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APrEsENTAÇÃo
Palavra do Reitor,
A edição 2014-2016 do Balanço Social da Universidade Tiradentes chega às suas mãos
com notícias melhores que a anterior. É que nesta publicação, além da infraestrutura da Instituição de Ensino Superior e todo o trabalho desenvolvido pelos alunos e professores, no ensino,
extensão e pesquisa na região sergipana, há ainda sobre sua expansão para o exterior.
Em 2015, em uma iniciativa pioneira no Brasil, a Unit assinou acordo de parceria com a
Universidade Massachusetts Boston para implantar o Tiradentes Institute, primeiro centro de
intercâmbio e estudos instalado por uma IES brasileira nos Estados Unidos. A inauguração do
Centro de Estudos aconteceu.
Além de melhorias signiﬁcativas na qualidade de vida da população sergipana, o compromisso social da Universidade Tiradentes envolve seus alunos matriculados nas dezenas de
cursos de graduação presencial e a distância. Aﬁnal, os projetos desenvolvidos em Aracaju, no
interior de Sergipe e, por vezes, até mesmo em outros estados, como Alagoas, Bahia e Pernambuco, repercutem na trajetória acadêmica e pessoal dos discentes.
Em virtude também da responsabilidade social da Universidade Tiradentes, seus professores são reconhecidos devidamente como mestres, atuantes em ambientes propícios à
produção e difusão da ciência, sempre com foco no desenvolvimento regional – e agora com
perspectivas internacionais.
A Unit prima pela formação proﬁssional humanística em sua plenitude, como você verá
nas próximas páginas deste Balanço Social, entendendo sobre a importância do contato direto
com as comunidades, quando os acadêmicos da instituição aprendem a pôr em prática todo o
conhecimento adquirido em sala de aula.

Jouberto Uchôa de Mendonça
Reitor da Universidade Tiradentes (Unit)

presentation
Words from the Rector,
The 2014-2016 edition of Tiradentes University’s Social Report presents even
better circumstances than the previous one. In this publication, in addition to the
spectacular work done at our University by students and professors, through teaching, extension, and research projects here in Sergipe, we are also turning our
focus abroad.
In 2015, Unit signed a partnership agreement with the University of Massachusetts Boston (UMass Boston) to establish the Tiradentes Institute, the first
exchange and study center installed by a Brazilian institution of higher education
in the United States. The inauguration of the Institute took place.
In addition to providing significant improvements to the quality of life in
Sergipe, Tiradentes University upholds a social commitment to its students who
are enrolled in dozens of traditional and online courses. After all, projects developed in Aracaju and the interior of Sergipe, as well as in other states like Alagoas,
Bahia and Pernambuco affect the academic and personal growth of our students.
In accordance with its commitment to social responsibility, Unit professors
are duly recognized as experts in their fields, working on projects that produce
and spread scientific discoveries, maintaining a focus on regional development –
and now with an international approach as well.
Unit excels at training and preparing professionals, as will become evident
in the following pages of this Social Report, recognizing the importance of direct
contact with the community and applying knowledge acquired in the classroom to
real life situations.

Jouberto Uchôa de Mendonça
Rector of Tiradentes University (Unit)
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missÃo DA uNiVErsiDADE TirADENTEs
mission oF tHe tiraDentes uniVersity
Uma universidade tem os seus
princípios a partir da sua vocação nos
âmbitos do ensino, pesquisa e extensão,
considerando a sua inserção no lócus de
abrangência de sua atuação. Tal inserção
é de fundamental importância, visto que,
pela compreensão dos contextos sociais,
econômicos, culturais e educacionais,
sua vocação adquire identidade institucional, a ser dada por sua missão. Portanto, os princípios, objetivos e ﬁnalidades
consolidam a missão institucional, sendo
esta uma bússola a nortear os valores e a
sua visão de futuro, assim como as políticas institucionais, em todos os âmbitos e,
especialmente, as voltadas para as ações
educacionais, enquanto eixo propulsor
das demais.
Em sua área de abrangência, assume o compromisso com o desenvolvimento social, de forma a agregar para o
seu lócus de atuação a responsabilidade
com a transformação social, atendendo
plenamente o disposto em sua missão,
princípios, valores, visão de futuro e ﬁnalidades e objetivos.
Por estes pressupostos, a Unit tem
como missão:
"Inspirar as pessoas a ampliar horizontes por meio do ensino, pesquisa e
extensão, com ética e compromisso com
o desenvolvimento social.

A university has its principles based on its vocation in the ﬁelds of teaching, research and extension, considering its insertion in the scope of its
action. Such insertion is of fundamental
importance, since, through the understanding of social, economic, cultural
and educational contexts, its vocation
acquires institutional identity, to be given by its mission. Therefore, the principles, objectives and purposes consolidate the institutional mission, which
is a compass that guides values and its
vision of the future, as well as institutional policies, in all areas and especially
those focused on educational actions,
while axis of the others.
In its area of responsibility, it undertakes a commitment to social development, so as to add responsibility for
its social transformation to its locus of
action, fully complying with its mission,
principles, values, vision of the future and
aims and objectives.
For these reasons, Unit mission is:
"Inspire people to broaden horizons through teaching, research and extension, with ethics and commitment to
social development. "

13

14

CoNCEPÇÃo DA
uNiVErsiDADE TirADENTEs
A Universidade Tiradentes se caracteriza como Instituição de Ensino Superior
(IES) em todos os níveis e todas as áreas, comprometida com a difusão e aplicação
do conhecimento e do saber, promovendo a absorção de habilidades e competências por meio da formação superior inicial e continuada, integral e de excelência,
voltada para o desenvolvimento regional, para a ampliação da cidadania, para a
preservação da dignidade humana, a ampliação da cultura, o desenvolvimento econômico e social e a preservação do meio ambiental natural e urbano.
Por difusão e aplicação do conhecimento e do saber e absorção de habilidades e competências compreende-se o exercício pleno do conceito da Universidade
que promove a educação em seu sentido amplo, por meio das ações de ensino (conhecimentos, habilidades e competências), da pesquisa (geração de conhecimento
comprometido com a missão institucional) e da extensão (aplicação da ciência e
tecnologia em favor da coletividade e desenvolvimento regional).
Como formação inicial, o ensino da graduação estabelece as bases para o
exercício proﬁssional e deve propiciar um conjunto de conhecimentos, habilidades e competências suﬁcientes para o ingresso de seus discentes no mercado de
trabalho e para a construção de respostas qualiﬁcadas às demandas com que se
deparam na atividade proﬁssional.
Sobre formação continuada, entende-se que a qualiﬁcação proﬁssional e pessoal constitui-se em processo permanente de busca de conhecimentos e técnicas
que devem ser oportunizadas também pela Universidade, por meio de ações voltadas para a oferta de cursos e programas de pós-graduação e de aperfeiçoamento/
extensão, além de outros eventos.

No que concerne à formação integral, defende-se que o processo educacional se estrutura na articulação entre as dimensões teórica/cientíﬁca/vivencial,
pautadas no domínio da utilização do conhecimento e na qualiﬁcação tecnológica
aliados à sólida formação humanista e cultural que qualiﬁque a análise da realidade.
Complementarmente, a formação integral abrange a aquisição e compreensão de
princípios éticos e de responsabilidade social inerente à atuação compromissada
com o aprimoramento social.
A formação de excelência trata-se da convergência de esforços para o oferecimento de condições adequadas ao pleno processo educacional, bem como à
construção criativa e criteriosa de novas formas de pesquisa/investigação e de intervenção na realidade.
Por ﬁm, a concepção da Universidade Tiradentes reaﬁrma que a formação oferecida deve promover a prática da reﬂexão, em consonância com a realidade social,
de sorte a possibilitar a consecução da missão institucional, voltada para respostas
que viabilizem, de forma criativa, inovadora e assertiva, a superação dos mecanismos
que provocam o atraso social, tecnológico e econômico do país e da região.
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Tiradentes University is classiﬁed as an Institute of Higher Education (IES) in all
its departments and levels, committed to spreading and applying knowledge, promoting new skills and competencies through initial and continued higher education. Our
education focuses on regional development, expanding citizens’ rights, fostering human dignity, promoting culture, economic and social development, and preserving the
natural environment.
Spreading and applying knowledge, as well as accumulating skills and competencies; these are the central functions of the university. Unit promotes education in a
broad sense through teaching (knowledge, skills, and competencies), research (producing work alongside the institutional mission) and extension (applying science and
technology for the collective welfare and regional development).
As an initial training in higher education, undergraduate programs establish a
basis for professionalism and a set of knowledge, skills, and competencies that allow
students to enter the job market prepared to face the demands within their chosen
professions.
Continual learning implies professional and personal qualities that enable students to seek new knowledge and techniques, as provided by the university through
course offerings, graduate programs, extension projects, and other events.
With regard to the core curriculum, our educational process is structured as theoretical, scientiﬁc, and experiential in nature, varying according to the required knowledge and technical criteria. This results in the human and cultural formation of our
students according to the current realities they face.
Our core curriculum reﬂects an understanding of the ethical principles and social
responsibility that is vital to our commitment to social improvement. Producing excellence requires a convergence of efforts in order to provide the conditions necessary for
students to thrive. Creative solutions and critical thinking push our research projects
forward and allow us to shape our future.
In conclusion, Tiradentes University reafﬁrms that our courses and training should
promote reﬂection, in the context of our social reality, in order for our institutional mission to be achieved. We focus on creative, innovative, and persistent solutions that
aid us in overcoming the social, technological, and economic conditions that currently
hinder our country and region.
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HisTÓriCo
A Universidade Tiradentes é a maior Instituição de Ensino Superior mantida pelo
Grupo Tiradentes, de atuação no Nordeste brasileiro. Com 55 anos de existência, a
Unit começou como Colégio Tiradentes, na capital sergipana, Aracaju, em 1962. A escola oferecia os cursos nos ensinos fundamental, médio, Proﬁssionalizante/Pedagógico e Contabilidade. Em julho de 1972, o Ministério da Educação (MEC) oﬁcializou a
implantação dos primeiros cursos superiores: Ciências Econômicas, Administrativas e
Contábeis. Depois vieram Direito, Comunicação e Biblioteconomia. O Colégio Tiradentes deu lugar às Faculdades Integradas Tiradentes (Fits). Já em 1994, as Fits foram elevadas à condição de universidade. Em 1998, nasce o Instituto de Tecnologia e
Pesquisa (ITP), uma associação de direito privado sem ﬁnalidade de lucro, criada em
resposta às demandas por estrutura apropriada ao desenvolvimento da ciência e da
tecnologia em Sergipe e na região Nordeste.
Em 2000, a Universidade Tiradentes, por meio do Ensino a Distância (EAD), chega à população que até então não tinha acesso ao ensino superior. O primeiro município foi Canindé de São Francisco. Em 2003, depois de iniciar o processo de expansão
no interior de Sergipe, a IES inaugura a primeira sede própria fora da capital, na cidade
de Estância, já com 600 alunos matriculados. Em 2004, a Unit inaugura o campus da
cidade de Itabaiana e o da cidade de Propriá, na divisa de Alagoas. No mesmo ano,
a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) aprova o
primeiro mestrado da Universidade Tiradentes, em Engenharia de Processos, sendo o
primeiro na área de Engenharia a ser reconhecido no estado de Sergipe, com turma já
em 2005. Em 2010, foi lançado o primeiro doutorado, também em Engenharia de Processos. Também em 2010, o ITP e a Unit inauguram o Núcleo de Estudos em Sistemas
Coloidais (Nuesc), centro de excelência em pesquisas na área de petróleo, resultado
de parceria com a Petrobras.
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Em 2013, a Universidade Tiradentes lança seu primeiro curso de Medicina em
Sergipe, no campus Aracaju Farolândia. Em 2015, a Universidade Tiradentes inaugura
dez novos polos de EAD e passa a atuar em cinco estados do Nordeste. Além disso, dá
um grande passo a caminho da internacionalização, resultado entre a parceria da Unit
com a Universidade de Massachusetts Boston para a implantação do Tiradentes Institute. Em 2016, a Universidade Tiradentes é a primeira instituição de ensino do Nordeste a
implantar o uso do Google for Education, com ferramentas, tecnologias e soluções que
despertam maior entusiasmo de alunos e professores. O Google escolheu nove cases
em diversas áreas e o Grupo Tiradentes foi selecionado como o único em Educação e
do Nordeste a estar no site mundial “Juntos dá para fazer mais”.

History
Tiradentes University is the Tiradentes Group’s largest institution of higher education. Holding 55 years of experience in Northeast Brazil, Unit was originally known
as Tiradentes College. It was founded in Aracaju in 1962. The school offered courses
in primary and middle school education, high school, teacher training/pedagogy and
Accounting. In July of 1972, the Ministry of Education (MEC) accepted the ﬁrst ofﬁcial
academic departments: Economics and Administration & Accounting. Then came Law,
Communications, and Library Science. Tiradentes College then became the Tiradentes
Integrated College (Fits). In 1994, Fits ofﬁcially became a university. In 1998, Unit created
the Institute of Technology and Research (ITP) as a non-proﬁt organization. ITP’s facilities are equipped for cutting-edge research in science and technology.
In 2000, Tiradentes University began utilizing distance education (EAD) in order
to reach populations that were previously without access to higher education. The ﬁrst
region it reached was Canindé de São Francisco. In 2003, after expanding services to
the interior of Sergipe, the institution inaugurated its ﬁrst regional branch, located in
the city of Estância and enrolling 600 students. In 2004, Unit opened its Itabaiana campus, along with its Propriá campus (on the border of Alagoas). In the same year, the
Committee for Improvement of Higher Education Personnel (Capes) approved the ﬁrst
Master’s degree program at Tiradentes University in Process Engineering. This was also
the ﬁrst Engineering Master’s degree program in the state of Sergipe. In 2010, the ﬁrst
Doctoral program was launched, also in Process Engineering. Also in 2010, ITP and Unit
inaugurated the Center for Colloidal System Studies, dedicated to petroleum research
in partnership with Petrobras, the national petroleum company.
In 2013, Tiradentes University launched the ﬁrst medical courses at its Farolândia
campus in Aracaju. In 2015, they opened two new distance learning centers, operating
in ﬁve states in the Northeast region. Additionally, Unit took a major step forward towards internationalization, creating a partnership between Unit and the University of
Massachusetts Boston (UMass Boston) and establishing the Tiradentes Institute. As of
2016, Tiradentes University is the ﬁrst educational institution in the Northeast of Brazil
to use Google for Education, providing tools, technologies, and solutions to the delight
of students and professors. Google chose nine participating institutions, among them
the Tiradentes Group, as the only institution in the Northeast to be featured in this global network: “Together, we can do more”.
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A Universidade Tiradentes dispõe
de cinco campi no estado de Sergipe, dois
em Aracaju e outros três nos municípios de
Estância, Itabaiana e Propriá. São 30 polos
com 10 cursos a distância que dão apoio
presencial, numa abrangência de 70% do
território sergipano, além dos estados de
Alagoas, Bahia, Pernambuco e Rio Grande
do Norte.

Tiradentes University has ﬁve campuses in the state of Sergipe, two in Aracaju, and one in Estância, Itabaiana, and
Propría respectively. There are 30 distance education centers that provide live
support, covering 70% of Sergipe and
additional areas in the neighboring states
of Alagoas, Bahia, Pernambuco, and Rio
Grande do Norte.

A estrutura mantida pela Unit alcança, além das unidades, cerca de 50 mil alunos, 976 professores, 1018 colaboradores,
distribuídos nos 50 cursos de graduação,
5 mestrados, 5 doutorados, 32 cursos de
pós-graduação Latus Sensu e 60 grupos
de pesquisa.

Unit is comprised of approximately
50,000 students, 976 professors, and 1018
staff members. Students can chose between 50 undergraduate majors, 5 Master’s
degree programs, 5 Doctoral programs,
32 additional graduate programs Latu
Sensu, and 60 research groups.

alunos
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ProGrAmA DE CooPErAÇÃo ACADÊmiCA
aCaDemiC aFFiLiate proGram
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Dentro da política de pesquisa e de
pós-graduação implantada pela Universidade Tiradentes, desde o ano de 2008, o
Programa de Cooperação Acadêmica tem
o objetivo de possibilitar a vinda de docentes de outras instituições de ensino para
consolidar e estabelecer parcerias de pesquisa e novas redes de investigação. É importante frisar que essas parcerias possibilitam um incremento na produção cientíﬁca
e na elaboração e submissão de projetos
em rede para captação de novos recursos.

Within the research policies and
graduate school guidelines at Tiradentes University, the Academic Afﬁliate
Program welcomes professors from
other academic institutions to Unit, to
establish partnerships and new research
possibilities. It is important to recognize that these partnerships increase the
production of scientiﬁc works, improve
the quality of project submissions, and
attract new resources.
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iNsTiTuiÇÕEs
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Instituto Nacional del Carbón - Espanha
Universidad de Barcelona - Espanha
Wayne State University
Detroit - Estados Unidos

Universidade do Porto - Portugal
Universidade de Aveiro - Portugal
University of Massachusetts, Boston - Estados Unidos
Universidade de Lisboa - Portugal
Harvard MIT Health Sciences and Technology
Estados Unidos

United States Department of Agriculture
(USDA) - Estados Unidos

Universidad de Sevilla - Espanha
United States Departmen of Agriculture (USDA) Estados Unidos

Rice University Houston - Estados Unidos
Universidad de Guadalajara- México

Universidad Autónoma del Estado de México
México

Universidade Federal do Ceará
Brasil

Universidad Nacional de Colombia - Colômbia

Universidad de Chile - Chile

Pontificia Universidad Católica de ValVparaíso - Chile

Universidad Nacional de San Luis - Argentina

Universidad del Rosario - Argentina

Universidad del Sur - Argentina

PArCEirAs
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- Espanha

á

tina

Aix-Marseille Université, Marseille França

University at Qatar - Catar

rELAÇÕEs iNTErNACioNAis
internationaL reLations
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O setor de Relações Internacionais
da Universidade Tiradentes (Unit) foi inaugurado em 2009 visando a consolidação da
imagem e do posicionamento global da
Unit no cenário internacional, assim como a
oferta de um ensino de acordo com as atuais exigências proﬁssionais e acadêmicas
que marcam o mundo globalizado. Tendo
como base a solidiﬁcação de convênios de
cooperação acadêmica e a participação de
programas internacionais, o setor é responsável por possibilitar a mobilidade acadêmica e a cooperação cientíﬁca entre universidades, recepcionar alunos e professores
estrangeiros, promover encontros acadêmicos e apresentar a Unit em diversos fóruns, eventos e reuniões internacionais.
Com vários convênios e programas
de incentivo à mobilidade acadêmica, o
trabalho de Relações Internacionais vem
contribuindo para maximizar a quantidade
de parcerias e assim aumentar o número de
intercâmbios de estudantes e professores.
Entre 2014 e 2016, em torno de 250 alunos
foram enviados para um período acadêmico no exterior por meio de programas de
longa duração. Em um conjunto de mais de
60 universidades distribuídas em diversos
países, destacam-se as parcerias com Portugal, Espanha e México, e um ﬂuxo crescente com Colômbia, Itália e Coreia do Sul.

Tiradentes University’s (Unit’s) International Relations Ofﬁce was inaugurated
in 2009 with the aim of promoting Unit’s
standing as a globally-minded institution.
The Ofﬁce guides students in accordance
with current professional and academic
standards in preparation for a globalized
job market. Focused on coordinating academic agreements between students and
international programs, International Relations is responsible for enabling study
abroad opportunities, welcoming foreign
students and professors, planning academic conferences, and promoting Unit
through various forums, events and international conferences.
Through various agreements and
programs put in place to encourage
academic mobility, the Ofﬁce of International Relations’s work has helped to
develop successful partnerships, thereby
increasing student and faculty exchanges. Between 2014 and 2016, some 250
students spent an academic semester
abroad through various long-term programs. In conjunction with 60 universities in several countries, International
Relations enjoys partnerships with institutions in Portugal, Spain, Mexico, as
well as a growing relationship with Colombia, Italy, South Korea, and the U.S.

