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Desafios da Investigação em Psicologia da Educação: Contributos de Parcerias e Projetos 

Internacionais

Aliny Lamoglia de Carvalho, professora do curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá (UNESA),

participou da III Conferência Internacional da Associação para o Desenvolvimento da Investigação em

Psicologia da Educação (ADIPSIEDUC), de 07 a 08 de setembro de 2019, em Santiago de Compostela,

Espanha. O evento reuniu profissionais e pesquisadores de países como Portugal, Brasil, Espanha,

Moçambique e Angola para discutir os rumos e percursos das pesquisas em cognição e a contribuição da

Psicologia da Educação neste processo. Foram apresentados projetos de intervenção e pesquisas

científicas com o tema “Desafios da investigação em psicologia da educação: contributos de parcerias e

projetos internacionais” nestes diferentes países.
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X Jornada de Pesquisa em Comunicação
Profa. Aline Silva Corrêa Maia Lima, do curso de Publicidade e Propaganda da ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG organizou a X
Jornada de Pesquisa em Comunicação. O evento ocorreu de 21 a 22 de outubro de 2019. O encontro contemplou
apresentações sobre o desenvolvimento das pesquisas de TCC, dos graduandos dos cursos de Jornalismo e Publicidade
da instituição.

Elizabeth Silaid Muxfeldt, professora do curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá, recebeu a premiação de 2º

Lugar entre os trabalhos apresentados na modalidade Pôster no eixo: Integração ensino – serviço – gestão –

comunidade, durante o 57º COBEM - Congresso Brasileiro de Educação Médica, em 29 de setembro de 2019.

VI Jornada Científica de Odontologia UNESA

Profa. Luciana Armada Dias, do curso de Odontologia da Universidade Estácio de Sá (UNESA), organizou a VI Jornada

Científica de Odontologia. O evento ocorreu em 19 de outubro de 2019.

Rui Machado Junior [Direito, ESTÁCIO AMAZÔNIA/RR]: participou da Comissão Científica do II Ciclo de Direito Médico

e da Saúde de Roraima, no auditório do CRM-RR, em Roraima, em 14 de novembro de 2019.

Caroline Leal Ribas (Docente), Laura Mathias e

Samya Abdallah (Discentes) [Direito, ESTÁCIO

BH/MG]: comunicação “Democracia à submissão:

crise de ideologia ou processo transformação

política?” apresentada no III Congresso de Direito

Vetor Norte, em Minas Gerais, em 21 de outubro de

2019.

Cláudio Pellini Vargas [Pedagogia, ESTÁCIO JUIZ

DE FORA/MG]: comunicação “Os conteúdos básicos

comuns da educação física escolar mineira: uma

análise dos seus contextos de influência”

apresentada no XXI Congresso Brasileiro de

Ciências do Esporte (CONBRACE), no Rio Grande

do Norte, em 20 de setembro de 2019.

Ellen Aniszewski [Educação Física, UNESA/RJ]:

artigo "(A) motivation in physical education classes

and satisfaction of competence, autonomyand

relatedness", publicado na Revista da Educação

física/UEM (Online), vol.30, p. 1-11, 2019.

Disponível:

http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevEduc

Fis/article/view/44939/751375139955

Fabíola de Almeida Brito [Enfermagem, ESTÁCIO

FAL/AL]: artigo "Estudo físico-químico, tóxico e

microbiológico associados à biorremediação nas

águas do Riacho Reginaldo em Maceió", publicado

na Revista Brazilian Apllied Science Review, vol.3, p.

1937-1948, 2019.

Ludmila Nakamura Rapado (profa.), Caroline

Monteiro Ferreira e Debora Silva de França Abreu

(alunas) [Farmácia, ESTÁCIO CARAPICUÍBA/SP]:

comunicação “A relação entre o conhecimento sobre

a importância do descarte adequado de

medicamentos e a prática do descarte” apresentada

no SIMESP 2019, em São Paulo, em 03 de

dezembro de 2019.

Winston de Araújo Teixeira [Direito, ESTÁCIO

AMAZONAS/AM]: artigo "A inconstitucionalidade da

reforma trabalhista à luz da força normativa da

constituição e do direito humano ao trabalho

decente", publicado na Revista de Direito do

Trabalho, vol.204, p. 225-244, 2019.
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