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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.

Prêmio Ernesto Mendes de incentivo à pesquisa

Profa. Renata Nahas Cardili, do curso de Medicina, da ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO/SP]

recebeu o Prêmio Ernesto Mendes de incentivo à pesquisa na modalidade tema livre, no

XLVI Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia, no dia 25 de setembro de 2019, em

Florianópolis, com a apresentação do trabalho "Mutações no gene da filagrina 2 entre

pacientes com dermatite atópica: associação com gravidade ou persistência da

doença?".

IV Simpósio de Gestão Ambiental: Educação Ambiental, Cidades e

Sustentabilidade

Profa. Samira dos Santos Daud e os discentes do seu grupo de extensão do projeto

“Pegada ambiental: educação ambiental e bem viver” do curso de Direito, da ESTÁCIO

SERGIPE, organizaram o IV Simpósio de Gestão Ambiental: Educação Ambiental,

Cidades e Sustentabilidade. O evento contou com a presença de palestrantes

renomados.
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Revista Rizoma: experiências interdisciplinares em Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas 

EVENTO/NOTÍCIA

A comissão editorial da Revista Rizoma: experiências interdisciplinares em Ciências

Humanas e Sociais Aplicadas está recebendo manuscritos para avaliação e publicação

para a próxima edição, aceitando relatos de pesquisa, estudos teóricos, relatos de

experiências, resenhas e entrevistas.

A Revista Rizoma é uma publicação semestral vinculada ao curso de Psicologia e ao

Núcleo de Estudos Afrobrasileiro do Centro Universitário Estácio Santa Catarina. Por se

tratar de um periódico interdisciplinar, a revista é voltada a insubmissão do dogmatismo

acadêmico e da normose intelectual. Direciona-se, portanto, a aceitar contribuições nas

mais diversas áreas do conhecimento que permitam aos leitores exercitar o que

Nietzsche chamava de "ruminar eterno", isto é, um modo de se proceder a experiência

do pensamento como possibilidade de devir. Solicitamos atenção às Diretrizes para

submissão online dos manuscritos.

Acesse o portal do periódico para consultar as normas e realizar a submissão dos

manuscritos:

http://periodicos.estacio.br/index.php/rizoma

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d.
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Andrea Georgia de Souza Frossard

[Serviço Social, UNESA/RJ]: artigo

"Cuidados paliativos oncológicos e

assistência social", publicado na Revista

Espaço Público, v. 4, p. 1-14, 2019.

Christiane Leal Corrêa [Medicina,

UNESA/RJ]: artigo "Uma revisão sobre maus

tratos contra crianças e adolescentes: como

diagnosticar e conduzir?", publicado na

Revista Eletrônica Estácio Saúde, v. 8, p. 40-

44, 2019.

Elizabeth Sá Barreto Lopes Nogueira

[Arquitetura e Urbanismo, UNESA/RJ]:

comunicação "Análise da paisagem urbana:

um estudo de caso no bairro de Paciência,

Rio de Janeiro, Brasil" apresentada no III

Encuentro latinoamericano y europeo sobre

edificaciones y comunidades sostenibles, na

Argentina, de 22 a 25 de maio de 2019.

Elza Maria Gonçalves Lobosque

[Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação "Avaliação do desenvolvimento

da maturidade na escolha da profissão na

clínica escola psicologia Estácio JF"

apresentada no XIV Congresso ABOP-

Asociação Brasileira de Orientação

Profissional, em Alagoas, de 16 a 20 de

setembro de 2019.

Georgina Meirelle Serafim da Silva Reis

[Administração, ESTÁCIO RECIFE/PE]:

comunicação "A inserção do kahoot, como

ferramenta de aprendizado para jovens

aprendizes" apresentada no Congresso de

tecnologia na educação 2019, em

Pernambuco, em 18 de setembro de 2019.

José Osório do Nascimento Neto [Direito,

ESTÁCIO CURITIBA/PR]: artigo "Políticas

públicas de gênero na educação: uma

análise para o desenvolvimento", publicado

na Revista Eletrônica do Curso de Direito da

UFSM (Qualis A1), v. 14, n° 3, p. 1 - 32,

2019.

Marco Aurelio Carino Bouzada [PG -

Administração,UNESA/RJ]: livro "Laboratório

de logística: testando teoria com um jogo de

empresas", publicado pela editora Alta

Books, 2019. v. 1. 224p.

Marcus Brauer Gomes [PG -

Administração,UNESA/RJ]: artigo "Avaliação

de desempenho individual da comissão

nacional de energia nuclear: um estudo

meta-avaliativo", publicado na Revista Meta:

Avaliação, v. 11, p. 495-516, 2019.

Romulo Gomes [Administração, FESV/ES]:

artigo "O self no armário: uma teoria

fundamentada sobre o silêncio de gays e de

lésbicas no ambiente de trabalho", publicado

na Revista Cadernos EBAPE.BR (FGV), v.

17, p. 375-388, 2019.

Sueli Maria Refrande [Enfermagem,

UNESA/RJ]: artigo "Vivências do enfermeiro

no cuidado ao recém-nascido de alto risco:

estudo fenomenológico", publicado na

Revista Brasileira de Enfermagem, 2019.

Tânia Catarina Sobral Soares

[Enfermagem, UNESA/RJ]: artigo

"Competências e habilidades desenvolvidas

no ensino clínico pratico em saúde do adulto

idoso: relato de experiência docente",

publicado na Revista Eletrônica do Curso do

Acervo em Saúde, v. 29, p. e1341, 2019.

Vicente Eudes Veras Da Silva

[Administração, UNESA/RJ]: comunicação

"A luta de Marielle Franco para promover o

conhecimento sobre os processos de

vulnerabilidade sociocultural" apresentada

no Porto ICRE'19 International Conference of

Research in Education, em Portugal, de 17 a

19 de julho de 2019.
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