produtos/detalhes/35427-reabilitacao-e-treinamento-fisico-para-
individuos-em-hemodialise. 

Talita Leite Ladeira [Fisioterapia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA]: capítulo "A pandemia de COVID-19 e as demandas bioéticas 
na formação do fisioterapeuta", publicado no livro "Caminhos da bioética”, vol.3, pela editora UNIFESO, p. 19 - 32, 
2021.
Disponível em: https://www.unifeso.edu.br/editora/pdf/6e22f1c219d23b8e15d50e47d347ac5e.pdf. 

Tharciano Luiz Teixeira Braga da Silva, Marcelo Mendonça Mota, Fabrício Nunes Macedo, Michael Nadson Santos 
Santana, Vitor Ulisses de Melo e Jadisson Góis da Silva [Educação Física, ESTÁCIO SERGIPE]: artigo “Avaliação dos 
níveis de flexibilidade de faixas pretas de jiu-jitsu da categoria master” publicado na Revista Brazilian Journal of 
Development, vol.7, nº.2, p.15755-15765, 2021. O artigo é fruto da bolsa de produtividade conferida pelo Centro 
Universitário Estácio de Sergipe.
Disponível em: https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/24708/19727.
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Professor da Estácio Juiz de Fora apresentará conferência internacional

O professor Emerson Rodrigues Duarte, do curso de Educação Física da Estácio Juiz de Fora, foi aprovado para
apresentar e publicar a conferência "Physical gift and talent for sports in elementary school students: a
proposal of identification" no 17º International Virtual Conference of the European Council for High Ability
(ECHA) "GIFTS and TALENTS, VALUES for the FUTURE", organizado pela APCS – Portuguese Association for
Gifted Children em parceria com o Higher School of Education. O evento irá ocorrer de 31 de agosto a 02 de
setembro de 2021.
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