Número de Alunos outgoing por instituição de destino entre 2014 e 2016
Universidade do Porto - Portugal

Universidade del Estado de Pueba

Universidade Sevilla

Universidade politécnico do porto

20 alunos

18 alunos

17 alunos

17 alunos

Universidade de valadolid

Universidade anahuac mayab

Universidade nova lisboa

12 alunos

12 alunos

10 alunos

Universidade de évora

15 alunos

Universidade guadalajara

Universidade de burgos

8 alunos

8 alunos

Universidade de algave

Universidade de lisboa

Universidade monterrey

tecnológico de monterrey

Universidade de salamanca

6 alunos

4 alunos

4 alunos

4 alunos

2 alunos

Universidade católica san antonio

1 alunos

Universidade de trás-o s-montes e
alto douro

1 alunos

Universidade intercontinental

Universidade del pais vasco

1 alunos

1 alunos

Número de Alunos outgoing por programa entre 2014 e 2016
Modalidade acadêmica

Ciência Sem Fronteira

134 alunos 73 alunos

Ibero-americanas

Fellow-Mundus

eBW+

26 alunos

8 alunos

7 alunos

tiraDentes institute no Campus Da uniVersiDaDe De
tiradentes institute - Massachusetts - Umass boston
massaCHusetts – umass Boston
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Cursos DE GrADuAÇÃo
unDerGraDuate Courses
28 HumANAs E soCiAis/ Humanities anD soCiaL
Administração • Administration
Arquitetura e Urbanismo • Architecture and Urbanism
Ciências Contábeis • Accounting
Jornalismo • Journalism
Publicidade e Propaganda • Advertising
Design Gráﬁco • Graphic design
Direito • Law
Geograﬁa • Geography
História • History
Letras • Letters
Pedagogia • Pedagogy
Serviço Social • Social service

EXATAs/eXaCt
Ciência da Computação • Computer Science
Engenharia Ambiental • Environmental Engineering
Engenharia Civil • Civil Engineering
Engenharia de Petróleo • Petroleum Engineering
Engenharia de Produção • Production Engineering
Engenharia Mecatrônica • Mechatronics Engineering
Informática (Licenciatura) • Informatics (Licentiate)
Matemática (Licenciatura) • Mathematics (Licentiate)
Sistemas de Informação • Information Systems

BioLÓGiCAs E DA sAÚDE/HeaLtH anD BioLoGiCaL
Biomedicina • Biomedicine
Ciências Biológicas • Biological Sciences
(Bacharelado e Licenciatura)

(Bachelor and Licentiate)

Educação Física • Physical Education
(Bacharelado e Licenciatura)

(Bachelor and Licentiate)

Enfermagem • Nursing
Farmácia • Pharmacy
Fisioterapia • Physiotherapy
Medicina • Medicine
Nutrição • Nutrition
Odontologia • Odontology
Psicologia • Psychology

GrADuAÇÃo TECNoLÓGiCA/ teCHnoLoGiC GraDuation
Design de Interiores • Interior Design
Estética e Cosmética • Aesthetics and Cosmetics
Gastronomia • Gastronomy
Gestão de Recursos Humanos • Human Resource Management
Negócios Imobiliários • Real Estate Business
Petróleo e Gás • Oil and Gas
Segurança no Trabalho • Safety at Work
Moda • Fashion

EDuCAÇÃo A DisTÂNCiA/DistanCe eDuCation
História • History
Informática • Computer
Letras Português/Espanhol • Letters Portuguese / Spanish
Matemática • Mathematics
Pedagogia • Pedagogy
Administração • Administration
Serviço Social • Social service
Ciências Contábeis • Accounting
Segurança no Trabalho • Safety at Work
Gestão Pública • Public Management
Gestão de Vendas e Marketing • Sales Management and Marketing
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unit
carreiras
Entre 2014 e 2016

5.209

oportunidades de
estágio externo

708

convênios

O Unit Carreiras visa ampliar as oportunidades de estágio e emprego, além de orientar alunos e/ou egressos quanto ao desenvolvimento da
carreira proﬁssional e acompanhar sua inserção no mercado de trabalho.
O programa atua em quatro eixos. Pela Empregabilidade intenta-se
identiﬁcar e ampliar o número de vagas para estágio e emprego nas diversas áreas de interesse dos estudantes e egressos, por meio de parcerias
com empresas públicas e privadas. A Orientação Proﬁssional disponibiliza
capacitações por meio de oﬁcinas gratuitas e treinamentos online. O eixo
Acompanhamento de Estágio busca oferecer diversos serviços no intuito
de veriﬁcar a regularização da documentação necessária para o estágio não
obrigatório, no qual se dá a prática dos conhecimentos adquiridos pelos
estudantes. Por ﬁm, o Acompanhamento de Egressos que objetiva colher
dados e buscar informações sobre o mercado de trabalho, visando formar
proﬁssionais cada vez mais qualiﬁcados.
Entre 2014 e 2016 foram dadas 5.209 oportunidades de estágio externo em várias empresas parceiras, totalizando 708 convênios. A potencialidade dessas empresas junto ao investimento educacional da Unit tem como
resultado a formação de proﬁssionais aptos, gerando o crescimento de empregabilidade e da economia no estado de Sergipe.
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Ambiente de
atendimento e apoio
ao estudantes e
conveniados

s

unit Careers
Unit Careers aims to expand internship and employment opportunities, as well
as guide students and/or graduates in the development of their professional careers as
they integrate into the job market.
Our program works in four areas. In terms of employability, we work to identify
and expand internship and employment opportunities in different areas of interest for
both students and alumni through our partnerships with public and private companies.
Students are assisted through professional guidance in the form of free workshops and
online training. Internship training seeks to offer a variety of services in order to check
the documentation needed to this non-obligatory training program in which students
are asked to apply their newly acquired knowledge. Finally, our Graduate Services aims
to collect data and information about the job market, in a continued effort to train more
and more qualiﬁed professionals.
Between 2014 and 2016, 5,209 off-campus internship opportunities were awarded to students to work with several partner companies, totaling 708 internship agreements. The potential of these companies together with Unit’s continued commitment
to education have resulted in well-trained professionals, generating improvement in
employability and growth in Sergipe’s local economy.

PLANEJAmENTo EsTrATÉGiCo
strateGiC pLanninG
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A identidade organizacional é a essência de uma empresa. Ela é formada pela
missão, que traduz os motivos de sua existência e sua função principal; pela visão, que
dá o sentido de direção e aponta onde a
instituição quer chegar; e pelos valores, que
são os compromissos e princípios éticos nos
quais a empresa baseia a sua conduta. Tendo estes critérios bem deﬁnidos, desde 2008
a Universidade Tiradentes (Unit) vem trabalhando com planejamento estratégico, cuja
ﬁnalidade é reformular os negócios, produtos e serviços da empresa com o intuito de
estimular o seu desenvolvimento. As metas
são traçadas por comitê e validadas pela
alta liderança. A partir delas, são desenvolvidos vários projetos com foco na capacitação
de líderes de diversas áreas para que sejam
multiplicadores. O aumento na qualiﬁcação
dos serviços nas modalidades presencial e
a distância gera ótimos resultados para melhor satisfação dos clientes e colaboradores.

Organization is the core of this
company. Organization is created through the mission, a vision that guides the
institution, and values, which are the
commitments and principles on which
the company is based. Having these criteria well deﬁned, Tiradentes University
(Unit) has been working with Strategic
Planning since 2008. The company’s aim
is to constantly improve our company’s
business, products, and services in order to stimulate its development. The
goals are ﬁrst drafted by a committee
and then conﬁrmed by the senior administration. From these goals, several projects are developed focused on
training leaders in various ﬁelds. An
increase in quality services in the face
of current and future challenges helps
generate positive results and increased
satisfaction on the part of clients and
partners.
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EDiTorA uNiVErsiTáriA TirADENTEs
tiraDentes uniVersity puBLisHinG House
Criada em 2013, a Editora Universitária Tiradentes (EDUNIT) busca promover
difusão cientíﬁca, nas diversas áreas, com a
ﬁlosoﬁa de formar produtores de conhecimento que sejam empreendedores. Deste
modo, visa manter diálogos entre os pesquisadores do Grupo Tiradentes e demais
instituições brasileiras e estrangeiras, objetivando estabelecer parcerias e abrir novas
fontes de captação de recursos, propiciando
vantagens tangíveis e intangíveis.
Tem por valores a excelência editorial, ética, inovação, sustentabilidade ﬁnanceira e ambiental. A missão da Edunit
é contribuir para a difusão do conhecimento por meio de publicações de qualidade
relacionadas à educação e à cultura. Deste
modo, a Editora reforça sua presença nos
círculos de difusão e da distribuição do livro

Created in 2013, Tiradentes University Publishing House seeks to disseminate scientiﬁc knowledge and
encourage research endeavors and
entrepreneurship. Through these initiatives, Edunit works to foster dialogue
between Tiradentes Group researchers
and other Brazilian and foreign institutions. Establishing new partnerships
and fundraising courses provides both
tangible and other less visible beneﬁts
for Unit.
Working with a commitment to
editorial excellence, ethics, innovation,
and ﬁnancial and environmental sustainability, Edunit’s mission is to contribute
to academics through educational and
cultural publications. Edunit has established itself as a credible source throu-
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brasileiro, com propostas organizacionais
baseadas em conceitos de órgão cultural
acadêmico. Entende o livro universitário
como empreendimento acadêmico/cultural, buscando, cotidianamente, o leitor.
Tem por objetivo a visibilidade no que tange à produção cientíﬁca e tecnológica de
uma instituição.

gh its presence in the production and
distribution of Brazilian texts based on
established academic and cultural principles. University textbooks are considered a cultural enterprise, which seeks
an expanded readership and increased
visibility for Unit’s scientiﬁc and technological publications.

A Editora conta com 30 livros publicados, entre impressos e digitais, como os cinco títulos da Coleção Didática Universitária,
cujo conteúdo é produzido por professores
da Universidade Tiradentes (UNIT). É, também, responsável por toda a produção dos
periódicos do Grupo Tiradentes, a exemplo
da Revista Interface Cientíﬁcas, Cadernos de
Graduação e a Revista Ideias & Inovação. A
Edunit é ﬁliada à Associação Brasileira de
Editoras Universitárias (ABEU).

Edunit has published 30 books,
both printed and digital, including ﬁve
works in the University Academics Collection with content produced by professors from Tiradentes University (Unit).
It is also responsible for producing Tiradentes Group journals, like the Scientiﬁc Interface Magazine and Cadernos de
Graduacão. Edunit is afﬁliated with the
Brazilian Association of University Publishers (Abeu).
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Obras publicadas entre
livros impressos e E-books

Dados do Portal de Periódicos 2014/2016
Artigos publicados

Total de acessos

40.566

Interfaces
Científicas

5.145

Ideias
e Inovação

83.975

Total geral de acessos

129.686

535
IDEIAS &
INOVAÇÃO

64
Cadernos
de Graduação

639
Total geral de
Artigos publicados

1.238
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ComPLEXo DEsPorTiVo
sports CompLeX

48

competições

O complexo desportivo da Universidade Tiradentes (Unit) é um dos mais
modernos do país e nele são realizadas
competições importantes para o estado,
como os Jogos da Primavera e os Jogos
Escolares TV Sergipe. No período de
2014 a 2016 o espaço abrigou um Campeonato Sul-Americano de Natação e
competições interestaduais, como o Circuito de Natação Escolar, com participação de mais de 500 alunos dos estados
de Sergipe, Bahia e Alagoas. E ainda
competições internas, visando o bem-estar dos alunos e a integração entre os
cursos. Nos últimos três anos foram realizadas 48 competições.

Tiradentes University’s (Unit’s)
Sports Complex is one of the most modern in the country. Important statewide athletic competitions are held here,
such as the Spring Games and the “TV
Sergipe Scholastic Games”. From 2014
to 2016, the Sports Complex hosted
the South American Swimming Championship and other interstate competitions, such as the School Swimming Circuit, which included over 500 students
from Sergipe, Bahia, and Alagoas. Internal competitions are also held here,
to promote physical well-being of Unit
students. Over the past three years, 48
competitions have been hosted.

O espaço dispõe de excelente infraestrutura e conta com piscinas semiolímpica
e olímpica, pista de atletismo, campo de futebol, quadras poliesportivas, salas de danças e lutas e uma academia.

The structure is modern and includes
a semi-Olympic and Olympic-sized swimming pools, running tracks, a soccer ﬁeld,
multi-use playing courts, dance studios, a
martial arts studio, and a workout room.

CLiNiCA DE PsiCoLoGiA
(CENTro DE APoio PsiCossoCiAL)
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psyCHoLoGy CLiniC
(psyCHosoCiaL support Center)
O Centro de Apoio Psicossocial
funciona na Clínica de Psicologia da Universidade Tiradentes (Unit) e desde 2001
presta serviços à população. Dotado de
estrutura adequada, o espaço também
serve como local de estágio aos alunos
do curso de graduação, sob orientação
dos professores supervisores, que são
psicólogos com formação especializada
e experiência clínica.
Os atendimentos psicoterápicos
são realizados semanalmente e aumentam a cada semestre, promovendo assim
a busca por uma melhor qualidade de
vida que contempla as dimensões biopsicossociais destes pacientes. Além de
acolhimento individual, também existe
oferta de atendimento em grupo e familiar. A clínica conta com núcleos de ensino, pesquisa e extensão, nos quais são
desenvolvidos muitos projetos gratuitos,
pois atendem à comunidade carente.
Além disso, por meio de vários convênios
ﬁrmados com diversas entidades e instituições, são realizadas inúmeras ações
inovadoras de trabalho da prática do psicólogo em presídios, escolas, hospitais,
entre outros locais.

The Psychosocial Support Center works within the Psychology Clinic of
Tiradentes University (Unit). Since 2001,
it has provided support services to the
Unit community. This clinic also serves
as a space for undergraduate internship
opportunities. Student interns are supervised by psychologists who hold specialized training and clinical experience.
Weekly therapy sessions are growing in number every semester, assisting
clients in their search for a better quality of life and improved bio-psychosocial
conditions for patients. In addition to individual care, group and family services
are also offered. The clinic has created
and implemented teaching, research, and
extension projects to serve impoverished
communities. Moreover, through agreements with various institutions, numerous
innovative initiatives in psychology are
performed in prisons, schools, hospitals,
and other institutions.

ANO
YEAR

2014
2015
2016

ATENDIMENTOS
CONSULTATIONS

531
543
777

ESTAGIÁRIOS
STUDENT INTERNS

55
49
84
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CENTro DE EsPECiALiDADEs mÉDiCAs
meDiCaL speCiaLties Center
Hoje referência no estado de Sergipe, o Centro de Especialidades Médicas foi constituído em 2013 como uma
clínica-escola e em 2015, devido à sua
excelência, transformou-se em uma unidade Hospital Dia. Trata-se de um novo
conceito de serviços direcionado ao mercado sergipano na área de Saúde.
Apresentando soluções completas
que trazem mais praticidade e eﬁciência
para o dia a dia da população sergipana,
o Centro de Especialidades Médicas é
uma excelente opção para realização de
diagnóstico clínico e hospitalar, garantindo qualidade e eﬁciência no atendimento, para o bem-estar de seus usuários.
Dispondo de uma equipe de proﬁssionais
altamente qualiﬁcados, corpo clínico especializado e os melhores recursos tecnológicos, o hospital está, atualmente, entre
as instituições de saúde de Sergipe que
mais crescem em qualidade de serviços
e produtos assistenciais disponibilizados
aos seus pacientes e visitantes.

Medical Specialties Center was established as a school/clinic in 2013, and
due to its success, it became a Day Hospital in 2015. It provides high-quality health
services to the state of Sergipe.
Providing practical, efﬁcient solutions to improve the daily life of Sergipe
residents, Medical Specialties Center is
an excellent option for clinical and hospital diagnoses, guaranteeing quality, efﬁcient care to ensure the well-being of its
patients. Featuring a team of highly qualiﬁed professionals, specialized clinical staff, and the best technological resources
available, Decós Day Hospital is currently
among the fastest growing and most-improved health institutions in Sergipe.

ATENDIMENTOS
CONSULTATIONS
2014-2016

10.648

Especialidades /specialties
+ atendimentos / + medical services

1º

PEDIATRIA

2º

Neurologia Clínica

3º

Nutricionista

4º

Ginecologia e Obstetríca

5º

Cardiologia

6º

Endocrinologia

7º

Ortopedia

1.148
845
727
703
686
667
613

Outras especialidades/ another medical specialties + 5259
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LABorATÓrio CENTrAL
DE BiomEDiCiNA/uNiTLAB
CentraL LaB oF BiomeDiCine/unitLaB
Reconhecido pelos especialistas
como uma das mais completas unidades
laboratoriais de universidades brasileiras,
o UnitLab adota diversos programas de
qualidade, participa de um dos melhores
programas de certiﬁcação e acreditação
e é o único laboratório ambulatorial que
realiza a coleta e análise de Liquor no estado de Sergipe.
O laboratório investe constantemente em tecnologia, qualiﬁcação de
pessoal e valorização do relacionamento
com clientes e parceiros. Sua estrutura
técnica e cientíﬁca é composta por sete
biomédicos especialistas, mestres e doutores, que são responsáveis pelos setores como Coleta de amostras biológicas,
Uroanálise, Bioquímica, Microbiologia,
Hematologia, Imunologia e Parasitologia,
os quais são compostos por equipamentos de alto grau de qualidade.
Dotado de excelência técnica e
conﬁabilidade, o laboratório tem grande capacidade de atendimentos por dia
e oferece todos os serviços relacionados
a análises clínicas. Embora sejam aceitos
todos os convênios do estado, 90% de
seu atendimento é voltado para o Sistema Único de Saúde (SUS). O UnitLab também oferece palestras sobre saúde aos
clientes, promove aulas complementares
de Biossegurança para os alunos e realiza
diversas extensões, prestando assistência
à comunidade por meio de parcerias.

Recognized by specialists as one of
the most complete laboratory facilities at
a Brazilian university, UnitLab runs several
quality programs. UnitLab participates in
one of the top certiﬁcation and accreditation programs and is the only outpatient
laboratory that collects and analyzes liquor in the state of Sergipe.
UnitLab is constantly investing in
updated technology and maintaining
qualiﬁed professionals and valuable connections with clients and partners. Their
technical and scientiﬁc background is anchored by seven biomedical experts, holding Master’s and PhD degrees, who lead
experiments in Biological Sampling, Uroanalysis, Biochemistry, Microbiology, Hematology, Immunology, and Parasitology.
With a history of technical expertise and reliable results, the laboratory
can serve a large number of patients and
offers all services related to clinical analysis. Although all state healthcare plans are
accepted, 90% of services are directed to
Uniﬁed Health System (SUS) members.
UnitLab also offers health-related lectures
to its clients through complementary Biosafety classes. Various extension projects
provide assistance to the local community through UnitLab partnerships.
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ANO
YEAR

2014
2015
2016

ATENDIMENTOS
CONSULTATIONS

12.774
13.674
13.838

Exames
Medical TEsts

131.345
135.081
135.535

CLiNiCA oDoNToLÓGiCA
oDontoLoGy CLiniC
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A Clínica Odontológica da Universidade Tiradentes (Unit) é considerada
centro de excelência na área e presta serviços à comunidade, especialmente para
pessoas de uma condição socioeconômica menos privilegiada. Nos últimos três
anos foram realizados 45.705 procedimentos clínico-odontológicos, atendendo a todas as faixas etárias.
A clínica atua como escola, servindo como laboratório de aulas práticas
para estudantes do curso de Odontologia
da Unit que, sob supervisão do corpo docente, realizam tratamentos preventivos e
restauradores, reabilitação oral (próteses
dentárias), tratamento odontopediátricos,
proﬁlaxia, diagnósticos de lesões orais,
tratamentos endodônticos, periodontia,
cirurgia oral e radiologia. Além do atendimento na clínica, os graduandos podem
participar de diversas atividades de extensão em comunidades e instituições beneﬁcentes. A clínica realizou ainda vários projetos que visam à promoção, prevenção e
tratamentos e à propagação de informações por meio de ações socioeducativas.
Os serviços da Clínica Odontológica têm sido tão importantes no estado,
que está sendo criado um Programa de
Atendimento, o qual passará a vigorar a
partir de 2017, com ferramentas de avaliação e gestão de serviços de saúde, com
revisão da missão, valores, planejamentos
estratégicos, indicadores de gestão, em
consonância com os princípios da Unit.

