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Ana Cristina Augusto Pinheiro [Direito,

UNESA/RJ]: capítulo “Adoção e reprodução

assistida na parentalidade homoafetiva: o afeto

como pilar da família”, no livro Direito e Justiça, ano

III, número IV, 1º Semestre 2017.

Jonas da Conceição Ricardo [Engenharia de

Produção, UNESA/RJ]: comunicação "O uso do

geogebra na disciplina bases matemáticas: um

estudo introdutório com alunos do curso da

Engenharia" apresentada no IV Congresso Nacional

de Educação, em Pernambuco, em 01 de novembro

de 2017.

Marcelino Tadeu de Assis [Gestão de Recursos

Humanos, UNESA/RJ]: artigo "Recompensas e

reconhecimento: a literatura e a visão de executivos

de recursos humanos", aprovado para publicação

na Revista Brasileira de Pesquisas de Marketing,

Opinião e Mídia.

Maria Maria Martins Silva Stancati (doutoranda)

[PG - Direito, UNESA/RJ]: comunicação "Cultura da

burocracia nas serventias extrajudiciais pela

pesquisa empírica" apresentada no II Seminário

Internacional de Metodologia de Pesquisa Jurídica,

no Rio de Janeiro, em 24 de novembro de 2017.

Rosimar dos Reis Bessa Couto e Vicente

Willians do Nascimento Nunes [Ciências

Contábeis, UNESA/RJ]: minicurso "Uso do

aplicativo plickers como recurso de metodologia

ativa" apresentado no II Congresso sobre

Tecnologias na Educação da UFPA, na Paraíba, de

18 a 20 de maio de 2017.
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Grupo TIC nos Processos Educacionais do Programa de Pós Graduação em Educação em nova rede 
internacional de pesquisa em Educação e Tecnologia 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

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

A Profa. Giselle Ferreira, líder do Grupo de Pesquisas TIC nos Processos Educacionais, TICPE

(http://ticpe.wordpress.com), foi convidada para integrar, em meados de 2017, uma nova rede internacional de pesquisa

na área de Educação e Tecnologia. A rede está sendo organizada por Neil Selwyn (Professor Titular na Universidade

de Monash, Austrália) e Thomas Millman (Professor Associado na Universidade de Gothenburg, Suíça), pesquisadores

internacionalmente renomados na área, e congrega grupos especificamente selecionados para participar de uma rede

dedicada à pesquisa sobre a relação entre educação e tecnologia a partir de abordagens críticas. O convite é fruto do

trabalho de networking internacional do grupo consolidado com a publicação, em abril de 2017, do e-Book bilíngue

Education and Technology: critical approaches (disponível em: https://ticpe.files.wordpress.com/2017/04/ebook-ticpe-

2017.pdf), organizado pela Profa. Giselle e pelos Profs. Alexandre Rosado (INES/DESU, colaborador externo) e Jaciara

Carvalho (Grupo TICPE).

A primeira ação no plano de desenvolvimento da rede, que inclui vários dos autores que contribuíram para o e-Book,

será a publicação (prevista para 2019) de um número especial de revista em língua inglesa organizado pelos Profs.

Selwyn e Millman, com título proposto Education and Technology into the 2020s: speculative futures. A coletânea será

constituída de nove artigos selecionados dentre as numerosas submissões dos grupos participantes, e incluirá um

trabalho dos professores Giselle Ferreira, Márcio Lemgruber e Jaciara Carvalho, do PPGE, em colaboração com os

Profs. Alexandre Rosado e Ralph Ings Bannell (Diretor do Departamento de Educação da PUC-Rio): “Metaphors we’re

colonised by? The case of data-driven educational technologies in Brazil”.

Para concluir a primeira etapa de desenvolvimento da rede, os organizadores planejam, para março de 2019, a

realização de um simpósio que deverá reunir presencialmente todos os participantes da rede. Os detalhes da

publicação e do simpósio serão divulgados oportunamente.

VOCÊ SABIA?

EVENTO/NOTÍCIA

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 e concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora

da instituição.

O X Seminário de Pesquisa da Estácio, VI Jornada de Iniciação Científica da UNESA e I Mostra de

Extensão da Estácio será nos dias 19 e 20 de outubro de 2018.


