
Professor da Estácio Santa Catarina apresenta artigo no Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia

(COBENGE)

Leonardo Menezes Melo, professor do curso de Engenharia de Produção da Estácio Santa Catarina teve o
artigo intitulado “Engenheiros na cozinha: o programa Masterchef como inspiração para estudos práticos de
tempos e movimentos” apresentado e publicado no Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia
(COBENGE). O trabalho teve o objetivo de relatar as dinâmicas e os resultados obtidos durante o processo
ensino-aprendizagem na disciplina de Engenharia de Métodos, do curso de Engenharia de Produção, por meio
da inspiração no programa MasterChef, com o uso da técnica problem-based learning. O evento foi organizado
pela Associação Brasileira de Educação em Engenharia (ABENGE) e ocorreu de forma virtual.

O trabalho está disponível: http://www.abenge.org.br/sis_artigo_doi.php?e=COBENGE&a=20&c=3013. 

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.

Edna Aparecida Ribeiro [Administração, ESTÁCIO EUROPAN]: artigo “Movimentação interna dos servidores públicos do município de Santos:

banco de permutas” publicado na Revista Boletim de Conjuntura (BOCA), Boa Vista, vol. 5, nº. 14, p. 58–69, 2021.

Disponível em: http://revista.ioles.com.br/boca/index.php/revista/article/view/203.

Henrique da Silva Pizzo [Engenharia Civil, ESTÁCIO JUIZ DE FORA]: artigo “Telhados verdes e a drenagem urbana” publicado na Revista

Artigos.Com, vol.25, p.1-9, 2021.

Disponível em: https://acervomais.com.br/index.php/artigos/article/view/6127.

Jamile Gebara Murca [Psicologia, ESTÁCIO CARAPICUÍBA]: artigo “O Currículo funcional Natural e a inclusão de alunos com necessidades

especiais”publicado na Revista Educare de ensino e pesquisa, vol.2, nº 1, p.8-17, 2020.

Disponível em: http://educare.ifmaviana.net/index.php/educare/article/view/68/22.

Marcos de Oliveira Morais [CST em Logística, ESTÁCIO SÃO PAULO]: artigo “O processo de logística reversa aplicado no produto EPS (ISOPOR)”

publicado na Revista Research, Society and Development vol.10, nº 2, 2021.

Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/12908/11455.
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A publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d

BOLETIM PESQUISA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Estão abertas as inscrições para o X Prêmio de Fotografia - Ciência & Arte, do CNPQ 

O Prêmio tem como objetivos fomentar a produção de imagens com a temática de Ciência, Tecnologia e Inovação, contribuir com a

divulgação e a popularização da ciência e tecnologia e ampliar o banco de imagens do CNPq. As inscrições podem são até às 18h do dia 29 

de abril e há duas categorias:

I - Imagens produzidas por Câmeras Fotográficas

II - Imagens produzidas por Instrumentos Especiais

As premiações consistem em:

1º lugar - R$ 8.000,00 (oito mil reais)

2º lugar - R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

3º lugar - R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Todos os vencedores recebem um certificado e o primeiro colocado de cada categoria terá direito à passagem aérea e hospedagem para 

participar da 73ª Reunião Anual da SBPC, em julho de 2021, em data e local a serem definidos.

Mais informações entre em contato pelo e-mail pfoto@cnpq.br ou acesse http://www.premiofotografia.cnpq.br/web/pfca. 

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
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