Tiradentes University’s (Unit’s) Dental Clinic is renowned for providing excellent service to the community, especially
to individuals from lower-income families.
Over the past three years, 45,705 dental
procedures were performed for patients
of all ages.
The clinic also functions as a
school, providing laboratory space for
Unit’s dental students to take practical classes under faculty supervision.
Students perform preventive and restorative treatments, oral rehabilitation
(dental prostheses), pediatric dentistry,
prophylaxis, diagnosis of oral lesions,
endodontic treatments, periodontics,
oral surgery, and radiology. In addition
to receiving treatment in the clinic, graduates may participate in various outreach activities through charities and
other partner communities. The clinic
has also organized projects for promotion, prevention, treatment, and the
dissemination of information through
community action.
Unit’s Dental Clinic has been important for the state of Sergipe, which has created a Healthcare program,
launched in 2017. This program will provide evaluation and management tools, consistent with the mission, values,
planning strategies, management regulations, and principles of Tiradentes
University (Unit).
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ano/year

18.413

2016
16.435

2015
2014

1o.o57

ATENDIMENTOS/ NUMBER OF ATTENDANCE

CLiNiCA DE BEBÊs
CHiLDrenis/BirtHinG CLiniC
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A Universidade Tiradentes (Unit)
criou, em 2000, a Clínica de Bebês, tornando-se a pioneira no estado de Sergipe quanto aos cuidados da saúde bucal
de crianças na faixa etária de 0 a 36 meses e atenção odontológica preventiva
às gestantes. Localizada no campus Centro da Unit, com fácil acesso e estrutura
adequada, a clínica trabalha no sentido
de prevenir, educar e manter a saúde
do bebê, diminuindo o risco de desenvolvimento da doença cárie para, deste
modo, evitar a necessidade do tratamento convencional.

Tiradentes University (Unit) opened a Children’s/Birthing Clinic in 2000,
becoming a pioneer in the state of Sergipe in providing oral healthcare for
children from 0-36 months, as well as
preventive dental care for pregnant women. Located at Unit’s Downtown Campus, which is easily accessible, the clinic
promotes contraceptive measures, sex
education, and infant care, reducing risk
for cavities and preventing the need for
further treatment.

In addition to supporting various
research, teaching, and extension projects that provide the student intern with
Além de servir de suporte a diversas
valuable technical and scientiﬁc skills,
possibilidades de pesquisa, ensino e extenthe clinic provides top-quality services
são, garantindo ao aluno estagiário o apriANO/ YEAR ATENDIMENTOS/
to the community through a combinamoramento dos conhecimentos
técnicosATTENDANCE
e
2014excelente
122
tion of preventative services, treatment
cientíﬁcos, o projeto presta um
2015 140
serviço à comunidade, demonstrando
a
of existing conditions, and promoting
2016 em
167 conhealthy habits.
importância de ações preventivas
comitância com tratamentos curativos, propagando hábitos saudáveis.

ATENDIMENTOS/ ATTENDANCE

167
140
122
0

2014

2015

2016
ANO/ YEAR
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CENTro DE EDuCAÇÃo
E sAÚDE NiNoTA GArCiA
ninota GarCia HeaLtH
anD eDuCation Center
O Centro de Educação e Saúde
Ninota Garcia tem um papel social relevante no estado de Sergipe, uma vez
que atende um grande número de usuários, principalmente do Sistema Único de
Saúde (SUS), que são encaminhados por
médicos de diversos campos para tratamento ﬁsioterapêutico. O Centro, localizado no Bairro Industrial e que funciona
desde 1996 como área de extensão da
Universidade Tiradentes (Unit), é usado
para estágio curricular pelos acadêmicos
do curso de Fisioterapia, complementando sua formação por meio de atividades
de observação, atendimento individual e

The Ninota Garcia Health and
Education Center plays an important
social role in the state of Sergipe,
serving a large number of community
members, primarily through the Unified Health System (SUS). Patients are
referred by physicians from various fields within physiotherapeutic treatment/
physiotherapy. The center, located in
the Industrial District, has functioned
as an extension of Tiradentes University (Unit) since 1996, hosting physiotherapy students for curricular internships,
thus complementing their coursework
with observation, individual care, and

prática supervisionada. As ações se destinam à comunidade aracajuana e aos municípios circunvizinhos, como Barra dos
Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro.
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O espaço conta com localização
estratégica, ambiente climatizado, piscina para tratamento hidroterapêutico,
e frequentemente são realizadas reformas e adaptações nas instalações físicas
do prédio, além da aquisição de novos
e modernos equipamentos, para atender adequadamente às necessidades de
aprendizagem dos acadêmicos e de tratamento dos usuários, resultando em um
serviço de qualidade. Por ano são realizados entre 20 e 30 mil atendimentos.
Além das atividades de Fisioterapia, a Clínica Escola também é espaço
de estágio curricular supervisionado dos
cursos de Nutrição, Serviço Social e Psicologia, ampliando assim suas áreas de
prestação de serviços.

supervised practice. All activities are
performed within the scope of Aracaju and its surrounding neighborhoods,
such as “Barra dos Coqueiros” and
“Nossa Senhora do Socorro.”
The center occupies a strategic
location, boasting a central air-conditioning system and a swimming pool for
hydrotherapeutic treatment. Renovations and adaptations are often done on
the facilities, along with the acquisition
of new, modern equipment, in order to
meet the learning needs of students
and treatment needs of the community,
resulting in quality service. Every year
between 20 and 30 thousand treatments
are conducted.
In addition to their work in physical therapy, Clinical School also provides supervised curricular internships in
Nutrition, Social Work, and Psychology,
thereby expanding its services.

ATENDIMENTOS
CONSULTATIONS

2014

22.230

2015

29.719

2016

28.749

ProJETo moVimENTE-sE
proJeCt moVe
As lesões musculoesqueléticas constituem uma das mais comuns e reconhecidas
doenças relacionadas com o trabalho. As
causas mais frequentes são atividades repetitivas ou esforços exagerados, bem como
posturas inadequadas adotadas durante o
expediente. Estes distúrbios relacionados
ao trabalho (Dort) atingem principalmente
os membros superiores, região escapular e
pescoço, sendo de origem ocupacional.
Com o intuito de reduzir as tensões,
os níveis de ansiedade e stress, o Projeto
Movimente-se atende semanalmente aos
colaboradores de diversos setores da Universidade Tiradentes (Unit). Composto
por estudantes do curso de Fisioterapia
e especialistas da área, o programa propõe exercícios de ginástica laboral voltados para a educação e avaliação postural,
contribuindo para uma melhor qualidade
de vida dos proﬁssionais contemplados.
Entre os diversos benefícios desta atividade, constam a diminuição da incidência de
doenças ocupacionais e de algias durante
a jornada de trabalho, aumento da produtividade, melhora nas relações interpessoais, estilo de vida saudável e ainda a maior
sensibilização do trabalhador a respeito
da importância da ergonomia e da prevenção em seu dia a dia.

Musculoskeletal
injuries
are
among the most commonly reported
health problems in the workplace. The
most frequent causes are repetitive activities and overextension, as well as
bad posture. These work-related problems (Dort) mainly affect the upper
limbs, shoulders, and neck region, due
to their occupational nature.
In order to reduce tension, anxiety and stress levels, Project Move
conducts a weekly meeting between
employees from several sectors of Tiradentes University (Unit). Comprised of
students from Physiotherapy and specialists, this program provides work-related exercises to educate and evaluate one’s posture, thereby helping
to improve one’s quality of life. There
are a variety of subsequential benefits,
including a decrease in occupational
diseases and pain during the workday,
increased productivity, improved interpersonal relations, healthier lifestyle,
and also greater awareness of the importance of ergonomics and the aforementioned prevention techniques to
one’s day-to-day living.
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CoLABorADorEs E BENEFiCios
WorKers, BeneFits
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Implementando políticas e práticas
de gestão de pessoas alinhadas ao planejamento estratégico, a Universidade Tiradentes (Unit) visa garantir a sustentabilidade do
negócio por meio do desenvolvimento do
capital humano, investindo no bem-estar
de seus colaboradores. Entre os setores
técnico-administrativo e acadêmico, a instituição emprega 2.015 proﬁssionais, que
são beneﬁciados com bolsas de estudo,
plano de saúde médico e odontológico,
plano de previdência privada, ticket alimentação, empréstimo consignado, diárias
de viagem, entre outros.

992
Professores
1.023
3
colaboradores

In line with the policies and practices of Human Resources and Strategic
Planning, Tiradentes University (Unit)
aims to ensure its longevity through investment in human capital and the general well being of its employees. Unit
employs 2,105 professionals within IT,
administration, and academics who benefit from research grants, medical and
dental health plans, private pension
plans, food tickets, and allowance for
costs and travel expenses.

técnico-administrativo
e acadêmico

2.015
profissionais

,

Beneficios
u
u
u
u
u

u
u

PLANO DE SAÚDE UNIMED / PLANO DE SAUDE BRADESCO
PLANO ODONTOLOGICO ODONTOPREV
TICKET ALIMENTAÇÃO
PREVIDÊNCIA PRIVADA
BOLSA DE ESTUDOS
s UNIT Idiomas
s Cursos formação superior
s Cursos presenciais (Graduação)
s Cursos à Distância (Graduação)
s Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu
EMPRESTIMO CONSIGNADO
DIÁRIA DE VIAGEM
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NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO E
PSICOSSOCIAL (NAPPS)
CENTER FOR PEDAGOGICAL AND
PSYCHOSOCIAL SUPPORT (NAPPS)
O Núcleo de Apoio Pedagógico e
Psicossocial tem a missão de acolher os alunos e colaboradores em situação de conﬂito ou que possuam deﬁciências, síndromes
ou transtornos que possam prejudicar e/ou
comprometer o processo de ensino/aprendizagem. A equipe conta com um assistente
social, dois psicólogos, um psicopedagogo,
dois intérpretes de Libras e dois assistentes
administrativos. O Napps também conta
com Biblioteca Inclusiva para atendimento
a alunos cegos ou com baixa visão. As atividades do núcleo buscam adequar metodologias que facilitem o processo da aprendizagem, de modo a vencer as barreiras que
impedem a inclusão, promovendo a sua
realização integral. Os números apresentados abaixo não correspondem ao total de
atividades do Napps, apenas às demandadas no núcleo e oﬁcialmente contabilizadas.

The Center for Pedagogical and
Psychosocial Support’s mission is to assist students and affiliated parties work
through conflicts. The Center’s staff
also assist those with learning deficiencies, syndromes, or disorders that could
be harmful or jeopardize the teaching/
learning process. The team is comprised of a social worker, two psychologists, an educational diagnostician,
two sign language specialists, and two
administrative assistants. Napps also
has a library designed for seeing-impaired and blind students. These core
activities seek to adapt methodologies
to facilitate the learning process in order to overcome barriers to inclusion.
The numbers below do not correspond
to all Napps activities, only to officially
registered participants.

Quantitativo de Atendimentos/Number of Consultations:
2014

415

2015

322

2016

414

23,80%
são do sexo
Masculino

ano
alunos

2014
131

76,19%
são do sexo
Feminino

2015
132

2016
133

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO
EDUCATION CENTER
O Núcleo de Educação da Universidade Tiradentes (Unit), localizado no Bairro
Industrial, começou a funcionar em 1996, em
parceria com o Governo do Estado de Sergipe, mas desde 2011 é mantido exclusivamente pela Unit. Atendendo do 1º ao 5º ano
do ensino fundamental, o núcleo é voltado
para a educação formal de crianças residentes nas imediações. A prioridade das vagas
é para os ﬁlhos de famílias que estejam em
situação de vulnerabilidade social.
Em virtude da situação de vida em
que se encontram as crianças, é necessário
estreitar os laços entre a escola e a família,
por meio do acompanhamento social do
educando e de ações socioeducativas in-

The Education Center at Tiradentes University (Unit), located in the Industrial Building, began operating in 1996 in
conjunction with the state government of
Sergipe, but since 2011 it has been maintained exclusively by Unit. The center is
focused on providing formal education
to children residing in the surrounding
area from the 1st to 5th year of elementary school. Most openings are reserved
for children from low-income families in
socially-vulnerable areas.
Due to the living situation of these
children, it is imperative to strengthen
the bond between the school and family
through social involvement with the stu-
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terdisciplinares. Os cursos de Serviço Social,
Pedagogia, Psicologia, Nutrição e Odontologia realizam estágio supervisionado no núcleo e desenvolvem diversas atividades em
prol das crianças, como projetos voltados
para a saúde bucal, cidadania, diferenças,
adolescência, ética, entre outros temas de
interesse comum.
A presença do Núcleo de Educação
na comunidade do Bairro Industrial é muito
importante, visto que minimiza o déﬁcit de
escolas públicas existentes para esta faixa
etária, possibilitando acesso a uma escola
gratuita, com ensino formal de qualidade.
No núcleo não existe evasão escolar e todo
o conteúdo pedagógico e de horas/aula é
cumprido rigorosamente. Este são indicadores da qualidade do ensino oferecido a este
público e da satisfação e responsabilidade
dos pais.

dents and interdisciplinary, socio-educational interaction. The departments
of Social Work, Education, Psychology,
Nutrition, and Dentistry provide supervised internships in the Center and develop activities beneﬁtting children, minority groups, and teenagers.
The Education Center’s presence in
the Industrial District community is vital,
as it minimizes current deﬁcits facing students from this age group in public schools, allowing free access to a school providing quality formal education. Adhering
to its core principles, there are no student
dropouts and all teaching and class hour
regulations are strictly followed. These
are indicators of the quality education
being provided to the public resulting in
greater satisfaction and assumed responsibility of the students’ parents.

55

SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS (SIB)
INTEGRATED LIBRARY SYSTEM (SIB)
As bibliotecas proporcionam o enriquecimento da cultura, do saber e do
aprendizado. Nestes espaços, quando inseridos no âmbito universitário, o aprendizado
acontece em estreita ligação com a pesquisa, por meio da descoberta e da investigação. Neste contexto, o Sistema Integrado
de Bibliotecas (SIB) do Grupo Tiradentes
tem trabalhado a aprendizagem agregada,
disponibilizando recursos e ferramentas que
facilitam a tarefa de pesquisar. Tal sistema é
composto por 58 bibliotecas especializadas
nas diversas áreas do conhecimento, instaladas nas respectivas unidades do grupo, que
oferecem a informação qualiﬁcada para o
desenvolvimento das atividades de ensino,
pesquisa e extensão. Há também a disponibilização de conteúdo online, por meio do
acervo digital, o que facilita o acesso.

Libraries provide opportunities for
learning and cultural exploration. These
spaces, when placed in a university setting, allow for learning to happen alongside student research and investigation. In
this sense, Tiradentes Group’s Integrated
Library System (SIB) has been promoting
lifelong learning, providing recourses
and tools to facilitate research for years
to come. SIB is comprised of 58 specialized collections in different areas offering
resources to help develop teaching, research, and extension activities. Content
is also available online through a digital
collection to facilitate the access.
The collections are open to the
public for personal use and research purposes. Resources may only be checked
out by Unit staff and students due to
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Os acervos estão abertos à comunidade geral para consultas e pesquisas,
permitindo o empréstimo domiciliar aos
usuários vinculados à Unit, existindo uma
constante preocupação com sua renovação,
como pode ser conﬁrmado pelo percentual
de 7% de crescimento, acima da média estabelecida pelo Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI). As bibliotecas têm obtido
os melhores conceitos (4 e 5) nos indicadores de qualidade mensuráveis pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e passam por avaliação permanente de seus usuários.

high demand (constraints). This demand
can be seen in their 7% growth rate, which is above average according to the Institutional Development Plan (PDI) index.
Tiradentes University’s libraries have received top scores (4 and 5) from the Anísio Teixeira National Institute of Student
and Educational Research (Inep).
Between 2014 and 2016, the main
library at Unit’s Farolândia campus received 4,859 visits. During this (same) period, 56 “Sarauteca” events were held to
foster an interest in culture and learning.

Entre 2014 e 2016 a biblioteca
Sede, no campus Farolândia, recebeu
4.859 visitantes. Nesse período também
foram realizadas neste espaço 56 edições
do evento intitulado Sarauteca, com o
objetivo de divulgar e estimular a cultura
e o conhecimento.

552.069

Exemplares

83.544
títulos

ano/year

VISITANTES/VISITORS

2014
2015
2016
total

1.302
1.889
1.668
4.859

INSTITUTO TOBIAS BARRETO DE EDUCAÇÃO
E CULTURA (ITBEC)
TOBIAS BARRETO INSTITUTE OF EDUCATION
AND CULTURE (ITBEC)
Na condição de lugar de pesquisa e
de guarda e preservação da memória local,
o Instituto Tobias Barreto de Educação e
Cultura (ITBEC) atende pesquisadores das
mais variadas áreas, contribuindo de maneira signiﬁcativa para a construção de conhecimento cientíﬁco na área das ciências
humanas. O Instituto, criado pelo imortal
Luiz Antonio Barreto, ﬁca anexo à biblioteca
do campus Farolândia da Universidade Tira-

The Tobias Barreto Institute of
Education and Culture (ITBEC) hosts
researchers from a wide range of disciplines who work to research and preserve local history. The institute, created by Luiz Antonio Barreto, is attached
to the library in Tiradentes Univeristy’s
(Unit’s) Farolândia campus. The space
is open to students, professors, and researchers alike.
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dentes (Unit) e o espaço é aberto a estudantes, professores e pesquisadores.
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Dispondo de um acervo histórico
diversiﬁcado, que extrapola a história e
a cultura sergipanas, tendo signiﬁcativas
obras da história e da cultura nacional e
do folclore latino-americano, o ITBEC
atendeu em torno de 170 pesquisadores
nos últimos três anos e vem realizando exposições temáticas e desenvolvendo muitos projetos como, por exemplo, o Prêmio
Luiz Antonio Barreto de Monograﬁas.
O acervo contempla livros, revistas,
fotos, cartões postais, documentos, folhetos de cordel, manuscritos, vozes sergipanas, dentre outros, o que inclui o Memorial
Tobias Barreto, reunindo livros de e sobre
o patrono, originais de textos, fotograﬁas
e pinturas.

170

researcher

ITBEC houses a wide range of archives, which extend beyond Sergipe’s
local history and culture, featuring important historical texts, examples of national
culture, and Latin-American folklore. ITBEC has hosted roughly 170 researchers
over the last three years and produced
themed exhibitions and various projects
such as the Luiz Antonio Barreto Prize for
Monographs.
The collection includes books,
magazines, photos, postcards, documents, string-bound pamphlets, local
writing, among others. The collections
include the Tobias Barreto Memorial, a
collection of books written by and about
him, as well as original texts, photographs, and paintings.

MEMORIAL DE SERGIPE
SERGIPE MEMORIAL
O Memorial de Sergipe, idealizado
por professores do Departamento de Educação da Universidade Tiradentes (Unit), foi
fundado em 1998 e desde então desempenha plenamente a função de preservar e
divulgar a História, Cultura e Patrimônios de
Sergipe para toda a população, bem como
atender a comunidade cientíﬁca.

The Sergipe Memorial, designed
by professors from the Department of
Education of Tiradentes University’s
(Unit), was founded in 1998. It is fully responsible for preserving and promoting
Sergipe’s history, culture, and heritage
for the entire population as well as the
scientiﬁc community in particular.

Possuindo mais de 20 mil objetos
em seu acervo bibliográﬁco, iconográﬁco e museológico e buscando uma ação
educativa interagindo com o público e as
escolas, o Memorial passou a desempenhar atividades didáticas com o interesse
de transformar as visitas ao museu numa
realidade educacional.

With over 20,000 pieces in their
bibliographic, iconographic, and museum collections, the Sergipe Memorial
seeks to collaborate with public and
local schools. The Memorial has begun
carrying out educational activities and
hopes to make museum visits an educational experience for visitors. This work
is done through lectures, traveling exhibitions, guided tours of the permanent
exhibits, and mainly through its involvement in academics. Unit’s History majors assume internship positions as monitors, providing an educational service
to the public by explaining Sergipe’s
historical, economic, social, political,
and cultural history.

