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Conversa entre laboratórios: habitação, conforto e assistência técnica

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

Em 25/09/2019, ocorreu o primeiro encontro de um ciclo promovidos pelos Laboratório de
Conforto Ambiental e Eficiência Energética (LABCONFEE) e o Laboratório de Habitação do Curso de
Arquitetura e Urbanismo da Estácio, campus: Niterói, Rio de janeiro. A proposta foi apresentar e abrir
o debate sobre as pesquisas e trabalhos realizados por ambos laboratórios, voltados à Habitação de
Interesse Social (HIS), Conforto Ambiental e Eficiência Energética e Assistência Técnica Gratuita.

Os encontros ocorrem às quartas-feiras, das 18h às 19h. O convite é aberto a todos os
interessados nos temas e vale horas AAC. O próximo encontro ocorrerá no dia 04/12/2019, das 18h
às 19h, no Auditório do campus Niterói.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Christiane Leal Corrêa [Medicina, UNESA/RJ]: artigo
"Long-term ethanol intake causes morphological
changes in Schistosoma mansoni adult worms in
mice", publicado na Revista Experimental
Parasitology, v. 203, p.30-35, 2019. Disponível:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S
0014489418304284?via%3Dihub#.

Fabiano Roberto Santos de Lima [Administração,
UNESA/RJ]: artigo "Unemployment and output gap:
Short-term empirical evidence for the Brazilian
context (2012-2019)", publicado na Revista
International Journal of Commerce and Economics,
v.1, p. 27-32, 2019.

Fabíola de Almeida Brito [Enfermagem, ESTÁCIO
FAL/AL]: artigo "Impactos sócio ambientais da
atividade hoteleira na orla urbana de Maceió",
publicado na Revista Brazilian Applied Science
Review, v. 3, p. 1908-1922, 2019.

Frederico Hassin Sanchez [Medicina, UNESA/RJ]:

livro "Cirurgia Mocrográfica de Mohs - Manual
Prático e Atlas", publicado pela DiLivros Editora,
2019, v.1. Disponível em:
https://issuu.com/dilivroseditora/docs/cirurgia_micr
ogr_fica_de_mohs_-_manual_pr_tico_e_a.

Iara Leão Luna de Souza [Farmácia, ESTÁCIO
AMAZÔNIA/RR]: artigo "Supplementation with
Spirulina platensis Modulates Aortic Vascular
Reactivity through Nitric Oxide and Antioxidant
Activity", publicado na Revista Oxidative Medicine
and Cellular Longevity , 2019. Disponível em:
https://www.hindawi.com/journals/omcl/2019/7838
149/.

Jaciara Carvalho e Márcio Lemgruber [PG -
Educação, UNESA/RJ]: artigo "Education and
technology into the 2020s: speculative futures",
publicado na Revista Learning, Media and
Technology, 2019. Disponível em:
https://doi.org/10.1080/17439884.2019.1666872

Fabien Pereira da Silva [Educação Física, UNESA/RJ]: palestra "Avaliação dentro e fora da quadra"

apresentada no Simpósio Internacional de Beach Tennis, em São paulo, em 21 e 22 de setembro de 2019.

Larissa Clare Pochmann da Silva [Direito, UNESA/RJ]: palestra "Medidas atípicas na execução civil: limites e

possibilidades" apresentada na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro,

em 18 de outubro 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, concessão de recursos financeiros e auxílios dentro e fora da

instituição.
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