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Curso "Caminhos para a Extensão Universitária nas IES”

Dando continuidade ao processo de desenvolvimento e fortalecimento da cultura de Extensão na Estácio, o

curso “Caminhos para a Extensão Universitária nas IES”, organizado pelo Fórum de Extensão das IES

Particulares (FOREXP) em parceria com o FUNADESP e a Universidade Estácio de Sá (UNESA) poderá ser

assistido presencialmente ou em tempo real no dia 06/12/2019 (sexta-feira).

Local: Universidade Estácio de Sá - Campus Centro I – Avenida Presidente Vargas, 642 / Auditório do 22°

andar – Rio de Janeiro - Horário: das 09h às 18h

Assista em tempo real no link: https://viz-wcs.voxeldigital.com.br/?CodTransmissao=728652

Inscrições no link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdICaw_YZk4JCAWvrXUfPacV3ctSU2nWVkXjka1AT48ozUYOQ

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

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Christine Vieira Pereira [Psicologia, UNESA/RJ]: o
trabalho "Postura compreensiva gestáltica como prática
para além da perícia psicológica nas varas de família” foi
apresentado no VII Congresso de Gestalt-terapia do
Estado do Rio de Janeiro, em Cabo Frio, de 24 a 26 de
outubro de 2019.

Elza Maria Gonçalves Lobosque [Psicologia, ESTÁCIO JUIZ
DE FORA/MG]: fez a comunicação oral do trabalho:
“Como faço: a prática no serviço de Psicologia Aplicada
do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora em
orientação profissional”, no Congresso da Associação
Brasileira de Orientação Profissional (ABOP), em Maceió,
de 16 a 20 de setembro de 2019.

Ercole da Cruz Rubini [Educação Física, UNESA/RJ]: artigo
"Aerobic exercise and cardiac function of murines
exposed to doxorubicin: a meta-analysis", aceito para
publicação na Revista Arquivos brasileiros de Cardiologia,
2019.

Fabíola de Almeida Brito [Enfermagem, ESTÁCIO
FAL/AL]: publicação do capítulo “Impactos
socioambientais causados por metais pesados:
rompimento da barragem de Mariana", no livro Novos
Paradigmas de Abordagem na Medicina Atual 2, Atena
Editora, 2ª ed., vol.2, p. 85-96, 2019.

Gustavo Henrique Santos Pereira [Medicina, UNESA/RJ]:
artigo "Combination and sequential evaluation of acute-
on-chronic liver failure (ACLF) and hyponatremia and
prognosis in cirrhotic patients", aceito para publicação na
Revista Digestive and Liver Disease, 2019.

Tamara de Souza Campos [Jornalismo, UNESA/RJ]: artigo
"Pensando o longform à luz das sete características do
webjornalismo: um estudo de caso de uma série de O
Globo", publicado na Revista Estudos em Jornalismo e
Mídia, vol.16, p. 157-167, 2019. Este artigo é fruto da
atuação da professora, no Programa de Pesquisa
Produtividade da UNESA.

2ª Competição Brasileira de Processo
Larissa Clare Pochmann da Silva [Direito, UNESA/RJ]: participou como avaliadora das etapas escrita (memoriais) e oral
durante a 2ª Competição Brasileira de Processo, em Curitíba, de 3 a 5 de outubro de 2019.

Processos criativos em grupo e a questão da autoria

Nívea Faria de Souza [Cinema, UNESA/RJ]: palestra "Processos criativos em grupo e a questão da autoria" apresentada

na 2ª edição do "Colóquio Internacional a Autoria das Artes", no auditório do Instituto de Artes da Universidade do

Estado do Rio de Janeiro (UERJ), no Rio de Janeiro, em 7 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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