Este trabalho ocorre por meio de
palestras, exposições itinerantes, visitas
guiadas à exposição permanente e, principalmente, interagindo com o público acadêmico. Alunos do curso de História da Unit
realizam estágio no local como monitores,
desenvolvendo uma ação educativa a partir
de um acervo eclético, destacando os aspectos históricos, econômicos, sociais, políticos e culturais do nosso estado.
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MUSEU ROSA FARIAS
ROSA FARIAS MUSEUM
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O Museu de Arte e História Rosa Faria compõe uma das salas do Memorial de
Sergipe. Foi criado em 1968 pela professora, pesquisadora e artista plástica Rosa Faria, em sua própria residência, funcionando
inicialmente como “Galeria Rosa Faria”, e
passou a ﬁcar sob responsabilidade da Universidade Tiradentes (Unit) em 1997, ano de
falecimento da artista. A instituição se comprometeu em proteger e divulgar o acervo,
fonte de pesquisa de caráter histórico, que
contempla desde óleos sobre telas, pintados no início da carreira da artista, até a vitriﬁcação de barro e vitrôs, retratando fatos, locais e personalidades marcantes da história
do Brasil e especialmente de Sergipe.

The Rosa Farias Museum of Art
and History occupies a space in the Sergipe Memorial. It was created in 1968 by
a professor, researcher, and artist named
Rosa Faria in her own home, initially named the “Rosa Faria Gallery”. Tiradentes
University (Unit) assumed responsibility
of the collection when Rosa Faria passed
away in 1997. Unit has committed itself to
preserve and share this collection, a historical research collection ranging from
oil on canvas pieces from the beginning
of the artist’s career to her later clay and
glass work. Rosa Faria’s collection depicts
historical events, places, and ﬁgures from
Brazil, primarily from Sergipe.

CENTRO DE MEMÓRIA LOURIVAL BAPTISTA
LOURIVEL BAPTISTA MEMORIAL CENTER
O Centro de Memória Lourival Baptista, criado em 2002 pela Unit, funciona
anexo ao Memorial de Sergipe e tem o objetivo de revitalizar a memória política de estado por meio da divulgação e preservação
do acervo de um dos mais notórios homens
públicos de nossa história. Lourival Baptista
cumpriu 42 anos de vida política, tendo criado vários projetos voltados ao desenvolvimento de Sergipe. O memorial disponibiliza
documentos de sua vida e obra, contando
com mais de dois mil objetos pessoais, 20
mil fotograﬁas no acervo iconográﬁco e mais
de seis mil exemplares em sua biblioteca.

20.000

Fotografias

6.000
exemplares
iconográficos

The Lourival Baptista Memorial
Center was created by Unit in 2002. It
is attached to the Sergipe Memorial. Its
aim is to preserve Sergipe’s political memory by displaying a collection of one of
the most prominent ﬁgures in local history. Lourival Captista completed 42 years in politics, initiating various projects
to aid in Sergipe’s development. The
memorial features documents from his
life and work, including over two thousand personal objects, 20,000 photographs in the iconographic collection, and
over six thousand pieces from his library.

61

ACERVO LINEU LINS
LINEU LINS COLLECTION
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Lineu Lins de Carvalho Neto dedicou
sua vida à fotograﬁa e ao longo de 50 anos
trabalhando nesta área constituiu um acervo de notável importância para o estado de
Sergipe. Em 2010 a Universidade Tiradentes
(Unit) adquiriu este patrimônio e em 18 de
abril de 2011 inaugurou o Banco de Imagens
Lineu Lins, contando com mais de 500 mil fotos, 17 mil ﬁlmes em preto e branco da década de 60, dez mil ﬁlmes em cores e 15 mil
slides e cromos tamanho 6x6. Tais registros
resgatam a cultura popular, o crescimento industrial, a arquitetura, personalidades e fatos
relevantes da história de Sergipe, conﬁgurando-se como importante fonte de pesquisa do
estado. O espaço é aberto à visitação pública
e está disponível para pesquisas.

17.000
Filmes P&B

10.000

Filmes color

Lineu Lins de Carvalho Neto dedicated his life to photography. His
work spanned 50 years and resulted in
a collection of remarkable importance
to the state of Sergipe. Tiradentes University (Unit) officially acquired his collection of over 500,000 photographs,
17,000 black and white films from the
1960’s, 10,000 color films, and 15,000
slides and 6x6 cm. cards on April 18,
2010. The collection reveals the popular culture, industrial advancements,
architecture, early public figures, and
relevant facts about the history of Sergipe, making it an important research
tool. The space is open for public visits
and research purposes.

500.000
Fotografias

15.000
Slides

0

s

500.000

peças

ACERVO NESTOR PIVA
NESTOR PIVA COLLECTION
O médico, cientista e professor Nestor Piva foi um patologista renomado e por
mais de 30 anos dedicou sua vida proﬁssional à população carente e à pesquisa. Ao
longo desse período, preparou um acervo
apresentando seu excelente trabalho em
Patologia Clínica.
Após seu falecimento, em 2005, o
seu acervo foi mantido na forma de “arquivo vivo”, com todas as informações técnicas e cientíﬁcas, assegurando a guarda dos
laudos, lâminas e espécimes paraﬁnados na
sua totalidade (cerca de 500 mil peças), disponíveis no âmbito da legalidade, envolvendo usuários e proﬁssionais.
Com a proposta de garantir à comunidade acadêmica, no âmbito do ensino e da pesquisa em saúde, informações
que subsidiem seu trabalho – especiﬁcamente em Histologia e Patologia Clínica
–, a Universidade Tiradentes (Unit) adquiriu o acervo. Desde então vem realizando diversos projetos e disponibilizando o
material para pesquisas, de modo a valorizar o trabalho vocacionado deste médico que foi um patologista pioneiro no
estado de Sergipe.

Nestor Piva was a doctor, scientist,
and professor, renowned in the ﬁeld of
Pathology. He dedicated over 30 years
of professional work and research to helping (various) underserved populations.
During this time, he produced a collection that highlights his groundbreaking
work in Clinical Pathology.
After his passing in 2005, his collection was transformed into a “living archive”, ensuring the preservation of this rich
source of technical and scientiﬁc information, including slides, parafﬁn specimens
(numbering about 500 pieces), accessible
under the normal constraints of ethical
and legal responsibility.
Tiradentes University (Unit) obtained
this collection with a commitment to preserve his work for the academic community,
work in the ﬁelds of education and health research, and speciﬁcally within histology and
clinical parasitology. Since receiving this collection, Unit has carried out several projects
and made the material available for responsible researchers in order to honor the work
of this physician, who was a pioneer in his
ﬁeld in the state of Sergipe and beyond.
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COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
SOCIAL COMMUNICATION COMPLEX
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O Complexo de Comunicação
Social (CCS) da Universidade Tiradentes
(Unit) situa-se no Campus Aracaju Farolândia e oportuniza vivência do cotidiano proﬁssional aos alunos dos cursos de
Jornalismo, Publicidade e Propaganda,
Relações Públicas e Design Gráﬁco. Inaugurado em 1999, o espaço é um dos mais
completos centros de áudio e vídeo das
escolas de comunicação do país.
O CCS dispõe de ampla área onde
estão distribuídos modernos e estruturados
laboratórios de relações públicas, rádio,
áudio e fotograﬁa, estúdio de televisão,
editoração eletrônica, redação, produção,
agência experimental, ilhas de edição em
corte seco e não linear, camarins e uma sala
de controle pertencente ao estúdio de TV.
Diversos trabalhos realizados pelo
CCS, por intermédio dos alunos em suas
disciplinas práticas, fazem o diferencial e
atestam a importância do espaço como
sendo a porta de acesso para a chegada de muitos proﬁssionais, estudantes e
egressos da Unit ao mercado de trabalho.

The Social Communication Complex (CCS) of Tiradentes University (Unit)
is located in Aracaju’s Farolândia campus
and offers opportunities in Journalism,
Advertising and Marketing, Public Relations, and Graphic Design. Opened in
1999, the space offers one of the most
complete audiovisual centers among
Brazil’s communication schools.
CCS occupies a large space, including modern laboratories for Public Relations, Radio, Audio and Photography,
a television studio, a desktop publishing
center, a newsroom, a production room,
an experimental agency, nonlinear dry-cut
editing stations, and a control room for the
TV studio.
Several projects carried out by the
CCS, by students in their practicums/
student internships, have a substantial
impact and attest to the importance of
providing a space to host various professionals, students, and alumni, available to
them from their time as students at Unit
up through their professional careers.
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AGÊNCIA PRÁTICA EXPERIMENTAL
(DE COMUNICAÇÃO SOCIAL)
EXPERIMENTAL PRACTICE AGENCY
(OF SOCIAL COMMUNICATION)
A Agência Prática Experimental é
um projeto de atividades extracurriculares
dos cursos de comunicação da Universidade Tiradentes (Unit) que propõe trabalhar a
aplicação dos conhecimentos adquiridos na
sala de aula, de modo interdisciplinar, em
um ambiente pensado para funcionar de
maneira ﬁdedigna ao mercado de trabalho.
Priorizando a relação entre ensino, pesquisa e
extensão, o projeto foi idealizado para que o
aprendizado dos discentes transcenda a sala
de aula, possibilitando sua emancipação moral e intelectual.

The Experimental Practice Agency
is an extra-curricular project of the
Communications department of Tiradentes University (Unit) that aims to apply knowledge learned in the classroom
through an interdisciplinary approach,
in an environment designed to function
reliably in the job market. Prioritizing
the relationship between teaching, research, and extension work, this project
was designed so that students’ learning
transcends the classroom, allowing for
moral and intellectual enlightenment.
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A agência funciona com monitores e
estagiários dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Nela são produzidos
cartazes, folders, outdoors e folhetos para
divulgação dos eventos fornecidos pelos
cursos da universidade, para instituições governamentais e ﬁlantrópicas. Os trabalhos
são desenvolvidos pelos alunos e supervisionados por professores que possuem formação na área de comunicação social, os quais
acompanham e auxiliam quando necessário,
sempre ensejando a liberdade de atuação e
autonomia nas produções dos educandos,
que são constantemente estimulados e desaﬁados a quebrar as próprias barreiras criativas, visando à ampliação e aprimoramento
de suas habilidades. De 2014 a 2016 foram
produzidas mais de 1.600 peças entre marcas,
campanhas, anúncios, ensaios fotográﬁcos,
projetos, portfólios, entre outros trabalhos.

The agency works with monitors
and interns from Journalism, and Advertising and Marketing. They produce posters, folders, billboards, and pamphlets to
publicize events for groups ranging from
different academic departments to governmental institutions and charity groups.
The projects are developed by students
and supervised by professors who possess
training in that speciﬁc ﬁeld of communication, accompanying and assisting as
necessary, while always providing freedom
for students to produce independently.
These students are constantly stimulated
and challenged to overcome their own
creative barriers, aiming to improve and
expand their skills. From 2014 to 2016,
over 1,600 pieces were produced, including brands, campaigns, advertisements,
photo journals, projects, and portfolios.

1.600
Peças produzidas entre 2014/2016

UNIT NOTICIAS
UNIT NEWS
O projeto de extensão Unit Notícias é
um importante canal de prática laboratorial
em Telejornalismo para os alunos de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. Veiculado pela TV Atalaia, aﬁliada da
TV Record, o programa tem uma audiência
signiﬁcativa, o que dá uma excelente visibilidade para os acadêmicos da Universidade
Tiradentes (Unit). Além da cobertura de eventos internos, são abordados assuntos de interesse da comunidade em geral.
As rotinas de produção do telejornal
envolvem os alunos selecionados nas atividades de reportagem, edição e produção. A
seleção é feita por intermédio de edital, garantindo a formação de uma equipe de qualidade, cujos membros são supervisionados
e orientados, aprimorando assim a dinâmica
das gravações diárias.
Por meio da programação, com telejornais cada vez mais plurais e interessantes,
a comunidade ﬁca informada dos eventos e
ações produzidos pela Unit e também tem
acesso a reportagens factuais que tratam de
cidadania, educação, inclusão social, cultura,
saúde e utilidade pública. Além das matérias
diárias, nos últimos anos ainda foram produzidas duas séries de reportagem que obtiveram grande destaque: História e cultura na
rota do cangaço e Opará: vida e vozes do
São Francisco.

Ano/YEAR

Programas veiculados
PROGRAMS LAUNCHED

The extension project, Unit News,
provides important real-life experience
in broadcast journalism for Social Communication students with qualiﬁcations
in Journalism. Hosted by TV Atalaia, an
afﬁliate of “TV Record,” Unit News reaches a sizeable audience, providing excellent coverage of academic activities
at Tiradentes University (Unit). In addition to covering on-campus events, Unit
News also covers issues that affect the
local community.
Broadcast production requires students for reporting, editing, and production. The selections are done through a
formal selection process in order to guarantee a quality team. Team members
are supervised and assisted to ensure the
daily recordings are properly produced.
Through increased programming,
the local community can follow events
and initiatives at Unit and gain access to
further coverage on issues of citizenship,
education, social and cultural issues, health-related issues, and topics of public
interest. In addition to daily news stories,
two reporting series have been initiated
in the past few years that have been very
well received: History and Culture on the
Route of Cangaço and Opará: Life and
Voices of the San Francisco.

2014

2015

2016

262

261

316
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Programas veiculados
PROGRAMS LAUNCHED
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Ano
YEAR

Reportagens
reports

Alunos
students

2014
2015
2016

400
316

21
15
33

NOTICIAS EM 10
NEWS IN 10
O projeto de extensão Notícias em
10 trata-se de um informativo radiofônico
que funciona nas dependências da Universidade Tiradentes (Unit), envolvendo
alunos do curso de Comunicação Social,
com apoio dos demais cursos, e divulga
informações e o conhecimento produzido dentro da universidade. Além de
promover interação com a comunidade
acadêmica, o programa leva seus
serviços também à comunidade externa, por meio de entrevistas e na gravação de
reportagens com proﬁssionais e especialistas das
mais diversas áreas.

The extension project, News in
10, is a radio news program that functions on the Tiradentes University (Unit)
campus. The program works with students from the Social Communication
department, with assistance from various other departments, and disseminates information and knowledge directly from within the university. In addition
to promoting interaction among
members of the academic
community, the program
also brings its services to
the outside community
through interviews and recorded reports featuring
professionals and specialists from different areas.

2015

O Notícias em 10,
marcado por inovação,
criatividade e qualidade, proNews in 10, known for its
porciona aos estudantes que
innovation, creativity, and quao fazem o desenvolvimento
lity, provides students with an
de diversas habilidades e
opportunity to develop skills
competências necessárias
and competences necessary
ao futuro exercício da
for a future in journaproﬁssão de jornalista,
combining theory
do Intercom Nordeste lism,
aliando teoria e prática
and practice through
Setransp de Jornalismo
no planejamento de cobroadcast
planning
bertura e transmissão
and live coverage.
ao vivo. O projeto tem se destacado e
The project has distinguished itself and
em 2015 recebeu alguns prêmios, como
received several awards. In 2015, it reo Expocom do Intercom Nordeste, na
ceived the Northeast Expocom of Incategoria Documentário Jornalístico e
tercom in the Journalism Documentary
Grande Reportagem Áudio/Rádio, e três
and Great Audio/Radio Reporting cateprêmios Setransp de Jornalismo, na category, and three Setransp of Journalism
goria Reportagem Laboratório.
awards in the Lab Reporting category.

Expocom

Os programas são gravados no laboratório de rádio, que funciona de segunda a sexta, e vão ao ar das 18h35 às
18h45, incluindo no noticiário a cobertura
de diversos eventos realizados na Unit.

The programs are recorded in the
radio studio, which runs from Monday
to Friday, and airs from 6:35 to 6:45 pm,
including news coverage on various
events held at Unit.
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JORNAIS
NEWSPAPERS
Jornal VOZ

VOZ Newspaper

A cada mês, o Jornal Voz estampa em
suas páginas ações de destaque de estudantes e proﬁssionais formados pelo Grupo
Tiradentes. Com tiragem mensal de 14 mil
exemplares, a publicação é uma verdadeira
vitrine impressa. As reportagens contam histórias de sucesso nas áreas de pesquisa, ensino e extensão. Além disso, o jornal divulga
talentos dos esportes e das artes.

Each month, the VOZ Newspaper
features stories on students and professionals from the Tiradentes Group. With
a monthly circulation of 14,000 copies, this
publication provides a valuable example
of written work. The articles detail stories
on successful research, teaching, and extension projects.

Jornal O PROFESSOR
O Jornal O Professor tem tiragem
mensal de 5.650 exemplares e aborda o
trabalho dos educadores da Unit nos âmbitos de ensino, pesquisa e extensão. As
reportagens trazem temas importantes
para o universo docente, como currículo
por competências, o papel do professor
ante as novas tecnologias, sempre tendo
o professor como personagem principal.
Além disso, o periódico funciona como
espaço de divulgação de editais de bolsas para mestrado e doutorado.

THE PROFESSOR Newspaper
The Professor Newspaper has a
monthly circulation of 5,650 copies and
discusses the work of Unit’s educators
in the sectors of teaching, research, and
extension. The articles discuss important
themes in the teaching world, such as
curriculums for competency and the role
of the professor in the face of new technology, with the professor always remaining the principal focus. Moreover, the
newspaper provides a space for posting
Master’s and Doctorate degree scholarship opportunities.

Jornal INTEGRAR

INTEGRAR Scholarship

Com tiragem de 900 exemplares, o
Jornal Integrar tem o objetivo de valorizar
o corpo técnico-administrativo da universidade, fazendo com que os colaboradores se reconheçam como parte integrante
da engrenagem e saibam mais sobre os
colegas de trabalho. Além das reportagens sobre a rotina desses proﬁssionais, o
jornal revela talentos da Unit em diversas
áreas – música, esportes, artes plásticas,
entre outras –, traz indicações de ﬁlmes e
livros feitas pelos próprios colaboradores
e ainda dá dicas importantes nos âmbitos
jurídico, cultural, de saúde, entre outros.

With a circulation of 900 copies,
Integrar Newspaper aims to recognize
the value of Unit’s technical and administrative staff, allowing employees to
see themselves as integral parts of the
organization and learn more about their
colleagues’ work. In addition to reporting on these employees, the newspaper
also highlights other areas of Unit – music, sports, visual arts, among others –,
newspaper contributors give movie and
book recommendations and also provide
important tips in the areas of law, culture,
and health, among others.

Voz

14 mil exemplares

O Professor
5.650 exemplares

Integrar

900 exemplares
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REDES SOCIAIS
SOCIAL NETWORKS
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Visando fortalecer o vínculo com
seus alunos e colaboradores, bem
como facilitar os processos da comunidade acadêmica, a Universidade Tiradentes (Unit) divulga suas ações por
meio das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC). Por meio dos diversos tipos de redes sociais – como
Instagram, Facebook, Twitter, Flickr,
YouTube, LinkedIn e mais recentemente Snapchat e Spotify – a instituição
consolida seu envolvimento com o público interno e externo, promovendo
uma relação de confiança.
Desde 2014, com a implantação do Sistema de Atendimento ao
Consumidor (SAC) 3.0, o público que
entrar em contato com a Unit por intermédio dos canais digitais obtém
um retorno quase imediato. A equipe
de Mídias Sociais tira dúvidas dos alunos e da comunidade em geral, recebe reclamações e elogios, identifica
os pontos positivos da universidade,
bem como necessidades de melhorias. Além disso, essas plataformas são
utilizadas para divulgar ações universitárias, oportunidades para alunos e
potenciais alunos e ainda valorizar as
conquistas dos discentes e docentes
da instituição.
O crescimento do acesso às mídias da Unit tem sido expressivo nos
últimos anos, ultrapassando os 2.000
inscritos no canal do YouTube, 20.000
seguidores no Instagram e com mais
de 120.000 curtidas no Facebook.

