
Professor tem trabalho apresentado no VI Workshop GeoHereditas
O professor Giovani Marques Ferreira, do curso de Engenharia Civil da Estácio Carapicuíba
apresentou o trabalho “Teste da eficiência do sistema de infraestrutura verde no processo de
urbanização por meio de simulação e comparação” no VI Workshop GeoHereditas: Geoconservação
no contexto socioambiental – respeitar a diversidade, ampliar a equidade e promover a inclusão. O
evento científico foi promovido pelo NAP GeoHereditas, em parceria com a Comissão de Cultura e
Extensão do Instituto de Geociências da USP, e ocorreu entre os dias 24 e 26 de março de 2021.
Disponível em: VI Workshop GeoHereditas - Dia 1

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.

Evandro Prestes Guerreiro [Serviço Social, ESTÁCIO SÃO PAULO]: e-book “Aprenda escrever artigo científico”
publicado pela editora eSocial Brasil, 205p, 2021.
Disponível em: https://payment.hotmart.com/V48162776W?checkoutMode=10&bid=1616521909253.

Gleibe Pretti [Direito, ESTÁCIO SÃO PAULO]: artigo “Os aspectos legais da subordinação e seus reflexos, em empresas,
como a amazonflex, diante da Gig Economy e formas de soluções de conflito” publicado na Revista Jus Navigandi
(Online), vol. 1, p. 1-12, 2021.
Disponível em: https://jus.com.br/artigos/88987/os-aspectos-legais-da-subordinacao-e-seus-reflexos-em-empresas-
como-a-amazonflex-diante-da-gig-economy-e-formas-de-solucoes-de-conflito.

Henrique da Silva Pizzo [Engenharia Civil, ESTÁCIO JUIZ DE FORA]: artigo “Flow - Integrated hydraulic calculation
software for water supply systems” publicado no Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology
(JMEST), vol.8, nº.1, 2021.
Disponível em: https://www.jmest.org/wp-content/uploads/JMESTN42353658.pdf.

Jefferson da Silva Martins [Engenharia Civil, ESTÁCIO JUIZ DE FORA]: artigo “Construção de um experimento para o
ensino-aprendizagem da primeira lei de Ohm para estudantes com deficiência visual” publicado na Revista A física na
escola, vol. 1, nº1, 2021.
Disponível em: http://www1.fisica.org.br/fne/phocadownload/Vol19-Num1/FnE-19-1-200802.pdf.
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Ganhadores do prêmio Nobel participam de evento para valorização da ciência

O evento online é no dia 08 de abril, 10 horas

A ABC e a Nobel Prize Outreach (braço de comunicação da Fundação Nobel), em colaboração com o Instituto
Serrapilheira, realizarão um encontro online, em 8 de abril de 2021, para discutir O Valor da Ciência. O evento
tem por intuito promover uma discussão sobre a importância da ciência para a sociedade e de políticas públicas
baseadas no conhecimento científico, principalmente em tempos de crise, como o que atualmente enfrentamos.
A ideia, também é inspirar estudantes de todo o Brasil a perseguirem carreiras científicas.
O evento será em inglês, com tradução simultânea disponível. A transmissão será realizada no YouTube do Nobel
Prize.
Transmissão em português: https://www.youtube.com/watch?v=ffmcJedP6Yg
Áudio original: https://www.youtube.com/watch?v=ffmcJedP6Yg.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

https://youtu.be/grqL8eYHUhc
https://payment.hotmart.com/V48162776W?checkoutMode=10&bid=1616521909253
https://jus.com.br/artigos/88987/os-aspectos-legais-da-subordinacao-e-seus-reflexos-em-empresas-como-a-amazonflex-diante-da-gig-economy-e-formas-de-solucoes-de-conflito
https://www.jmest.org/wp-content/uploads/JMESTN42353658.pdf
http://www1.fisica.org.br/fne/phocadownload/Vol19-Num1/FnE-19-1-200802.pdf
https://goo.gl/7VE40d
https://www.youtube.com/watch?v=ffmcJedP6Yg
https://www.youtube.com/watch?v=ffmcJedP6Yg
https://www.youtube.com/watch?v=h7Q2gcgHZWI
https://www.youtube.com/watch?v=ffmcJedP6Yg

