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Professor da Estácio Natal participa de curso na Suíça

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

Élcio Correia Tavares, professor de física da Estácio Natal, participou da 13° edição da Escola de professores
no CERN em Língua Portuguesa, na Suiça, de 01 a 06 de setembro de 2019. O CERN é o maior laboratório de física
do mundo, responsável pela invenção da internet e descobridor do Bóson de Higgs, a chamada "partícula de
Deus". O docente estudou o modelo padrão de partículas sub-atômicas e viu in loco como são realizadas as
experiências mais avançadas na área, em todo o mundo. Essa formação é valiosa para o ensino da Física
contemporânea aos estudantes da instituição.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Aline Silva Corrêa Maia Lima [Jornalismo, ESTÁCIO JUIZ
DE FORA/MG]: Comunicação “Passinho dance and spoken
word: aesthetic and political bodies in youth practices in
Rio and New Orleans” será apresentada no BRASA XV, no
Texas, de 26 a 28 de março de 2020.

Ana Valéria de Figueiredo e Zulmira Rangel Benfica
[Pedagogia, UNESA/RJ]: Coordenaram a mesa redonda “O
Lúdico como estratégia pedagógica na formação de
professores”, no XIV EDUCERE, no Paraná, de 16 a 18 de
setembro de 2019.

Anne Caroline Fernandes Alves [Direito, FESGO/GO]:
comunicação “Comunidades Quilombolas de Santarém: a
força feminina” apresentada no XVIII CONPEDI, em Goiás,
de 19 a 21 de junho de 2019.

Elza Maria Gonçalves Lobosque, Carlos Manoel Lopes
Rodrigues e Maria Cláudia Camara Géo Verçoza

[Psicologia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: Capítulo
“Avaliação Psicológica no contexto de trabalho: o caso das
normas regulamentadoras do trabalho”, no livro: Desafios
da avaliação psicológica na contemporaneidade. Editora
Belo Horizonte, v.1, 2019.

Tania Catarina Sobral Soares [Enfermagem, UNESA/RJ]:
artigo "Segurança dos pacientes e a participação
internacional da enfermagem", publicado na Revista
Saúde Coletiva (Barueri), v. 1, p. 1168-1172, 2019.

Tereza Cláudia de Andrade Camargo [Medicina,
UNESA/RJ]: Capítulo “Percepção dos acadêmicos de
Medicina da Universidade Estácio de Sá do campus João
Uchôa – RJ, sobre a importância da sua inserção na prática
da estratégia de saúde da família”, no livro: Revisão da
Teoria e da Prática Médica. Atena Editora, v.1, p. 81-89,
2019.
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