In order to strengthen its connection with students and partners, as well as
facilitate academic processes, Tiradentes
University (Unit) posts announcements
through Information and Communication Technologies (ICT). Through various
social networks - such as Instagram, Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, LinkedIn,
and more recently Snapchat and Spotify
– Unit is able to communicate with its own
community members and the greater public through social media, promoting a
relationship of mutual trust.
Since 2014, the Customer Service
System (SAC) 3.0 has fostered quick, efﬁcient communication between Unit and
the public. The Social Media team takes
questions, as well as positive comments
and feedback on areas for improvement,
from students and the community at large. Additionally, these platforms are used
to publicize university programming and
opportunities for students and prospective students, and to celebrate student and
faculty achievements.
Unit’s growth in the media sector has taken off in recent years, exceeding 2,000 YouTube channel subscribers,
20,000 Instagram followers, and over
120,000 “likes” on Facebook.

facebook

113.703 fãs
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Instagram

23,3 mil seguidores
youtube

2.385 inscritos
twitter

9822 inscritos
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PROGRAMA CONDUTA CONSCIENTE
CONSCIOUS CONDUCT PROGRAM
Entendendo a educação como mola
mestra para todo princípio de mudança no
caminho para um mundo melhor e em sintonia com os desaﬁos ambientais, a Universidade Tiradentes (Unit) criou, em setembro
de 2009, o Programa Conduta Consciente.
Por meio de ações dos mais variados tipos,
como palestras, oﬁcinas, visitas técnicas e
campanhas, o programa visa trabalhar práticas sustentáveis no ambiente educacional,
promovendo a conscientização a toda a comunidade acadêmica, bem como ao público
externo. Como fomento às atividades desenvolvidas, foi inaugurado em 2016 o espaço
físico do Conduta Consciente, proporcionando aos frequentadores do campus Farolândia
um local de referência para discussões e implementação de projetos, área de convivência, mini acervo com literatura dedicada às
questões socioambientais, implementando a
política de estágios e incorporando à equipe
alunos dos cursos de diversas áreas aﬁns.

Seeing education as a mainspring
for creating a better world and addressing current environmental challenges,
Tiradentes University (Unit) created the
Conscious Conduct Program in September of 2009. Through various initiatives, including lectures, workshops,
and technical assistance in addition to
IT campaigns, the program aims to develop sustainable practices in an educational context. The program promotes
awareness among the entire academic
community and the greater public. A
physical space for the Conscious Conduct Program was created on Unit’s
Farolândia campus in 2016 to support
their initiatives, providing a social space
and a collection of literature on social
and environmental issues for visitors to
utilize. This space allows for the incorporation of student interns from various
related departments.

AÇÕES PERMANENTES:
• Coleta seletiva em todos os campi (papel, plástico, papelão, pilhas e baterias,
resíduos eletrônicos);
• Campanha permanente para o consumo consciente;
• Campanhas educativas/sensibilização através das redes sociais, intranet, site,
bem como no circuito integrado de som e TV;
• Apresentação dos objetivos do Programa na integração dos novos colaboradores;
• Estímulo ao uso das bicicletas como fomento a melhoria da qualidade de vida
através do Bike UNIT;
• Espaço Shopping Grátis – espaço para estímulo ao desapego de produtos de
um modo geral, exercitando a economia solidária e ampliação do ciclo de vida
dos produtos antes do descarte, estimulando a cultura do reuso;
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PROMOÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
• Semana de Diálogos para a Prática do Desenvolvimento Sustentável;
• Cine Ambiental;
• Caravana do Meio Ambiente;
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• Plante Árvore, Proteja a Vida em parceria com o Núcleo de Educação a Distância
NEAD;
• Palestras, Mini -cursos, Capacitações
• Estímulo ao voluntariado;
• Intervenção na FEIVEST – Feira do Vestibular;
• Intervenção no Dia da Livre Iniciativa;
• Jornada de Mobilização Pedagógica;
• PAPI – Programa de Acolhimento aos calouros;
• Produção de material instrucional em Educação Ambiental (marcador de página,
cartazes, jogos educativos);

PARCERIAS ESTABELECIDAS
• CARE – Cooperativa de Catadores Autônomos de Aracaju;
• REVIRAVOLTA – Cooperativa de Reciclagem de N. Sra. do Socorro;
• GAACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer;
• ECO T.I. Logística Reversa – lixo eletrônico;
• Secretaria Estadual de Meio Ambiente;
• Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
• Consórcio Público do Agreste Central – CPAC
• Instituto GEA.
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Unit idiomas
aNO/YEAR

aNO/YEAR

aNO/YEAR

alunos

alunos

alunos

2014

1.995

2015

2.048

2016

1.957

UNIT IDIOMAS
UNIT LANGUAGES
Com o objetivo de oferecer para a
comunidade interna e externa um curso
de idiomas com excelência em qualidade
e comodidade, o Unit Idiomas, criado em
2010, abrange atualmente inglês, espanhol e francês.

Unit Languages offers high-quality courses, open to both Unit
students and the general public. Unit
Languages, created in 2010, currently
offers courses in English, Spanish, and
French.
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Em 2014 foram oferecidas pouco
mais de 330 turmas com 1.995 alunos inscritos, impactando a comunidade acadêmica de forma ampla, visando seu aprimoramento. No ano seguinte, com a oferta
de cursos intensivos de férias, o total foi
de 534 opções de turmas e 2.048 inscritos.
Já em 2016 foram mais 335 turmas com
1.957 alunos nos mais diversos polos.

In 2014, over 330 classes were given to 1,995 enrolled students, improving
the language skills of the greater academic community. The following year, 2015,
there were 534 classes given to 2,048 registered students, with an intensive course offered over the academic break. In
2016, 335 classes were given to a total of
1,957 students.

Por meio de aulas dinâmicas e
interativas, a equipe de professores experientes e com vivências internacionais
proporciona aos alunos a ﬂuência no
idioma escolhido, o que é imprescindível
para a busca de informação, aprimoramento proﬁssional e consequentemente
a transformação social do indivíduo.

Through dynamic, interactive classes, a team of experienced teachers, with
varied international experiences, helps
students work toward second language
ﬂuency in their chosen language. Students are exposed to new information,
as well as opportunities for professional
development and social transformation.

NÚCLEO DE APOIO CONTÁBIL E FISCAL (NAF)
CENTER OF ACCOUNTING AND FINANCIAL AID (NAF)
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Alunos participantes
Student Participants
Atendimentos
Consultations

10

Estagiários
Trainees

4

258

2016
ano / year
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O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) começou suas atividades em
2016, no campus Centro da Universidade
Tiradentes (Unit), tendo como proposta a
obtenção de uma mudança de cultura na
comunidade por meio da disponibilização
de orientações técnicas para o desenvolvimento da consciência do dever social, de
modo a formar uma educação cidadã.
Com foco na tributação federal,
as atividades do NAF, desenvolvidas por
estagiários e alunos do curso de Ciências
Contábeis, têm o apoio de parceiros,
especialmente da Secretaria da Receita
Federal. Já foram realizados 156 atendimentos e envios da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, a principal
dentre tantas atividades do núcleo.
Os serviços prestados pelo NAF
possibilitam aos alunos aprender com situações reais de matéria ﬁscal e ter uma
formação mais cidadã. O público-alvo do
projeto é constituído principalmente por
pessoas de baixa renda e microempresários ou mesmo empreendedores individuais que buscam regularizar sua situação ﬁscal. Desta forma, o núcleo contribui
socialmente para a comunidade.

The Center of Accounting and
Financial Aid (NAF) was launched in
2016 at the Tiradentes University (Unit)
Downtown Campus, with an aim of promoting education and social awareness
through technical training.
Students and interns from the
Accounting department develop NAF
procedures with support from partners,
notably the Secretary of Federal Revenue. The procedures have a focus on
federal taxation. There have been 156
requests for assistance with Personal
Income Tax Declarations, which is the
main function of this center.
Services provided by NAF enable
students to learn from real-life financial
situations and become more well-rounded citizens. The project's target audience is mainly low-income individuals and micro-entrepreneurs and other
individual entrepreneurs who seek to
normalize their financial situation. In
this sense, the center is making a social
contribution to the community.
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NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS – NPJ
CENTER OF JUDICIAL LAW – NPJ
O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ)
foi criado em 1997, pela Universidade Tiradentes (Unit), e desde então se tornou
essencial para a comunidade de Aracaju e
seu entorno por desempenhar papel de
fundamental importância na colaboração de
resoluções de aspectos processuais e extraprocessuais, em que a participação em mutirões e projetos comunitários em eventos
externos, com a presença de professores e
alunos/estagiários, tem o objetivo de estender o papel da Unit no seio social.

The Center of Judicial Law (NPJ)
was created in 1997 by Tiradentes
University (Unit). It has since become
an essential part of Aracaju and the
surrounding communities, playing a
fundamental role in procedural and
extra-procedural cases. Professors and
students collaborate in joint projects
and community initiatives and events,
which aim to increase Unit’s presence
and participation in the local community.

Dispondo de estrutura física adequada e acessível, o NPJ é voltado prioritariamente ao aprendizado dos discentes,
estando a serviço das pessoas economicamente empobrecidas, das vítimas de violações de Direitos Humanos, e apoia os
movimentos sociais e populares. Os alunos
de Direito que cursam do 7º ao 10º período
têm, por meio do estágio, a oportunidade
de obter maior qualiﬁcação proﬁssional.

The NPJ focuses primarily on
student learning, assisting low-income
communities and victims of human rights violations, and supporting social
and grassroots movements. Law students have an opportunity to improve their professional qualifications by
completing an internship between the
7th and 10th semesters of their coursework.

NPJ – PROPRIÁ
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O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ)
do campus de Propriá tem como um de
seus principais objetivos salvaguardar ou
restabelecer os direitos ameaçados ou violados daqueles cuja situação econômica
não lhes permite pagar o valor do processo
e os honorários de advogado, por meio da
prática de negociação, conciliação e mediação. Os estágios desenvolvidos no NPJ
oportunizam ao discente o contato com
o público por intermédio da prestação de
assistência judiciária gratuita nas áreas civil,
criminal e trabalhista, contribuindo de forma substancial para a formação de proﬁssionais com sólidos conhecimentos e capazes de atender com excepcional qualidade
ao mercado de trabalho.

The Center of Judicial Law (NPJ)
of the Propriá campus has as its main
objective to safeguard or reinstate rights, which have been threatened
or violated. This is designed to help
those who cannot afford to pay a full
attorney’s fee, through negotiation,
conciliation, and mediation practices.
The internships developed at NPJ require student interaction with the public
through the provision of free legal aid
in civil, criminal, and labor rights. This
experience is vital in training professionals with solid knowledge and skill sets
to enter the job market.

NPJ – ITABAIANA
O Núcleo de Práticas Jurídicas
(NPJ) do campus de Itabaiana disponibiliza importantes serviços em busca de atender à comunidade local, propiciando ao
aluno em estágio a prática real das atividades desenvolvidas, visto que seu funcionamento oportuniza um excelente campo
de prática das atividades. O núcleo é um
importante instrumento de concretização
do acesso à justiça para as camadas mais
desfavorecidas da sociedade itabaianense, no que concerne a soluções de conﬂitos como um todo, prestando assistência
jurídica gratuita à população carente que
necessita dos seus serviços, seja numa
simples orientação, bem como no ajuizamento das ações pertinentes aos casos
apresentados, garantindo assim sua atuação social junto à comunidade.

The Center of Judicial Law (NPJ)
on Unit’s Itabaiana campus offers important services to the local community
while simultaneously providing interns
with practical experience in the field.
This project provides an excellent opportunity for practical application. The
Center is an important instrument for
making the judicial process accessible
to the most disadvantaged sectors of
Itabaiana’s society, seeking solutions to
local issues on all levels. NPJ provides
free legal assistance to underserved
communities in need of their services,
whether through a simple consultation
or a full legal investigation of a case.
The Center’s social presence in the
community is demonstrated through
these various activities.

Ano
year

ATENDIMENTOS
NUMBER OF ATTENDANCE
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2014

280

2015

339

2016

1174
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PEsquisa
e Ensino

research
and education

PESQUISA
RESEARCH
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Para dar sustentação à Pesquisa
Institucional, a Universidade Tiradentes
investe em diversos programas importantes, tais como o Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Cientíﬁca (PROBIC) e
o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico
e Inovação (PROBITI), ambos direcionados aos discentes da graduação em todas as áreas do conhecimento; o Programa de Qualiﬁcação Docente (PQD), que
subsidia a participação de docentes em
cursos de pós-graduação stricto sensu; e
o Programa de Apoio a Eventos e Capacitações (PAEC), que dá apoio ﬁnanceiro
para que os pesquisadores (docentes e
discentes) possam apresentar os resultados de suas pesquisas em eventos cientíﬁcos nacionais e internacionais. Com
o objetivo de manter a qualidade da
Pesquisa Institucional, a Unit conta com
professores e pesquisadores que atuam
em grupos de pesquisa e comitês institucionais, como o Comitê de Ética em
Pesquisa com seres humanos (CEP/Unit),
a Comissão de Ética no Uso Animal da
Universidade Tiradentes (Ceua/Unit) e o
Comitê Cientíﬁco e Tecnológico da Unit,
órgão assessor da Diretoria de Pesquisa.

To support academic research,
Tiradentes University invests in several
important programs, including the Institutional Program for Scientiﬁc Scholarships (PROBIC) and the Institutional Program for Technological Development
and Innovation (PROBITI). Both groups
are aimed at graduate students from all
departments. The Teacher Qualiﬁcation
Program (PQD) supports the participation of “stricto sensu” graduate professors. The Events and Training Support
Program (PAEC) provides ﬁnancial support for researchers (students and professors) to present the results of their
research at national and international
scientiﬁc events. To maintain quality research, Unit has professors and researchers who work in research groups and
institutional committees, such as the
Research Ethics Committee with Human
Subjects (CEP/Unit), the Tiradentes University Ethics Committee in Animal Use
(Ceua/Unit), and the Technological Development and Innovation Committee,
an advisory group within the Research
Committee Comitê Cientíﬁco e Tecnológico da Unit, órgão assessor da Diretoria de Pesquisa.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA
SCIENTIFIC INITIATIVE
A Iniciação Cientíﬁca (IC) foi implantada na Universidade Tiradentes no
ano de 1998, por meio do Programa de
Bolsas de Iniciação Cientíﬁca (PROBIC)
da Unit. Além desse programa, mantido com recursos próprios, a universidade conquistou, em 2003, dez bolsas do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientíﬁca, do Conselho Nacional
de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPq),
órgão ligado ao Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC), e participa, desde 2008, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Cientíﬁca (PIBIC), lançado, naquele ano,
pela Fundação de Apoio à Pesquisa e
Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE), também vinculada ao
CNPq. Além disso, criou, em 2007, o Programa Voluntário de Iniciação Cientíﬁca
(Provic/Unit), que proporciona inserção
de um maior número de alunos em atividades de IC.

The Scientific Initiative (CI) was
implemented at Tiradentes University in 1998, through the Unit Scientific Scholarship Program (PROBIC). In
addition to this self-funded program,
in 2003, Unit earned 10 grants from the
Institutional Scholarship Program of
the National Council for Research and
Development (CNPq). This program is
affiliated with the Ministry of Science,
Technology, Innovation, and Communications (MCICT). Since 2008, Unit has
participated in the Institutional Program for Scientific Initiation Grants (PIBIC), launched in the same year by the
Foundation for Research and Technological Innovation Support in the State
of Sergipe (Fapitec/SE), which is also
affiliated with the CNPq. Additionally,
the CNPq created the Scientific Initiative Volunteer Program (Provic/Unit) in
2007, which supports higher student
participation in CI activities.

2.700

alunos participaram

de programas de
Iniciação Científica.
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Os programas de Iniciação Cientíﬁca têm como objetivos principais: proporcionar aos alunos a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como
estimular o desenvolvimento do pensar
cientíﬁco e da criatividade, além de qualiﬁcar estudantes para ingresso em programas de pós-graduação e potencializar o
processo de formação de mestres e doutores no estado de Sergipe. No período
de 1998 a 2016, cerca de 2.700 alunos
participaram dos programas de Iniciação
Cientíﬁca, sob a orientação de docentes
da Universidade Tiradentes.

The main objectives of the Scientific Initiative program are to teach
students research techniques and methodology, stimulate development in
scientific thinking and creativity, prepare students for graduate programs, and
strengthen masters and doctoral programs in the state of Sergipe. Between
1998 and 2016, about 2,700 students
participated in CI programs under the
guidance of Tiradentes University professors.

89

INICIAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO CIENTÍFICA
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND
SCIENTIFIC INNOVATION INITIATIVE
A Universidade Tiradentes também
aposta no desenvolvimento tecnológico
e na inovação cientíﬁca e, neste sentido,
lançou, em 2008, o Programa de Bolsas de
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PROBITI). Nesse mesmo
ano, conquistou ﬁnanciamento de uma
bolsa pelo Programa de Inovação Tecnológica da Fapitec (PIBITI/Fapitec) e, em
2010, oito bolsas pelo programa PIBITI/
CNPq. Desde o ano de 1998, houve um
crescimento do número de bolsistas e
pesquisas efetuadas, gerando um aumento na quantidade de patentes. Destaca-se, ainda, no decorrer dos últimos anos, o
aumento de bolsas ﬁnanciadas pelos diferentes programas e dos alunos que estão
inseridos no Programa Institucional Voluntário de Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação (PROVITI).

Tiradentes University has long
been committed to technological development and scientific innovation
as evidenced in the launch of the Technological Development and Innovation Scholarship Program (PROBITI) in
2008. PROBITI received funding from
FAPITEC’s Technological Innovation
Program (PIBITI/Fapitec) in 2008 and
eight grants from the PIBITI/CNPq program in 2010. Since 1998, the number of
research fellows and research projects
has increased, resulting in an increase
in patents. Recent years have seen an
increase in the number of scholarships
and students enrolled in the PROVIC
program.

2008
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Programa de Bolsas de Iniciação
em Desenvolvimento Tecnológico
e Inovação (PROBITI)
Programa de Inovação Tecnológica
da Fapitec (PIBITI/Fapitec)

2010

bolsas pelo programa PIBITI/CNPq

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE
TEACHER QUALIFICATION PROGRAM
Desde seus primeiros anos de existência, a Universidade Tiradentes tem se
dedicado à formação e qualiﬁcação de
docentes, no sentido de preparar as bases
para um ensino de qualidade, pois considera isso uma estratégia fundamental
para o desenvolvimento da instituição. O
aperfeiçoamento contínuo do corpo docente é realizado em consonância com o
Projeto Pedagógico Institucional. A partir
de 2005 a Unit passou a abrir Edital para o
Programa de Qualiﬁcação Docente (PQD),
que contempla professores da universidade com a isenção das mensalidades para
cursos de mestrado e doutorado, recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes), beneﬁciando, até 2016, 214 docentes, promovendo a melhoria signiﬁcativa dos cursos de graduação da IES.

Since the beginning, Tiradentes
University has been dedicated to hiring and training quality professors in
order to provide a first-class education
to students and push Unit forward on a
global scale. The Institutional Pedagogical Project is essential in Unit’s continued success in this regard. In 2005,
Unit opened registration for a Teacher
Qualification Program (PQD), which
exempts professors from paying tuition
fees for Master’s and Doctorate programs, as recommended by the College Educators Development Group
(Capes). By 2016, 214 professors had
participated in this program, demonstrating Unit’s commitment to providing
quality undergraduate education.
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PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS E
CAPACITAÇÃO
TRAININGS AND SPECIAL EVENTS PROGRAM
O Programa de Apoio a Eventos
e Capacitação (PAEC) tem o objetivo de
subsidiar a participação de discentes e docentes da Universidade Tiradentes em atividades acadêmicas (capacitações e treinamentos) e eventos cientíﬁcos (seminários,
simpósios ou congressos) de relevância
para a área de atuação da universidade,
visando ao aperfeiçoamento contínuo e ao
desenvolvimento institucional. A Unit investiu, entre os anos de 2014 e 2016, um montante de R$ 313.300,00, beneﬁciando 350
discentes e docentes da IES.

The Trainings and Special Events
Program (PAEC) supports teacher and
student participation in academic trainings and scientific events (seminars,
symposiums, and congresses) that are
relevant for Unit’s institutional goals.
The aim is to continuously improve
and develop Unit’s academic programming. Between 2014 and 2016, Unit invested 313,300 reais in this program,
benefitting a total of 350 students and
professors.

investimento

entre 2014 e 2016

beneficiando

350 discentes e
docentes da IES.

