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Diego de Faria Magalhães Torres [Medicina,

UNESA/RJ]: artigo "Unilateral orbitozygomatic

muscle in a Brazilian cadaver" publicado na

Revista International Journal of Anatomical

Variation, vol. 10, setembro 2017.

Marcelo Pereira de Lima [Educação Física,

FAESO/SP]: comunicação "A participação

popular na gestão do esporte das políticas

públicas em municípios paulistas" apresentada

no 8º Congresso Brasileiro de Gestão do

Esporte, em Curitiba, de 18 a 20 de outubro de

2017.

Renata Cristina Justo de Araújo

[Enfermagem, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação "Gestão de custos na remoção

de pacientes" apresentada no Iº Simpósio de

Hotelaria Hospitalar da Rede Ebserh, em

Minas Gerais, de 17 a 19 de outubro de 2017.

Ronaldo Lucas da Silva [Direito, UNESA/RJ]:

comunicação "Guerra justa e direitos

humanos; a participação brasileira na

MINUSTAH" apresentada no II Congresso

Internacional de Direito Público: Justiça e

Efetivação dos Direitos Humanos, em

Portugal, em 13 de outubro de 2017.

Simone da Silva Viana [Pedagogia,

UNESA/RJ]: artigo "Reflexões sobre o uso do

livro didático" publicado na Revista Escola

Particular, outubro 2017.

Thiago Serrano Pinheiro de Souza [Direito,

UNESA/RJ]: comunicação "O valor jurídico do

afeto como um direito humano fundamental:

reconhecimento e tutela" apresentada no II

Congresso Internacional de Direito Público:

Justiça e Efetivação dos Direitos Humanos, em

Portugal, de 11 a 13 de outubro de 2017.

Wender Antonio da Silva [Computação,

ESTÁCIO AMAZÔNIA/RR]: artigo "Nativos,

imigrantes e excluídos digitais: a percepção

dos professores dos cursos de ciências de

uma universidade pública do estado de

Roraima/Brasil sobre a utilização das

tecnologias digitais no processo ensino-

aprendizagem" publicado na Revista Mexicana

Latin American Journal of Science Education,

classificada na CAPES como Qualis B3.
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Uma das cinco especialistas selecionadas no Brasil para trabalhar com a nova Base 
Nacional Curricular Comum em parceria com Fundação Leman, Nova Escola e Google

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link goo.gl/7VE40d

Depois de um rigoroso processo seletivo com mais de 13mil inscritos para fazer parte do time

de autores NOVA ESCOLA, a professora Pricilla Cerqueira [Administração, ESTÁCIO JUIZ

DE FORA/MG] foi uma das 5 especialistas da área de Matemática que, junto com 30

mentores e 150 professores do Brasil todo, produzirão 1500 planos de aula. Essa turma se

reuniu num grande encontro de formação, realizado entre 1 a 5 de novembro em São Paulo,

onde teve início os trabalhos.

VOCÊ SABIA?

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 e concessão de recursos financeiros e

auxílios dentro e fora da instituição.


