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Ser MEI é Legal

André Luiz Cantuária Cardoso Oliveira [Ciências Contábeis, UNESA/RJ]: lançamento do livro "Ser MEI é Legal",

a ser realizado no dia 10 de outubro de 2019, na Associação dos empregados da Eletrobrás, Rio de Janeiro.

Violência contra a mulher

Anne Caroline Fernandes Alves [Direito, FESGO/GO]: palestra “Violência contra a mulher”, apresentada no

Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA), em Goiás, em 04 de setembro de 2019.

Horizontes teóricos à prática educacional: pós-estruturalismo e desconstrução

Guilherme Lima Cardozo [Letras, UNESA/RJ]: palestra “Horizontes teóricos à prática educacional: pós-

estruturalismo e desconstrução”, apresentada no Encontro Internacional "Educação 360", no Rio de Janeiro, de

16 a 17 de setembro de 2019.

Inovação centrada no usuário: a metodologia Design Thinking

Isadora Tonet Assad [Marketing, ESTÁCIO CURITIBA/PR]: palestra “Inovação centrada no usuário: a

metodologia design thinking”, apresentada na ESTÁCIO SANTA CATARINA, durante a Semana da Gestão 4.0,

em 10 de setembro de 2019.

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.
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Matematicando no parque: a matemática descomplicada em 

Taboão da Serra

EVENTO/NOTÍCIA

Em 18/10/19 ocorrerá o “Matematicando no parque”, evento de matemática realizado anualmente na cidade

de Taboão da Serra que transforma o Parque das Hortênsias em uma sala de aula ao ar livre com jogos e

interatividade.

O grande marco para o surgimento do evento foi em 2014, eleito o “Ano da matemática” pela Secretaria de

Educação, Ciência e Tecnologia de Taboão da Serra nas escolas municipais. O objetivo era capacitar os

educadores para o ensino da matemática e instigar os alunos a descobrir um “novo mundo” por trás dos

números. A disciplina se tornou o “norte dos trabalhos da pasta” segundo o secretário de Educação, João

Medeiros, com formação de professores e implantação de projetos cujo foco é o aprendizado da

Matemática.

Os projetos desenvolvidos foram o “Matemática descomplicada”, que propõe tornar a disciplina algo prático

e atrativo aos alunos, “Khan Academy”, plataforma digital de vídeos educativos e o “Programa Mente

Inovadora”, em parceria com a empresa Mind Lab, com a ideia de desenvolver habilidades para a vida e

fazer com que os alunos pensem de forma criativa, por meio de jogos de raciocínio adequados a cada faixa

etária.

Em outubro de 2015, o Parque das Hortênsias recebeu a primeira edição do “Matematicando no parque”.

Na última edição, milhares de pessoas foram ao Parque das Hortênsias para participar das atividades do

“Matematicando no parque” e acompanhar as escolas da Rede Municipal de Ensino que levaram algumas

das inúmeras atividades e jogos que foram desenvolvidos em sala de aula. Além disso, foram realizadas as

finais do “Campeonato de tabuada” dos quintos anos e do “Campeonato Municipal de Mind Lab” do

“Programa Mente Inovadora”.

Segundo o prefeito, Fernando Fernandes, o Matematicando é hoje uma das principais atividades da

educação em Taboão da Serra e um dos principais responsáveis pelo IDEB da cidade.

Enquanto o Brasil atingiu 5,8 pontos no IDEB e apenas 9 estados (incluindo o Distrito Federal) alcançaram

IDEB maior ou igual a 6 (meta prevista nacionalmente para 2021), a cidade de Taboão da Serra na grande

São Paulo atingiu 6,8 pontos, superando a nota da capital e do estado.

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d.
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Alexandre de Castro Catharina [Direito, UNESA/RJ]:

artigo "As dimensões democratizantes do cpc/2015 e seus

impactos na cultura jurídica estabelecida", publicado na

Revista Eletrônica do Curso de Direito da Universidade

Federal de Santa Maria (Qualis A1), v.14, n.2, p. 1-34,

2019.Disponível:

https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/article/view/32849/p

df.

Aline Monteiro Garcia [Psicologia, UNESA/RJ]: artigo

"Sexualidade na medida socioeducativa de internação:

traçando pistas por uma revisão da literatura", publicado na

Revista Psicologia: Ciência e Profissão, v. 39, p. 1-16,

2019.

Antonio Luiz Santana [Engenharia de Produção,

FESV/ES]: capítulo “A reflexividade na grounded theory”,

publicado no livro "Formação prática e pesquisa em

educação volume 3" da Editora Atena, v. 3, p. 80, 2019.

Beatriz Acampora e Silva de Oliveira [Psicologia,

UNESA/RJ]: artigo "Análise da qualidade de vida e

percepção da autoestima: um estudo de correlação e

comparação", publicado na Revista FSA (Faculdade Santo

Agostinho), v. 16, p. 162-178, 2019.