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIT
UNIT’S RESEARCH ETHICS COMMITTEE
O Comitê de Ética em Pesquisa da
Unit (CEP/Unit) é um órgão institucional e independente, que tem por objetivo proteger
o bem-estar dos indivíduos participantes de
pesquisa cientíﬁca. Trata-se de um comitê
multiproﬁssional e transdisciplinar, com a
função avaliar projetos de pesquisa que envolvam a participação de seres humanos e
é credenciado pela Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa (Conep), do Ministério
da Saúde (MS), desde novembro de 2003.
A estrutura do CEP/Unit segue as diretrizes
e normas estabelecidas pela Conep para
pesquisas envolvendo seres humanos (Resolução CNS nº466/12). O comitê é formado
por 19 membros pertencentes ao quadro
da instituição em diversas áreas do conhecimento, envolvendo docentes que atuam
em pesquisa, defesa dos direitos humanos,
extensão e atividades sociais, atuando de
forma transdisciplinar, além de representantes de usuários. O CEP/Unit age de forma
integrada, buscando uma relação harmoniosa entre a IES, os pesquisadores e os participantes alvos das pesquisas, utilizando um
enfoque claramente educativo.

Unit’s Research Ethics Committee
(CEP/Unit) is an independent body that
aims to protect the well-being of individuals conducting and participating in
scientific research. It is an interdisciplinary committee that evaluates research
projects involving human beings. CEP/
Unit has been accredited by the National Commission for Research Ethics
(CONEP), through the Ministry of Health (MS), since November 2003. CEP/
Unit’s structure adheres to guidelines
and standards established by CONEP
for research involving human beings
(CNS Resolution No. 466/12). The committee is comprised of 19 members
from various departments, including
Research, Human Rights Defense, Extension Projects, and Social Programming. The committee represents these
departments, effectively connecting
the University, researchers, and research participants through an integrated,
educational approach.
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Projetos submetidos na Plataforma Brasil
Projects submitted through the Plataforma Brasil

2014 218
2015 298
2016 353
Média de Pareceres liberados pelo CEP/Unit por mês
Average Number of Reports/Studies passed by the CEP/Unit per month

2014 18,2
2015 24,8
2016 29,4

COMISSÃO DE ÉTICA NO USO ANIMAL DA
UNIVERSIDADE TIRADENTES
TIRADENTES UNIVERSITY ETHICS COMMITTEE
FOR ANIMAL USE IN RESEARCH
A Comissão de Ética no Uso de
Animais da Universidade Tiradentes
(Ceua/Unit) iniciou suas atividades em
2010. Trata-se de um colegiado interdisciplinar e independente, de caráter
consultivo, deliberativo e educativo,
criado para garantir que a utilização
de animais em atividades de pesquisa
e ensino seja realizada dentro dos padrões éticos e legais, em apoio à Lei nº
11.794 de 2008. A comissão é composta
por mestres e doutores com experiência
em pesquisas com animais, bem como
membros representantes da sociedade protetora dos animais. Entre 2014 e
2016 foram emitidos 114 pareceres.
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The Tiradentes University Ethics
Committee for Animal Use in Research
(Ceua/Unit) was initiated in 2010. It is an
independent, interdisciplinary body whose functions are consultative, practical,
and educational in nature. Ceua/Unit was
created to ensure that the use of animals
in educational research activities is carried out in accordance with ethical and
legal standards, in compliance with Law
11794 (2008). The committee is comprised of Master’s and Doctorate degree
holders with experience in animal research, as well as representatives from animal
protection groups. Between 2014 and
2016, 114 reports were released.

Ceua/Unit
Lei nº 11.794 de 2008
Entre 2014 e 2016
foram emitidos
114 pareceres

COMITÊ CIENTÍFICO INSTITUCIONAL
E COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO
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SCIENTIFIC COMMITTEE & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
AND INNOVATION COMMITTEE
O Comitê Cientíﬁco Institucional
e o Comitê de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação são órgãos de assessoramento que auxiliam a Diretoria de
Pesquisa (DPE) na compatibilização e sistematização dos programas de Pesquisa
da Unit, propondo-lhe áreas estratégicas
e prioritárias. Também são responsáveis
em avaliar e acompanhar as pesquisas
relacionadas à Iniciação Cientíﬁca e ao
Desenvolvimento Tecnológico, gerenciadas pela DPE e submetidas aos editais
institucionais. Além disso, os comitês
analisam propostas de convênios e parcerias com instituições de pesquisa e auxiliam no planejamento, organização e
execução da Semana de Pesquisa da Unit
(Sempesq). Ambos são compostos por
doutores docentes da Unit, com elevada
experiência em desenvolvimento de projetos de pesquisa e formação de recursos humanos, distribuídos nas áreas das
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas,
Ciências Exatas e Engenharias e Ciências
Biológicas e da Saúde.

The Scientific Committee and the
Technological Development and Innovation Committee are advisory boards
that assist the Research Directory (DPE)
in assessing and organizing Unit’s research programs, providing advice for
strategic planning. They are also responsible for evaluating and monitoring
research related to scientific initiatives
and technological advancement. The
DPE oversees activities and produces
reports for institutional initiatives and
competitions. In addition, the committee analyzes proposed agreements and
partnerships with research institutions
and assists in the planning, organization, and production of Unit’s Research Week (Sempesq). Both committees
are comprised of professors holding
doctorate degrees with extensive experience in developing research projects. The professors represent various
departments including Humanities and
Social Sciences, Sciences, Engineering,
and Biological and Health Sciences.

GRUPOS DE PESQUISA
RESEARCH GROUPS
A Universidade Tiradentes possui
63 Grupos de Pesquisa certiﬁcados, dos
quais participam 596 discentes, liderados
por docentes pesquisadores das diversas
áreas do conhecimento. São 148 linhas
de pesquisa cadastradas e certiﬁcadas na
plataforma do Diretório dos Grupos de
Pesquisa no Brasil (DGP) do CNPq.

Tiradentes University has 63 certified Research Groups, comprised of
596 students, led by faculty researchers
from several departments. 148 research projects are both certified and registered in CNPq’s Directory of Brazilian Research Groups (DGP).

OS GRUPOS DE PESQUISA ENCONTRAM-SE ASSIM DISTRIBUÍDOS POR ÁREA DE CONHECIMENTO

THE RESEARCH GROUPS ARE DISTRIBUTED THROUGHOUT THE FOLLOWING DEPARTMENTS:
Área do Distribuição
conhecimento dos Grupos de
Department Pesquisa
Number of Research Groups
Ciências Exatas e da Terra
Natural Sciences

03

Ciências Biológicas
Biological Sciences

02

Engenharias
Engineering

06

Ciências da Saúde
Health Sciences

12

Ciências Agrárias
Agricultural Sciences

01

Ciências Sociais Aplicadas
(Applied) Social Sciences

18

Ciências Humanas
Human Resources

21
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PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO
STRICTO SENSU
STRICTO SENSU GRADUATE PROGRAMS
No ano de 2005, foi autorizado
pela Capes o Mestrado em Engenharia
de Processos e após 11 anos a Universidade Tiradentes possui seis Programas
de Pós-Graduação stricto sensu (PPGs),
oferecendo cinco cursos de Mestrado e
cinco cursos de Doutorado: Engenharia
de Processos (Mestrado e Doutorado),
Saúde e Ambiente (Mestrado e Doutorado), Educação (Mestrado e Doutorado), Biotecnologia Industrial (Mestrado
e Doutorado), Rede Nordeste de Biotecnologia (Renorbio) (Doutorado), Direitos
Humanos (Mestrado). Todos os PPGs
concedem aos seus alunos bolsas de estudo oriundas de diversos órgãos de fomento como Capes, CNPq e Fapitec, e
de empresas, como a Petrobras, além de
bolsas ﬁnanciadas pela Unit.

In 2015, a Master’s degree program in Engineering was approved by
Capes. In the past 11 years, Tiradentes University has initiated six Stricto Sensu graduate programs (PPGs),
offering five Master’s degrees and five
doctoral degrees: Process Engineering
(Master’s and Doctorate), Health and
Environment (Master’s and Doctorate),
Education (Master’s and Doctorate),
Industrial Biotechnology (Master’s and
Doctorate), Northeast Network of Biotechnology (Renorbio) (Doctorate), and
Human Rights (Master’s). All graduate
programs grant student scholarships
from various agencies such as Capes,
CNPq, and Fapitec, and from companies such as Petrobras, as well as scholarships from Unit.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
GRADUATE PROGRAM IN HUMAN RIGHTS
Com a primeira turma iniciada em
março de 2013, o Mestrado em Direitos
Humanos tem formado indivíduos qualiﬁcados para atuação docente e proﬁssional, tendo obtido reconhecimento de
mérito na avaliação da Capes, com elevação de sua nota para 4, já no primeiro
ciclo avaliativo (2013/2016).

CAPES
CONCEITO

Initiated in March 2013, the
Master’s Program in Human Rights
has successfully prepared students for
various professional fields, including
teaching. This program has received
official recognition, raising its Capes
grade to 4 in its first evaluation cycle
(2013/2016).

4

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
GRADUATE PROGRAM IN EDUCATION
O Núcleo de Pós-Graduação em
Educação foi criado no ano de 2006 e
teve seu curso de Mestrado implantado
em 2010, com 13 professores. Na ocasião, foi o primeiro Mestrado na área
em uma Universidade particular nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste
do país. No ano de 2014, a Capes aprovou o Doutorado em Educação.

The Graduation Program in Education was created in 2006. It features a
Master’s Program with 13 professors that
was founded in 2010. At that time, it was
the ﬁrst Master’s degree in Education at a
private university in the North, Northeast,
and Center-West regions of the country. In
2014, Capes approved the PhD program in
Education at Unit.

99

5

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM ENGENHARIA DE PROCESSOS
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GRADUATE PROGRAM IN PROCESS ENGINEERING
Em 2004, a Capes aprovou o primeiro Mestrado da Universidade Tiradentes e o primeiro em Engenharias do
estado de Sergipe, que efetivamente
acolheu sua primeira turma no ano de
2005, com nota 3 na avaliação da Capes.
Com as defesas de dissertações e o bom
ritmo de produção cientíﬁca e aprovação
de projetos de pesquisa, em 2010 o jovem programa de Pós-Graduação em
Engenharia de Processos (PEP) adquiriu
a nota 4, iniciando uma nova etapa, com
a formação de doutores. Sua evolução e
consolidação permitiu que fosse atingida a nota 5, sendo a Unit uma das três
instituições do Norte e Nordeste com
nota superior a 5. O programa conta atualmente com 16 professores, sendo nove
bolsistas de produtividade ou desenvolvimento tecnológico e inovação do CNPq.

CAPES
4
CONCEITO

In 2014, Capes approved the first
Master’s degree program at Tiradentes University and the first Master’s in
Engineering in the state of Sergipe. Its
first graduating class in 2005 was awarded a mark of 3 in the Capes assessment. Through dissertation defenses,
development in scientific research, and
approved research projects, the graduate Program in Process Engineering
(PEP) received a grade 4 in 2010, allowing them to begin training doctoral
candidates. Further program development led to a grade 5, making Unit
one of only three institutions in North
and Northeast Brazil to be awarded
a grade 5. The program currently has
16 professors, nine of whom have received CNPq’s technological development and innovation grants.

5

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E AMBIENTE
GRADUATE PROGRAM IN HEALTH AND ENVIRONMENT
No ano de 2005, foi criado o Núcleo de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente. Estruturado com a participação
de 14 professores pesquisadores, um
ano após sua criação teve seu curso de
Mestrado aprovado pela Capes, e em
2013 a aprovação do Doutorado, com
18 docentes. Recentemente o programa
obteve conceito Capes 4 para Mestrado
e Doutorado.

CAPES
CONCEITO

In 2005, the Graduate Program
in Health and Environment was created
with 14 research professors. Its Master’s
Program was approved by Capes one
year after its creation and its Doctoral
Program, with a faculty staff comprised
of 18 professors, was approved later in
2013. Recently, the program scored a
grade of 4 on the Capes assessment for
Master’s and PhD programs.

4
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL
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GRADUATE PROGRAM IN INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY
Em 2009, a Universidade Tiradentes criou o Núcleo de Pós-Graduação em
Biotecnologia Industrial. Em 2011, a Capes aprovou o curso de Mestrado e em
2013 o Doutorado. O Programa de Pós-Graduação conta com a participação de
16 professores, com formação diversiﬁcada, sendo a maioria com pós-doutorado
realizado fora do país. Após a avaliação
da quadrienal da Capes, a Pós-Graduação em Biotecnologia Industrial recebeu
o conceito 5. Este resultado situou o Programa como a melhor Pós-Graduação
acadêmica em Biotecnologia Industrial
da região Nordeste. Além disso, destaca-se a alta produção tecnológica, sendo o
quarto maior Programa de Pós-Graduação na área de Biotecnologia do país em
produção de patentes, entre os 45 avaliados pela Capes.

CAPES
4
CONCEITO

In 2009, Tiradentes University
created a Graduate Program in Industrial Biotechnology. Capes approved
the Master’s Program in 2010 and the
Doctoral Program in 2013. These graduate programs have 16 professors
with various specialties, the majority
of them holding doctoral degrees from
foreign institutions. After the Capes
evaluation, conducted every four years, the Industrial Biotechnology Graduate Program received a grade of 5.
This score made them the top-ranked
Industrial Biotechnology Program in
the Northeast region. In addition to
this high ranking, they have achieved
many successes in technological development. Among the 45 Biotechnology
Graduate programs in Brazil evaluated
by Capes, Unit’s program placed 4th in
the number of patents.

5

REDE NORDESTE DE BIOTECNOLOGIA (RENORBIO)
NORTHEAST BIOTECHNOLOGY NETWORK (RENORBIO)
Criada em 2004, a partir do decreto Ministerial da Ciência e Tecnologia
(MCT), a Rede Nordeste de Biotecnologia (Renorbio) tem como propósito a
integração das pesquisas na região Nordeste na área de Biotecnologia. Esta rede
foi formada por universidades e institutos
de pesquisa, dentre os quais a Universidade Tiradentes está inserida. Em 2015,
a Unit passou a ser instituição nucleadora
da Renorbio.

Created in 2004 by the Ministry
of Science and Technology (MCT), the
Northeast Network of Biotechnology
aims to integrate research conducted
throughout the Northeast region in the
field of Biotechnology. This network
was formed by a number of regional
universities and research institutes, including Tiradentes University. In 2015,
Unit became a nucleating Institution of
Renorbio.
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SEMANA DE PESQUISA
Dentro do contexto de incentivo à divulgação cientíﬁca, a Universidade Tiradentes promove, desde 1998, a Semana de Pesquisa (Sempesq). O evento tem o objetivo
de divulgar os trabalhos de pesquisa realizados pelos docentes e alunos de Iniciação
Cientíﬁca da instituição e de outras IES do estado e da região. Em cada edição, aborda
um tema geral que se coaduna com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC),
e que orienta a programação das conferências, mesas-redondas, simpósios e debates
com pesquisadores renomados e a comunidade cientíﬁca, industrial e governamental.
O público-alvo do evento é formado por discentes e docentes participantes dos
programas de Iniciação Cientíﬁca e de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, representantes de associações e cooperativas, representantes de ONGs, pesquisadores do estado e convidados externos, como: representantes dos órgãos de fomento
(CNPq, Capes e Fapitec), representantes das principais empresas locais e representantes das instituições de ensino e pesquisa de Sergipe.
Durante a Sempesq ocorrem apresentações de trabalhos, minicursos e seminários, distribuídos nas áreas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências Exatas
e da Terra e Engenharias e das Ciências Biológicas e da Saúde. O evento é realizado
nos campi de Aracaju Farolândia, Aracaju Centro, Propriá, Itabaiana e Estância, com
programação especial para os cursos de EAD.
A cada ano, a Semana de Pesquisa cresce em número de participantes, atividades e trabalhos cientíﬁcos apresentados. Em 2016, foi realizada a 18ª edição que
contou com a participação de cerca de 5.000 pessoas, divididas nas 250 atividades
programadas e com 650 trabalhos apresentados na forma de pôster ou oral. Destaca-se, nesta Sempesq, a Feira Cientíﬁca da Unit, que congrega, desde 2013, na forma de
exposição, estandes de instituições parceiras de Pesquisa como Embrapa Tabuleiros
Costeiros, Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP), Sergipe Parque Tecnológico (Sergipetec), Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe
(Fapitec) e Programa de Comunicação Cientíﬁca e Tecnológica (Procit), Associação Sergipana de Ciências (ASCi), além de Laboratórios de Pesquisa do ITP e de Grupos de
Pesquisa vinculados aos cursos de graduação da Unit.

5.000
pessoas

250
atividades

650

trabalhos
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RESEARCH WEEK
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In order to encourage scientific exploration, Tiradentes University has held
its annual Research Week (Sempesq) since 1998. The event displays research findings from Unit professors and students and other institutions of higher education
from Sergipe and the Northeast region. Every Sempesq has a specific theme, chosen in line with the National Science and Technology Week, which is sponsored
by the Ministry of Science, Technology, Innovation, and Communication (MCTIC).
MCTIC sets the programming for conferences, roundtable discussions, symposiums, and debates among renowned researchers and the scientific, business, and
government communities.
The participants are students and teachers from programs participating in
the Scientific Initiatives and Technological Development Programs, representatives from NGOs, local researchers, and special guests, such as representatives
from development agencies (CNPq, Capes, and Fapitec), local companies, and
other educational and research institutions in Sergipe.
During Sempesq, research projects are presented and mini-courses and seminars are held within the fields of Humanities and Social Sciences, Natural and
Earth Sciences, Engineering, and Biological and Health Sciences. The event takes
place at Aracaju’s Farolândia and Downtown campuses, as well as at other campuses at Propriá, Itabaiana, and Estância. There is special programming for Distance
Education courses (EAD). Every year, the number of participants and activities at
Sempesq grows. Some 5,000 people participated in the 18th Sempesq in 2016,
which included 250 programmed events and 650 oral/poster presentations. Since
2013, Sempesq has hosted exhibitions from research institutions such as Embrapa
Tabuleiro Costeiros, Sergipe Technology (Sergipetec), the Institute of Technology
and Research’s (ITP) Research Support for Technological Innovation in the State of
Sergipe (Fapitec), the Scientific and Technological Communication Program (Procit), the Sergipe Association of Sciences (ASCi), research laboratories from ITP,
and research groups linked to Unit’s undergraduate program.
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PRÊMIO JOVEM PESQUISADOR
YOUNG RESEARCHER AWARD
Com o objetivo de premiar as pesquisas de Iniciação Cientíﬁca da Universidade Tiradentes, foi criado, em 2012, o
Prêmio Jovem Pesquisador. Em 2016, foram premiados 15 alunos e seus respectivos orientadores pertencentes às seguintes
áreas do conhecimento: Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas, Ciências Exatas e da
Terra, Engenharias, Ciências Biológicas e
da Saúde e Desenvolvimento Tecnológico.

The Young Researcher Award
was created in 2012 with the goal of
rewarding scientific research at Tiradentes University. In 2016, 15 students
and their advisors from the following
departments received this special honor: Applied Humanities and Social
Sciences, Natural and Earth Sciences,
Engineering, Biological Science, Health, and Technological Development.

15 p r ê m i o s
2016

PROGRAMA DE PÓS-DOUTORAMENTO
DOCTORATE SABBATICAL PROGRAM
108

O Programa de Pós-Doutorado oferecido pela Universidade Tiradentes é mais um
incentivo à qualiﬁcação docente. Seu objetivo
é levar o docente pesquisador ligado à Pós-Graduação stricto sensu para uma instituição
de pesquisa, prioritariamente estrangeira, por
um período de até um ano, com auxílio deslocamento/instalação e a manutenção do salário.
Este programa estimula a produção cientíﬁca
internacional, bem como viabiliza a construção
de projetos de cooperação nacional e internacional. Estas parcerias também promovem a inserção de discentes dos PPGs em estágios com
estes grupos no exterior (programa sanduíche).
No período de 2012 a 2016, foram beneﬁciados
21 docentes dos PPGs em diferentes instituições ao redor do mundo.

The Doctorate Program offered at Tiradentes University helps ensure continued, quality education. Its
objective is to send researchers from
the Stricto Sensu Graduate Program
to foreign research institutions for
up to one year, providing additional
funds on top of their salary earnings.
This program promotes international
scientiﬁc research and leads to national and international research projects. These partnerships also allow
graduate students to study abroad
(joint program). From 2012 to 2016,
21 professors from the graduate programs were able to study at international institutions.

