
Professora da UNESA organiza palestras no II ENPEFE (Encontro de Pedagogia de
Educação Física e Esporte)
A professora Ellen Aniszewski, do curso de Educação Física da Universidade Estácio de Sá
(UNESA) organizou e mediou as palestras dos professores Dr. Juan Antonio Moreno
Murcia (Espanha) e Dr. Francisco Carreiro da Costa (Portugal). As palestras estão
disponíveis no canal do YouTube da GPPEFE (Grupo de Pesquisa em Pedagogia de
Educação Física e Esporte) no link:
https://youtube.com/channel/UCzgCL4ldxCl26kjSjIRsxEg.
Essa edição do evento foi realizada no formato online e contou com a inscrição de mais de
500 estudantes e professores de Educação Física.

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.

Eliana Amaro de Carvalho Caldeira [Enfermagem, ESTÁCIO JUIZ DE FORA]: artigo “Contribuições do enfermeiro no
rastreamento do diabetes mellitus gestacional, na atenção primária à saúde” publicado na Revista “A enfermagem e
o gerenciamento do cuidado integral”, nº 3, Cap. 13 pag. 120-130, 2020.
Disponível em: https://www.atenaeditora.com.br/post-artigo/44663.

Eliza Ribeiro Costa [Medicina Veterinária, ESTÁCIO AMAZÔNIA]: artigo
“Why we shouldn’t blame women for gender disparity in academia: perspectives of women in zoology” publicado
na Revista: Zoologia, vol.38, edição 61968, 2021.
Disponível em: https://doi.org/10.3897/zoologia.38.e61968.

Henrique da Silva Pizzo [Engenharia Civil, ESTÁCIO JUIZ DE FORA]: artigo “Metodologia para determinação de
descargas na bacia hidrográfica do córrego Ipiranga em Juiz de Fora, MG” publicado
na Revista Brazilian Journal of Development, vol. 7, nº 2, 2021.
Disponível em: https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/25438.

Julyenne Meneghetti Campos Bampa (Docente) e Douglas Feitosa Seabra (Discente) [Engenharia Civil, ESTÁCIO
EUROPAN]: artigo “Utilização de concreto com agregado reciclado em elementos não
estruturais”, publicado na Revista REDE, vol. 4, p. 81-95, 2020.
Disponível em: http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/REDE/article/view/9493/47967650.
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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

Estácio Curitiba publica Anais do SEPESQ (Seminário de Extensão e Pesquisa)

Os Anais do I Seminário de Pesquisa, Extensão e Internacionalização (SEPESQ) e II Jornada de Iniciação Científica,
evento organizado pela Estácio Curitiba, em parceria com a regional Centro Sul, podem ser conferidos no link
abaixo. O evento reuniu cerca de 1000 pessoas online e recebeu trabalhos de professores e alunos de
universidades no Brasil e no exterior.
Anais: "O contexto da Educação no pós-pandemia". Ano 2020. ISBN: 9786599273261.
Link para acesso à publicação: https://linktr.ee/pesquisa.curitiba.
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