Cintia de Lima Garcia [Enfermagem, ESTÁCIO FMJ/CE]:

artigo "Influence of burnout on patient safety: systematic

review and meta-analysis", publicado na Revista Medicina-

Lithuania, v. 55, p. 553, 2019.

Edson Brito Junior [Engenharia Elétrica, ESTÁCIO

FIC/CE]: comunicação "Uma metodologia sobre os dados

das medições físicas para qualificação da rede digital do

assinante", apresentada na 6º WPIETF Workshop Pré-

IETF no XXXIX Congresso da Sociedade Brasileira de

Computação (CSBC), em belém, em 14 de julho de 2019.

Fabiano Roberto Santos de Lima [Administração,

UNESA/RJ]: artigo "Macroeconomic determinants of

unemployment in Brazil: an ARDL approach", publicado na

revista Modern economy, v.10, n.7, P. 1744-1758, 2019.

Fábio Silva de Oliveira [Engenharia Mecânica,

UNESA/RJ]: comunicação "Additive manufacturing of

titanium applied in dentistry: a bibliometric analysis",

apresentada na IUPAC 2019, em Paris, de 05 a 12 de julho

de 2019.

Felipe da Silva Triani [Educação Física, UNESA/RJ]:

artigo "A violência em categorias de base do futsal no Rio

de Janeiro: um mergulho no universo dos pais e

treinadores", publicado na Revista Movimento, v. 25, 2019.

Halan Deny Dal Pupo [Enfermagem, ESTÁCIO

AMAZÔNIA/RR]: artigo "Polysaccharide diversity in VNI

isolates of cryptococcus neoformans from Roraima,

Northern Brazil", publicado na Revista Fungal biology, v.

123, p. 699-708, 2019.

Jacks de Mello Andrade Junior [Jornalismo, ESTÁCIO

MACAPÁ/AP]: artigo "Comunicação, desenvolvimento e

democracia: relações e reflexões necessárias", publicado

na Revista Científica de Comunicação Social da PUC -

Goiás, v.9, n.1, p. 7-11, 2019.

Disponível:http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/panorama

/article/view/7401/4185.

Keylla Dennyse Celestino da Silva [Ciências Contábeis,

ESTÁCIO BRASÍLIA/DF]: artigo "Impression management

using graphical resources in Brazilian company reports",

publicado na Revista International Journal of Accounting

and Finance (Online), v. 9, p. 1-27, 2019.

Lucas Sátiro do Carmo [Engenharia de Produção,

ESTÁCIO SANTO ANDRÉ/SP]: artigo "OSL-SAR dating of

sediments from Brazilian aeolian system: dama branca,

Rio de Janeiro, morphodynamic study", publicado na

Revista Brazilian Journal of Radiation Sciences, v. 7, p. 01-

17, 2019.

Luiz Fernando Martins de Souza Filho [Fisioterapia,

FESGO/GO]: artigo "Evaluation of the autonomic nervous

system by analysis of heart rate variability in the preterm

infants", publicado na Revista BMC Cardiovascular

Disorders, v. 19, p. 198, 2019.

Disponível:https://bmccardiovascdisord.biomedcentral.com

/articles/10.1186/s12872-019-1166-4.

Marcos Gabriel Pinheiro [Farmácia, UNESA/RJ]: artigo

"Treatment efficacy of MEDI3902 in blood stream infection

and acute pneumonia rabbit models", publicado na Revista

Antimicrobial agents chemotherapy, p. 710, 2019.

Maria Cecilia Trannin [Geografia, UNESA/RJ]: artigo

"Justiça climática: casos e relatos de um mundo em

reconstrução", publicado na Revista Ecodebate, p. 1-21,

2019.

Disponível:https://www.ecodebate.com.br/2019/08/16/justic

a-climatica-casos-e-relatos-de-um-mundo-em-

reconstrucao-artigo-de-maria-cecilia-trannin/.

Maria Eduarda Rocha de França [Biomedicina,

UNESA/RJ]: artigo "Tadalafil restores long-term memory

and synaptic plasticity in mice with hepatic

encephalopathy", publicado na Revista Toxicology and

Applied Pharmacology, v. 379, p. 114673, 2019.

Patrícia Ferreira Cardoso [PG - Direito, UNESA/RJ]:

artigo "O erotismo impresso e a sexualidade feminina",

publicado na Revista Vozes e diálogo, v. 18, n. 01, 2019.

Disponível:https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/vd/artic

le/view/14901/pdf.

Rosa Caroline Mata Verçosa [Enfermagem, ESTÁCIO

FAL/AL]: comunicação "Síndrome de burnout no

profissional de enfermagem", apresentada no 3º

Congresso e 5º Simpósio Alagoano de Saúde Mental, em

Alagoas, de 09 a 10 de agosto de 2019.

Rui Machado Junior [Direito, ESTÁCIO AMAZÔNIA/RR]:

artigo "Análise acerca dos princípios constitucionais

tributários da igualdade e das imunidades", publicado na

Revista Multidisciplinar Pey Këyo Científico, v. 5, p. 12-26,

2019.
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