20
Docentes

País

Instituição

Quantidade de docentes

Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Universidad de Sevilla
Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua
Universidad de Barcelona
Universidade de Aveiro
Universidade de Lisboa
Universidade do Porto

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Vienna University of Technology

university of Massachusetts – Boston
Harvard – MIT Health Sciences and Technology

National Chemical Laboratory CSIC

University of Southampton
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad Intercontinental do México

Universidad Austral de Chile/Universidad Nacional del Comahue

Swedish University of Agricultural Sciences/Stockholm University
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PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
THE LATO SENSU GRADUATE PROGRAM
A pós-graduação lato sensu desempenha um papel fundamental na
continuidade da formação do educando,
alargando as possibilidades de escolhas
e inserção no mercado de trabalho. Neste sentido, a Universidade Tiradentes
(Unit) proporciona diversas opções de
cursos, com polos em cinco estados, nas
modalidades presencial e a distância, em
diferentes áreas do conhecimento: Engenharias; Ciências da Saúde; Ciências
Sociais e Aplicadas; Ciências Humanas;
Linguística, Letras e Artes.
Preocupada com o desenvolvimento social, a Unit promove ações por meio
da atividade de extensão, com o intuito
de integrar e permitir que a população
desfrute e contribua para a ampliação
das competências técnicas e proﬁssionais da comunidade acadêmica. Diversos
programas de cursos de especialização
– Psicopedagogia Institucional e Clínica, Ortodontia, Implantodontia, Prótese
Dentária – são destinados a famílias de
baixa renda que residem no entorno da
universidade.

The “lato sensu” graduate program plays an integral role in students’
continued education, widening their
possibilities within the job market. In this
regard, Tiradentes University (Unit) offers
several course options through their campuses, which are spread throughout ﬁve
states. There are traditional and online
learning options from different departments: Engineering; Health Sciences; Social and Applied Sciences; Human Sciences; Linguistics, and Literature and Arts.
Concerned with social development, Unit promotes activities through
extension programs in order to integrate students into the local community
and allow them to thrive. It contributes
toward the expansion of their technical
and professional skills within the academic community. Several programs include specialization courses– Institutional
and Clinical Psycho-pedagogy, Orthodontics, Implant Dentistry, and Dental
Prosthesis, which are aimed at low-income families residing in areas around the
university campus.

Deste modo, a pós-graduação lato
sensu tem ocupado um papel relevante
no atendimento às necessidades da comunidade, seja na oferta de cursos que
visam ao aprimoramento proﬁssional e
acadêmico, seja em ações com o propósito de conduzir o desenvolvimento e
melhoria social por meio da aplicabilidade teórica e prática dos conhecimentos
adquiridos em sala da aula.

Through this work, the lato sensu graduate program has played an
important role in meeting community
needs by offering programs aimed at
professional and academic advancement, and through actions that drive
development and social improvement
using both theoretical application and
practical knowledge acquired in the
classroom.

2.936
Total de alunos
2014/2016
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)
DISTANCE LEARNING (EAD)
Com a facilidade de acesso à internet associada à falta de tempo imposta
pelo cotidiano, estudar a distância se tornou uma maneira prática e de baixo custo
para adquirir conhecimento. Esta modalidade de ensino vem crescendo cada vez
mais e por intermédio dela muitos brasileiros têm se graduado, especializado e
conseguido bons lugares no mercado de
trabalho.
Primando pela qualidade dos cursos ofertados e otimização dos recursos
institucionais, a Diretoria de Educação
a Distância (DED) funciona em parceria
com os demais setores da Universidade
Tiradentes (Unit), em ações coordenadas, para garantir o bom funcionamento
dos cursos. A Unit dispõe de um corpo

Due to increased access to the Internet and busy schedules, distance learning has become a practical and affordable learning option. This teaching method
has grown exponentially in popularity and
allowed for many Brazilian students to
graduate with specialized skills and increased employment opportunities.
Created primarily to improve the
quality of courses offered and optimize
institutional resources, the Directory of
Distance Education (DED) works with
other departments at Tiradentes University (Unit) to ensure that courses are
functioning properly. Unit’s qualified
faculty offers access to cutting-edge
digital technology through the Virtual
Learning Environment (AVA) and a we-

docente qualiﬁcado, disponibiliza acesso
a tecnologias e mídias digitais de última
geração, contando com um Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA), além de
ótimos materiais didáticos, tudo para que
a aprendizagem do aluno ocorra com
qualidade, eﬁciência e eﬁcácia.
Por meio de sua estrutura organizacional com polos de apoio presencial, a
DED leva educação de qualidade para 19
municípios sergipanos, quatro no estado
da Bahia, quatro em Pernambuco, um no
Rio Grande do Norte e mais um em Alagoas, sendo responsável pela inserção
dos futuros proﬁssionais no mercado local e, deste modo, propiciando o desenvolvimento da economia destas cidades.

alth of teaching materials, allowing for
efficient, high-quality learning.
DED provides quality education
services to 19 municipalities in Sergipe, four in Bahia, four in Pernambuco,
one in Rio Grande do Norte, and one in
Alagoas. It is responsible for educating
future professionals to enter the local
job market, thereby fostering economic development in these areas.

ano/year 2016

ano/year 2015

8.659

ano/year 2014

7.706
7.030
NÚMERO DE ALUNOS
NUMBER OF STUDENTS

113

114

115

Extensão
extension
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DIA DA LIVRE INICIATIVA
OPEN INITIATIVE DAY
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Mais de
O Dia Nacional da Livre
Iniciativa é promovido pela Associação Brasileira de Mantenedoras
do Ensino Superior (ABMES) e tem
por objetivo organizar uma mostra
das ações sociais das instituições,
resultantes de projetos de ensino,
pesquisa e extensão nas áreas de
Educação, Saúde, Cultura, Meio
Ambiente, entre outras.

300

alunos,
professores
projeto e técnicos

Em Sergipe o
conta com o total apoio da Universidade Tiradentes (Unit), que
disponibiliza mais de 300 alunos
e professores, entre técnicos e
proﬁssionais de vários cursos,
que oferecem mais de 30 tipos
de atividades em prol da responsabilidade social e bem-estar da
população. Os atendimentos
são gratuitos e os serviços de
qualidade, como, por exemplo,
corte de cabelo, limpeza bucal,
massagens, emissão de carteira
de identidade, foto 3x4, currículo para emprego, entre outros.

50
atividades

The National Open Initiative Day is produced by the
Brazilian Association of Higher
Education (ABMES), with the
goal of organizing a showcase
of social initiatives performed
at the university through teaching, research, and extension
projects in various areas, including education, health, culture, environmental issues, etc.
In Sergipe, the project
enjoys full support from Tiradentes University. Unit provides over 300 students and
teachers with technical and
academic backgrounds, who
offer over 30 activities that
promote social responsibility and community well being.
High-quality services are provided free of charge, including
haircuts, dental cleanings,
massages, ID card services,
including 3x4cm. photos, and
professional resumé services.

cursos

qtdade
atendimentos

serviço

773

Orientação de higiene oral

118
saúde

Orientações Fitoterápicas

445

Avaliação médica

254

Atendimento fisioterápico

101

Exames de glicemia

837

Informações de combate ao câncer feminino | Vacinas | exames e aferição da pressão

577

Avaliação e orientação nutricional

571

Hidratação e corte de cabelo

178

Triagem de pacientes

157

Exames clínicos

77

Clínica infantil

54

Orientação jurídica

111

Prevenção de acidentes com gás de cozinha

43

Recreação

185

Emissão de carteira de identidade

389

Higienização de alimentos

104

Distribuição de mudas frutíferas

168

Fotos

162

Cartões de Visita

157

direito

Eng. Petróleo

Pedagogia

serviço social/SSP

Gastronomia

Ciências Biológicas

Com. Social

TOTAL

5323
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SEMANA DE EXTENSÃO (SEMEX)
EXTENSION WEEK (SEMEX)
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A Semana de Extensão (Semex) é
um evento organizado pela Coordenação de Extensão, sob a gerenciamento
do Grupo Gestor do Fórum de Desenvolvimento Regional (FDR) da Universidade Tiradentes (Unit). Com o objetivo
de apresentar os resultados das ações de
extensão desenvolvidas na comunidade
sergipana ao longo do ano anterior, o
evento reaﬁrma o compromisso da Unit
com as questões sociais, cientíﬁcas e
artístico-culturais, norteadas pelo Projeto
Pedagógico Institucional.

Extension Week (Semex) is an
event organized by the Extension Committee and managed by the Regional
Development Committee (FDR) of Tiradentes University (Unit). With the goal of
presenting results from extension projects performed in Sergipe during the
previous year, this event reafﬁrms Unit’s
commitment to social, scientiﬁc, artistic,
and cultural issues, under the guidance
of the Institutional Education Project.
Realizing the challenges facing
both traditional and distance educa-

Envolvendo as modalidades de
educação presencial e a distância, a Semex busca promover a integração entre
universidade e sociedade, possibilitando
o acesso da comunidade ao conhecimento cientíﬁco e à melhoria da qualidade de
vida. Nos últimos três anos foram mais de
20 mil inscritos, 708 minicursos apresentados e 430 atividades desenvolvidas.

tion, Semex seeks to promote collaboration and understanding between
Unit and the surrounding community,
enabling the public to access scientific information and improve their quality of life. In the last three years, over
20,000 projects were presented, as well
as 708 mini-courses and 430 activities/
events.

Semex

Semana de
Extensão

ano/year

Número de inscritos/
Number of projects

Minicursos
Mini-courses

Atividades
Activities

2014

8.228

265

149

2015

6.299

195

136

2016

5.633

248

135
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UNIT NA COMUNIDADE
UNIT IN THE COMMUNITY
122

Unit na Comunidade é um programa
de extensão permanente que visa promover
ações que difundem aspectos ligados à educação, cultura, arte, ciência, cidadania, sustentabilidade e saúde no entorno dos campi
e polos da Universidade Tiradentes (Unit),
aprofundando o nível de relacionamento
da instituição com
as comunidades nas
quais está inserida.
Tal integração possibilita reciprocidade
de relações, reconhecendo possibilidades
de aprendizagem e
desenvolvimento do
saber popular e cientíﬁco da comunidade
ao redor da Unit.

Unit in the community is a permanent extension project that promotes
education, culture, art, science, good
citizenship, sustainability, and good health around the campuses of Tiradentes
University (Unit), strengthening the relationship between Unit and the surrounding
community.
This
integration
allows for a reciprocal relationship,
recognizing possibilities for learning
and development
within the communities around Unit
through
popular
and scientiﬁc knowledge.

Realizado pela Coordenação de Extensão, o programa une alunos e professores para colocar em prática o conhecimento adquirido nas salas de aula, de modo a
contribuir para a qualidade de vida desta
população. A intensiﬁcação do trabalho
socioeducativo promovido por meio das
ações extensionistas envolve grande público, mediante a implementação de projetos
de ação continuada ou temporária, conseguindo atender a centenas de pessoas
dentro do programa Unit na Comunidade.

Sponsored by the Extension Committee, this program brings students and
teachers together to activate knowledge
acquired in the classroom in order to better the socio-economic conditions of the
surrounding community. Intensive socio-educational work through extension projects requires participation from the general public. Temporary and continuous
projects are put into place and manage
to help hundreds of people.

SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA
BLACK CONSCIOUSNESS WEEK
A construção de espaços teóricos e
práticos de articulação do acúmulo experimentado no campo dos movimentos negros e da tradição jurídico-institucional de
resolução dos conﬂitos raciais no interior
da sociedade é um desaﬁo inadiável para
o meio acadêmico no Brasil. Deste modo,
a Semana da Consciência Negra emerge
dentro da Unit com o objetivo de analisar os
principais dilemas da questão negra na sociedade brasileira contemporânea em uma
perspectiva interdisciplinar para compreender as relações étnico-raciais no país e também os sistemas de garantias de direitos e
para os grupos étnicos vulnerabilizados.

Constructing spaces for theoretical
and practical discussions on the cumulative importance of black movements
and the legal-institutional history of racial
conﬂict resolution is an urgent matter within Brazilian higher education. Thus, Black Consciousness Week was implemented at Unit, aiming to analyze the Black
movement’s central concerns in Brazilian
society through an interdisciplinary approach in order to better understand
race relations in Brazil. This approach also
addresses the principles of guaranteed rights and policies to promote vulnerable
and underrepresented groups.

O evento é um espaço periódico de
discussão sobre a questão da discriminação
e do preconceito contra a população negra
brasileira e sobre os caminhos e políticas
criados pelo Brasil para o enfrentamento
deste problema persistente. Já foram realizadas dez edições, reunindo alunos, professores, pesquisadores e militantes sociais
que se interessam pelos debates promovidos em torno das relações raciais no país.

The event provides a space for discussions on discrimination and prejudice
against Brazil’s black population, as well
as decisions and policies for addressing
this omnipresent issue. Black Consciousness Week has taken place ten times,
bringing together students, teachers,
researchers, and social activists who are
invested in current debates on race relations in Brazil.

Por meio da Semana da Consciência
Negra, a Unit vem desenvolvendo muitas
parcerias com movimentos e grupos sociais
negros em suas atividades, ofertando a sua
estrutura física e assessoria a partir dos grupos de pesquisa e programas de pós-graduação, tais como o Mestrado em Direitos
Humanos que tem realizado uma série de
consultorias a vários movimentos na elaboração e projetos encaminhados para editais de
fundos sociais de direitos humanos e através
de assistência e assessoria jurídica pro bono.
A programação conta com seminários, conferências, palestras, rodas de conversa, exposições e diversas atividades culturais.

Through Black Consciousness
Week, Unit has continued to develop
partnerships with black social movements and involved groups, offering a
physical structure and advice from research groups and graduate programs, including the Masters Program in Human
Rights. This program has consulted various movements, helping them expand
their projects and proposals for social
funds for human rights and pro bono
legal assistance. The program features
seminars, conferences, lectures, roundtable discussions, exhibitions, and various cultural activities.
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COLÓQUIO DO DIVINO
COLLOQUIUM ON THE DIVINE
O Colóquio do Divino foi criado em
The Colloquium on the Divine was
2012 na cidade de Indiaroba e desde 2015
created in 2012 in the city of Indiaroba.
acontece também em Estância, tendo apreThis annual conference has also taken
sentação anual. Com o objetivo de discutir a
place in Estância since 2015. It is primarily
religiosidade popular e seus desdobramenaimed toward students and teachers. Entos, o evento tem como público-alvo priorirollment is free. The goal of this event is
tariamente os estudantes e professores e a
to discuss popular religion and its develoinscrição é gratuita. O município de Indiaropment. The municipality of Indiaroba celeba cultua o Divino Espírito Santo enquanto
brates the Divine Holy Spirit as its patron
padroeiro, seguindo a tradição açoriana em
saint, following the Azorean tradition of
sua festa, com a coroação do Imperador do
a feast and coronation of the Emperor of
Divino, representado por uma criança, e a
the Divine, represented by a child. Food is
distribuição de alimentos entre os mais cadistributed to underserved populations so
rentes, de forma que no dia da festa todos
that everyone can share food on the day of
possam compartilhar
the feast. In contemdo mesmo alimento.
porary times, where
Total
de
participantes
ano/year
Em tempos de tecnoNumber of Participants: traditional values are
logia, em que valores
often
overlooked,
tradicionais vão senactivities carried out
do superados, as atiat the Colloquium of
vidades realizadas no
the Divine allow hisColóquio possibilitam
tory to be preserved
a difusão e a preserand spread. Roundtavação da memória. As
ble discussions featumesas de debate conre local area speciatam com especialistas
lists from Tiradentes
da área, advindos da
University and other
Universidade Tiradeninstitutions. The knotes e de outras instituiwledge
produced
ções, e o conhecimenhere has yielded beto produzido resultou
neﬁcial results, such
em diversos benefícios para a cidade, como
as the creation of the Municipal Council
a criação do Conselho Municipal de Cultuof Culture and the restructuring of the Mura, a estruturação do Sistema Municipal de
nicipal Cultural System, which is central
Cultura, a Lei que deﬁne o Patrimônio Imato the Municipality’s unique heritage, and
terial do Município e a criação de Livros de
the creation of “Livros de Inscrição e TomInscrição e Tombamento desse patrimônio,
bamento” formally registering this cultural
fomentando assim o turismo e a economia,
patrimony. This strengthens tourism and the
a melhoria da qualidade de vida da populocal economy, improving the quality of life
lação e sensibilizando a comunidade local
for its citizens, and educating the local compara o desenvolvimento autossustentável.
munity on sustainable development.

Estância Indiaroba
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2014
2015
2016

120
126
319

2015
2016

112
269

COMBATE À PEDOFILIA
CAMPAIGN AGAINST PEDOPHILIA
A pedoﬁlia é considerada um transtorno de desenvolvimento da psicossexualidade, caracterizado pela preferência
sexual por crianças de ambos os gêneros,
geralmente pré-púberes. Desde 2009 a
Universidade Tiradentes vem realizando
diversas campanhas, por meio do curso
de Serviço Social, com o intuito de inibir
práticas pedóﬁlas e prestar assistência às
vítimas, buscando defender seus direitos
e garantir que não sejam violados. Tendo
como público-alvo alunos, professores e
assistentes sociais, procura-se sensibilizar
a comunidade sobre a gravidade do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, promovendo um processo permanente de mobilização acadêmica para
a discussão e aprofundamento da temática. Ações de prevenção da violência são
necessárias, bem como a conscientização
da população para denunciar os casos.
A Campanha de Combate ao Abuso e
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes promoveu um trabalho educativo
e preventivo por intermédio de palestras,
seminários, workshops, sessão plenária,
caminhadas, intervenções, panﬂetagem
e sensibilização nas rádios.

Pedophilia is classiﬁed as a psychosexual developmental disorder, resulting
in sexual attraction towards children. Since 2009, Tiradentes University has been
conducting several campaigns through
the social work department, seeking to
defend children’s rights and ensure they
are not sexually violated. Aimed toward
students, teachers, and social workers,
this project works to inform the community about the seriousness of child
abuse and exploitation, while promoting
academic investigation and discussion.
Preventative measures need to be put
in place. The public needs to be aware
of available services to report cases. The
Campaign to Combat Sexual Abuse and
Exploitation of Children and Adolescents
is promoted through lectures, seminars,
workshops, plenary sessions, excursions,
interventions, handouts, and radio.
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13 mil

alunos

feivest
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Todos os anos, a Universidade Tiradentes promove a Feira do Vestibular
(Feivest), visando aproximar a instituição da comunidade, promovendo integração entre os colaboradores da IES,
alunos e familiares. O evento ocorre em
todos os campi da Unit e, ao todo, participam 13 mil alunos de escolas públicas e privadas, pré-vestibulares e centros de estudo.

Every year, Tiradentes University
promotes the Entrance Exam Fair (Feivest), which aims to connect Unit with
the surrounding community, promoting
collaboration among university staff,
students, and family members. Feivest
takes place at all of Unit’s campuses,
and in total, 13,000 students from public and private schools, prep schools,
and study centers attend the event.

Nos campi, as pessoas visitam a estrutura durante todo o dia, além de participar de palestras acerca das proﬁssões,
aulas práticas em diversos laboratórios,
minicursos, gincanas com atividades esportivas, culturais, sociais e apresentação
musical com cantor ou banda de reconhecimento nacional.

People tour the Unit campus
during the day, attending course and
career lectures, practical lab classes,
mini-courses, and scavenger hunts, as
well as featuring athletic competitions,
cultural activities, social events, and
musical presentations with nationally-renowned singers and bands.
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PORTAS ABERTAS
OPEN DOORS
Criado em 2000, o programa Unit
Portas Abertas busca aproximar a sociedade da Universidade Tiradentes, sobretudo ao evidenciar a Instituição de Ensino
Superior como centro de excelência em
educação e em pesquisa.

Created in 2000, the Unit Open
Doors program works to bring the outside community closer to Unit, primarily through showing the University as a
center of excellence in education and
research.

As visitas programadas com as escolas proporcionam a integração dos discentes do Ensino Médio de escolas públicas e
privadas com os docentes e acadêmicos da
Universidade. Nelas, os alunos conhecem
toda a estrutura da Unit e recebem informações atualizadas dos coordenadores dos
cursos oferecidos pela instituição sobre o fazer de cada área, o mercado de trabalho e
a metodologia de ensino utilizada para a inserção dos futuros proﬁssionais no mercado.

Scheduled visits allow public and
private high school students to become familiarized with Unit staff and
academics. Students learn about Unit’s
structures and receive current information from coordinators about the courses offered in each department, the
current job market, and the teaching
methodology used to ensure students
will successfully enter the job market
after graduation.

Ao longo desses últimos três anos, a
Unit recebeu 130 escolas e centros educacionais e trouxe, aproximadamente, nove
mil alunos.

During the last three years, Unit
has received 130 schools/educational
groups, totaling 9,000 students.

130

escolas

9 mil

alunos

CORRIDA TIRADENTES
TIRADENTES TRACK MEET
Outra prova do investimento da
Unit no esporte é a Corrida Tiradentes,
evento anual que acontece na capital sergipana, no mês de abril. Esta competição
marca as comemorações de aniversário
da Universidade Tiradentes e está no calendário esportivo de Sergipe, com a participação de centenas de atletas, alguns
deles vindos de outros estados. Um total
de 3.400 corredores já participou das cinco edições da corrida.

Another testament to Unit’s commitment to athletics is the TiradentesTrack Meet, an annual event that takes
place in Aracaju during the month of
April. This competition marks the anniversary of Tiradentes University and is
featured on the Sergipe sports calendar.
Hundreds of athletes from Sergipe and
other states participate in the event. A
total of 3,400 runners have participated
throughout the race’s ﬁve-year history.

3.400 ATLETAS
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ANJOS DA ENFERMAGEM
NURSING ANGELS
O projeto Anjos da Enfermagem, iniciado em 2003, tem como objetivo a melhoria na humanização da saúde no país. Com
o intuito de auxiliar na estadia das crianças
internadas em tratamento hospitalar, os integrantes do projeto levam alegria a estes
pacientes por intermédio da arteterapia e
ludoterapia. Para além da diversão, o lúdico
também é uma forma de educar, desenvolver o social, o emocional e o intelectual.

The Project, Nursing Angels, started in 2003, has the goal of improving health services in Brazil. With an aim of helping hospitalized children, the Nursing
Angels bring happiness to these young
hospital patients through art therapy and
play therapy. In addition to being fun,
these activities are also forms of educating and developing social, emotional,
and intellectual skills.

Em Sergipe, os Anjos da Enfermagem contam com a parceria da Universidade Tiradentes (Unit), que a cada ano letivo
cede quatro alunos do curso de Enfermagem para integrar a equipe. As ações são
realizadas no setor de oncologia do Hospital
de Urgências de Sergipe (Huse), em Aracaju,
e em outras instituições, contando com total
apoio da comunidade.

In Sergipe, the Nursing Angels rely
on their partnership with Tiradentes University (Unit), which provides four nursing
students to join the team of nurses each
academic year. Their work is done in the
oncology sector of the “Emergency Hospital of Sergipe” (Huse) in Aracaju and in
other institutions, granted the full support
of the community.

Além do bem-estar ocasionado às
crianças, auxiliando no processo de recuperação, as atividades do projeto propiciam
aos discentes que as desenvolvem a humanização da proﬁssão, por meio deste ato de
solidariedade e responsabilidade social.

In addition to supporting the well-being of children and helping in their recovery process, the project also enables
students to develop humanization within
healthcare through this act of solidarity
and social responsibility.

PROJETO UNIT + VIDA
UNIT + LIFE PROJECT
O Projeto Unit + Vida tem por objetivo salvar vidas por meio do estímulo à
doação de sangue e do cadastramento de
medula óssea junto ao Registro Brasileiro
de Doadores de Medula Óssea (Redome),
sistema criado pelo Instituto Nacional do
Câncer (Inca). A iniciativa consiste na captação de doadores, o que é feito pelos alunos
do curso de Enfermagem da Universidade
Tiradentes (Unit), incorporando no processo
de aprendizagem e formação acadêmica a
responsabilidade social.

The “Unit + Life” Project aims to
save lives through blood drives and bone
marrow transplant registration with the
Brazilian Registry of Bone Marrow Donors
(Redome), a system created by the National Cancer Institute (Inca). The initiative
draws blood from donors, which is done
by nursing students from Tiradentes University (Unit), incorporating academic and
social responsibility together with the learning process.
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Para se cadastrar é preciso ter entre
18 e 55 anos, estar bem de saúde e não possuir diagnóstico de doenças infecciosas. O
candidato deve apresentar um documento
oﬁcial com foto e preencher um formulário
com seus dados pessoais. Em seguida é
coletada uma amostra para testes, a ﬁm de
identiﬁcar as características genéticas do voluntário. Com isso é possível veriﬁcar a compatibilidade entre o doador de medula e o
receptor.

In order to register, donors must be
between 18 and 55 years old, be in good
health and have no previous record of infectious disease diagnoses. The candidate must present an ofﬁcial document with
photo ID and ﬁll out a personal information form. Next, a test sample is collected
to identify general characteristics of the
potential donor. This sample can check
for compatibility between the bone marrow donor and the recipient.

Nos últimos três anos houve um
crescimento signiﬁcativo de voluntários. Em
2014 foram registrados 163 cadastramentos,
subindo para 844 em 2015, mais 689 somente no primeiro semestre de 2016 e outros
509 em um evento no segundo semestre na
cidade de Itabaiana. Isso comprova a efetividade da iniciativa da Unit, em parceria
com o Centro de Hemoterapia de Sergipe
(Hemose), a Polícia Civil e a Polícia Militar do
estado.

The last three years have produced a signiﬁcant increase in volunteers. In
2014, 163 registrations were completed,
rising to 844 in 2015, 689 in the ﬁrst half
of 2016, and another 509 during an event
in Itabaiana during the second half of the
year. This demonstrated the effectiveness
of Nursing Angel’s partnership with Unit,
in afﬁliation with the Hemotherapy Center of Sergipe (Hemose), the Civil Police,
and the Military Police of the state.
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PAIMI
PAIMI
O Programa de Assistência Integral
à Melhor Idade (Paimi) foi criado em 1997,
pela Universidade Tiradentes (Unit), com o
objetivo de atender pessoas idosas do Bairro Farolândia e adjacências. Propiciando aos
beneﬁciários um atendimento qualiﬁcado
para a promoção da saúde e da integração
social por meio de atividades programadas,
o Paimi se destina especialmente à comunidade carente.
As ações desenvolvidas pelo projeto
são distribuídas em: atividades educacionais; culturais de lazer; e atividades de saúde. No período entre 2014 e 2016 os cursos
envolvidos e a diversidade dessas ações
apresentaram um signiﬁcativo aumento,
consolidando ainda mais a interação entre
os cursos de graduação da Unit e o Paimi.

The Comprehensive Assistance Program for the Elderly (Paimi) was
created in 1997 by Tiradentes University (Unit), with the purpose of assisting elderly people in the Farolândia
neighborhood and its surroundings.
Paimi provides beneficiaries with quality service promoting health and social
integration through planned activities,
aimed primarily at lower income communities.
Programs developed by Paimi are
carried out through educational, leisure,
and health-related activities. Between
2014 and 2016, the diversity and number of programs have grown, furthering
the bond between Unit’s undergraduate
school and Paimi.

CAISM
CAISM
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O Consultório de Assistência Integral
à Saúde da Mulher (Caism) é um projeto de
extensão acadêmica realizado pelo curso de
Enfermagem da Universidade Tiradentes
(Unit). Iniciado em 2007, vinculado à disciplina Saúde da Mulher – atualmente denominada Saúde Sexual e Reprodutiva –, tem
a proposta de oferecer aos acadêmicos do
5º período do curso o acesso à prática da
Consulta de Enfermagem Ginecológica durante o ensino clínico, tendo como prioridade a prevenção do câncer de colo uterino e
de mama. Os estudantes são responsáveis
pela assistência à clientela e gerenciamento
do serviço, sob supervisão de docentes, atuando em ações de controle. Além das consultas, são realizadas atividades educativas
dentro da universidade com distribuição de
preservativos, informações e agendamento
para atendimento.
O objetivo geral do projeto é integrar
práticas preconizadas pelo Ministério da
Saúde (MS), fundamentadas na participação
social, no contexto da universidade enquanto agente formador e capaz de promover
mudanças, reaﬁrmando a missão da enfermagem enquanto “proﬁssão do cuidado”,
no desenvolvimento de atividades educativas, preventivas e curativas voltadas à saúde
da mulher, principalmente no tocante à prevenção do câncer de colo do útero e mama.
O Caism é totalmente custeado pela
Unit, com parcerias do Centro de Referência
da Mulher/Referência Estadual para Genitoscopia e Secretaria Municipal de Saúde de
Aracaju. No período de 2014 a 2016 houve
um aumento signiﬁcativo de usuários atendidos, evidenciando o quão importante é a
atuação dos discentes na gestão de cuidado direto e indireto neste cenário.

The Integral Assistance for
Women’s Health Clinic (Caism) is an academic extension project carried out by
nursing students from Tiradentes University (Unit). Started in 2007, in collaboration with the discipline of Women’s
Health – currently referred to as Sexual
and Reproductive Health – Caism offers
students access to practices from the Gynecological Nursing Consultancy during
clinical teaching in the 5th semester. The
prevention of cervical and breast cancer is
the top priority. Students are responsible
for client service and management, under
the supervision of professors. In addition
to consultations, educational activities are
conducted on campus through the distribution of condoms, dissemination of information, and scheduling for treatment.
The overall objective of the project
is to integrate practices advocated by
the Ministry of Health (MS), based upon
social participation, within the context of
the university as a formative agent. The
university is capable of promoting change, reafﬁrming the mission of nursing as a
“caring profession” through the development of educational, preventative, and
curative activities aimed at women’s health initiatives.
Caism is fully funded by Unit, partnering with the Center for Recognizing
Women/State Conference for Genitoscopy, and the Municipal Secretary General
of Health in Aracaju. Between 2014 and
2016, there was a signiﬁcant increase in
the number of patients served, showing
the importance of student involvement in
managing both direct and indirect care.
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PROJETO REFORMATÓRIO PENAL
CRIMINAL JUSTICE REFORM PROJECT
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O Projeto Reformatório Penal foi criado em 1995 pela Universidade Tiradentes
(Unit) e os principais pilares são a efetivação
do acesso à justiça enquanto instrumento
garantidor de direitos substanciais e o respeito às garantias previstas na legislação
brasileira. A atuação se dá dentro das Varas
Criminais e de Execução Penal nas cidades
de Aracaju, Estância e Itabaiana, e conta
atualmente com 16 estagiários. O Projeto
desenvolve ações que provocam levantamentos do estado e da vida carcerária de
cada um dos detentos, por meio de atendimentos, além de entrevistas efetuadas
pelos discentes/estagiários, acompanhados
por defensores, nos diversos presídios de
Sergipe, o que resgata direitos e colabora
de forma efetiva na construção de soluções
e melhores alternativas de assistência aos
egressos e reclusos do sistema penitenciário
sergipano, bem como seus familiares e réus
em processos criminais.

The Criminal Justice Reform Project was launched by Tiradentes University (Unit) in 1995. Its main objective is
to provide effective access to the justice
system as a guaranteed human right, with
respect for the citizen’s rights guaranteed
under Brazilian law. Operations take place in the Criminal and Penal Courts in the
cities of Aracaju, Estancia, and Itabaiana.
The project currently employs 16 interns.
The project works to lift clients’ criminal status and prison sentences through
hearings and interviews conducted by
student interns who are accompanied
by public defenders at various prisons
throughout Sergipe. This restores the prisoners’ rights and works toward solutions
and better alternatives for assisting current and former inmates from Sergipe’s
prison system, as well as for their relatives
and dependants throughout the criminal
process.

Livramento Condicional, Progressão
de Regime, Soma e Uniﬁcação de Penas,
Saída Temporária, Remição, Indulto, Comutação e Redirecionamento de Pena são
formas de atuação a que o Projeto Reformatório Penal se propõe. Ademais, por meio
destas ações os estagiários entram em contato com a pesquisa acadêmica/cientíﬁca,
sendo incentivados a desenvolver trabalhos
com foco nas necessidades reais da população do estado, o que reaﬁrma a livre iniciativa para a construção de uma sociedade
mais justa e humana. É por intermédio dessas vivências que a sensibilidade em relação
à questão social ganha forma e concorre
para o desenvolvimento de diversas habilidades necessárias ao exercício proﬁssional.

Conditional release, Progressive
Sentencing, Combined Penalties, Temporary Release, Redemption, Pardon,
Switch e Redirection of Sentence are
some of the actions that the Criminal
Justice Reform project are responsible
for performing. Additionally, these actions expose interns to academic/scientiﬁc research, encouraging them to develop projects focused on actual needs
of the local state population. This reafﬁrms the larger initiative of constructing
a more just and humane society. These
experiences lead to increased sensitivity
toward social issues and add to the development of important skills needed in
professional practice. Project

137

ANO
YEAR

ATENDIMENTOS
CASELOAD

PEÇAS PROCESSUAIS
PROCEDURAL ACTIONS

2014
2015
2016

3.025
5.581
2.952

2.604
4.179
4.730

138

GRUPO DE DANÇA
DANCE TEAM
Criado em 28 de fevereiro de 1996,
pela Universidade Tiradentes (Unit), o
Grupo de Dança visa valorizar as tradições culturais do estado. Nessas mais de
duas décadas de existência, o grupo tem
cumprido ﬁelmente o objetivo de resgatar, preservar e difundir o folclore e a
cultura de Sergipe por meio de pesquisa
de campo, transformando a linguagem
popular em uma linguagem inovadora,
contemporânea e universal.
Na sua rotina de trabalho, o grupo desenvolve estudos sobre diversas
técnicas, desde laboratórios corporal e
teatral, à pesquisa de campo e ao estudo de ballet clássico. Com sede oﬁcial no Teatro Tiradentes, conta com
o apoio da Unit para a montagem dos
espetáculos. O grupo possui linguagem
própria, repertório diversiﬁcado de coreograﬁas e vem ganhando aplausos
por onde se apresenta.

Created on February 28, 1996,
the Tiradentes University (Unit) Dance Team aims to honor Sergipe’s local
cultural traditions. Throughout its history of over two decades, the group
has been faithful to their mission of
reviving, preserving, and spreading
Sergipe’s folkloric traditions and culture through their field research, transforming popular language and arts into
an innovative, contemporary, and universal understanding.
Through its work, the Dance Team
investigates various techniques from dance to theatre to classical ballet. Housed
in the Tiradentes Theater, they rely on
support from Unit in order to continue
with their performances. The Dance Team
has a distinct style, marked by a diverse
repertoire of choreography that has consistently enjoyed great support and admiration over the years.

MONOGRAFIAS
MONOGRAFIAS
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PRÊMIO DE MONOGRAFIA
WRITERS MONOGRAPH AWARD
Com o objetivo de estimular o interesse dos acadêmicos pelo estudo e pesquisa de temas atuais, relevantes e que
contribuem para sua formação com reﬂexões cidadãs e sociais, a Universidade Tiradentes (Unit) realiza anualmente desde
1999 o Prêmio de Monograﬁa.
Após serem analisados pelos professores da comissão, os trabalhos premiados
são publicados com o International Standard Serial Number (ISSN), código aceito
internacionalmente para individualizar o
título de uma publicação seriada. Deste
modo, a Unit fomenta, entre os estudantes,
a formação proﬁssional e humanística, a
produção cientíﬁca e a participação na comunidade acadêmica, contribuindo para a
produção do conhecimento.

Since 1999, Tiradentes University
(Unit) has presented the Writing Award
every year in order to stimulate interest
in academic study and research on subjects related to citizenship, as well as
local and social issues.
After a thorough review by professors from a board of commissioners,
the selected texts are published with an
International Standard Serial Number
(ISSN), a code that is internationally recognized to copyright the publication.
Unit fosters student production and
publication of new information, thereby providing students with opportunities for personal and professional development.
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PROGRAMA DE IDEIAS, CRIATIVIDADE
E INOVAÇÃO (CRIE)
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CREATIVITY AND INNOVATIVE IDEAS PROGRAM (CRIE)
O Programa Crie nasceu como forma de incentivar e premiar continuamente
as ideias inovadoras dos colaboradores da
Universidade Tiradentes (Unit), valorizando
assim o talento criativo. O principal objetivo
é desenvolver uma cultura criativa, incentivando a participação de todos os colaboradores na apresentação de ideias/projetos
por meio dos quais seja possível otimizar o
tempo e recursos, trazendo vantagem competitiva e eﬁciência aos processos.
Toda e qualquer ideia pode ser inscrita no concurso, basta se enquadrar em
uma das categorias dispostas em edital. A
escolha das melhores ideias é feita por um
Comitê de Inovação e essas são premiadas.
O
programa
foi lançado em 2012 e
posteriormente houve
mais dois editais (2013 e
2014/2015). Por intermédio do Crie foi possível
trazer palestras e oﬁcinas de criatividade e inovação para os colaboradores, fazendo com que
esses reﬂetissem sobre
o tema, pensassem em
melhorias para a instituição e expressassem
suas opiniões de forma
direta ao Crie por meio
de seus projetos. Desta
maneira, atendendo ao
objetivo do programa
de semear a cultura da
inovação.

The Crie program was initiated as a
way to continuously encourage and reward
innovative ideas among employees of Tiradentes University (Unit): Creative thought
matters here. The main objective is to develop a culture of creativity, encouraging participation from all employees through ideas/
projects that help optimize time and resources, leading to competitive advantages and
efﬁciency in all processes.
All employees with new ideas are welcome to enter the contest, assuming they ﬁt
into one of the pre-selected categories deﬁned in the selection process regulations. An
Innovation Committee selects winning submissions.

2015
31 projetos enviados
37 participações

The
program
was launched in 2012
and later underwent
two more selection
processes (2013 and
2014/15). Lectures and
workshops related to
creativity and innovation are brought
to Unit through Crie,
allowing contributors
to reﬂect on the presented themes, as well
as conceptualize potential improvements
to be applied at Unit
through their own projects. This serves the
mission of establishing
a culture of creativity
and innovation.

FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
REGIONAL DEVELOPMENT COMMITTEE (FDR)
O Fórum de Desenvolvimento Regional (FDR), realizado pela Universidade
Tiradentes (Unit) desde 2005, trata-se de
uma atividade de extensão que possui
como objetivo uma maior integração da
comunidade acadêmica à sociedade na
qual está inserida. Com o compromisso
de promover o desenvolvimento social e a
prática da cidadania, a Unit, por meio do
FDR, promove ações que visem à melhoria
da qualidade de vida da população. As atividades também são realizadas em escolas,
associações de bairro, unidades de saúde,
abrigos, áreas públicas, comunidades indígenas, casas de detenção, entre outros locais. A atuação do Fórum reﬂete de modo
exemplar a ideologia da instituição, no que
diz respeito à formação de cidadãos críticos, atuantes e agentes modiﬁcadores da
comunidade na qual estão inseridos, todos
voltados para a importância do seu papel
de responsabilidade social.

The Regional Development Committee (FDR) created by Tiradentes
University (Unit) in 2005, is an extension
project that aims to integrate the academic community with the surrounding
community. With a commitment to promote social development and good
citizenship, Unit, through the FDR, promotes initiatives that work toward improved quality of life. The committee’s
actions reflect the institution’s ideals,
with respect to forming informed citizens and agents for change within the
local community. This project is focused on its role in promoting (a greater
sense of) social responsibility.

141

142

Egressos Alunos Bolsistas
Presencial 8.753
Ead 2.511
total 11.264

ProUni FIES
2014 2.436 7.730
2015 2.538 8.621
2016 2.061 5.316

Empregos
Diretos gerados

2.015
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Impostos Municipais

impo

stos

2014 14.550.886,71
2015 17.658.670,01
2016 20.021.391,13
Impostos FEderais

2014 3.748.011.2
2015 4.493.966.93
2016 3.632.163.79
Serviços
Contratados/Empresas

2014 12.887.835,72
2015 16.225.724,13
2016 17.673.927,93
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