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É no trabalho junto à comunidade que 
universitários colocam em prática teoria 
da sala de aula e lapidam habilidades 
para exercício da profissão. Pág. 6.
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INTERCÂMBIO 
Estudantes da Universidade Tiradentes (Unit), Faculdade Integrada Tiradentes 
(Fits) e Faculdade Integrada de Pernambuco (Facipe) que queiram estudar em uma 
instituição de nível superior no exterior, chegou a hora. Estão abertas as inscrições 
para pleitear vagas de intercâmbio na Argentina, México, Colômbia, Espanha, Itália 
e Portugal. Os editais para inscrição, informações sobre documentos necessários e 
prazos estão disponíveis no site www.unit.br. O Programa Santander Universidades 
está com oferta de 10 bolsas ibero-americanas, com duração de um semestre, 
sendo oito para Unit, uma para Fits e uma para Facipe. As inscrições seguem até 
o dia 11 de maio de 2014.

CONGRESSO 
A coordenação de Direito da Faculdade Integrada Tiradentes (Fits) convida 
estudantes da área jurídica para a terceira edição do Congresso de Direito a ser 
realizado entre os dias 14 e 16 de maio, no Centro de Convenções Ruth Cardoso, 
em Maceió-AL. Com o tema “O Direito na construção da sociedade democrática”, 
a programação do congresso está bem diversificada e contará com a participação 
de palestrantes de Alagoas, Sergipe, Bahia, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, além de profissionais de Portugal e Argentina. As inscrições 
podem ser realizadas através do Magister até 11 de maio. Participe!

EXTENSÃO 
Aperfeiçoe seu conhecimento e se destaque ainda mais na carreira. A Faculdade 
Integrada de Pernambuco (Facipe) está com inscrições abertas para cursos 
extensionistas na área da Administração. Com carga horária entre 8 e 16 horas, 
profissionais qualificados e de referência no mercado profissional, a Facipe 
oferta cursos com temáticas sobre ‘Introdução ao Cloud Computing’, ‘Excel 
Básico’, ‘Matemática com HP 12-C’, ‘Técnicas de Vendas’ entre outras. Confira 
a programação e os locais de cursos no site da Facipe. As inscrições estão 
disponíveis através do  www.facipe.edu.br.

SAÚDE NAS RODOVIAS 
Acadêmicos de Biomedicina e Enfermagem da Universidade Tiradentes participam 
do projeto Comando de Saúde nas Rodovias, organizado pela Polícia Rodoviária 
Federal em todo o Brasil. Em Sergipe, a iniciativa conta com o apoio da Unit e de 
outras instituições particulares e públicas, como a Secretaria de Estado da Saúde. 
O projeto é voltado para caminhoneiros. Durante blitzes educativas nos postos 
da PRF, profissionais e universitários realizam ações de saúde, com o objetivo de 
prevenir ou identificar doenças. Os motoristas são convidados a fazer testes de 
HIV, glicemia, colesterol, aferir pressão arterial, entre outros. Além dos exames, 
também recebem orientações para uma melhor qualidade de vida.

Jornal Voz
Produto elaborado pelas Assessorias de 
Comunicação do Grupo Tiradentes, mantenedor 
da Universidae Tiradentes (Unit), em Sergipe; 
Faculdade Integrada Tiradentes (Fits), em 
Alagoas; e Faculdade Integrada de Pernambuco 
(Facipe). 

Superintendente-Geral
Jouberto Uchôa de Mendonça Junior

Superintendente Acadêmico
Eduardo Peixoto Rocha

Superintendente Administrativo-Financeiro
André Tavares Andrade

Superintendente de Relações Institucionais
Ihanmarck Damasceno

Reitor da Universidade Tiradentes
Jouberto Uchôa de Mendonça

Diretor da Faculdade Integrada Tiradentes
Dario Arcanjo de Santana

Diretor da Faculdade Integrada de 
Pernambuco
Temisson José dos Santos

Diretor de Marketing
Marcus Aquenaton

Edição
Álvaro Müller
DRT 984/SE

Textos
Sabrina Neto
Nivaldo Menezes 
Alexandre Alcântara (Facipe)
Sara Assis (Estagiária-Fits)

Revisão
Ronald Dória

Fotos
Marcelo Freitas

Diagramação
João Guilherme

http://www.unit.br
http://www.facipe.edu.br


Caism
Projeto oferece atendimentos gratuitos 
ao público feminino da Universidade 
Tiradentes

Exames preventivos de câncer do colo do útero, exame clínico de 
mama, assistência em planejamento familiar, pré-natal de baixo risco, 
prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) são alguns 
dos 12 serviços gratuitos prestados a alunas, professoras e colaboradoras 
do corpo técnico-administrativo da Universidade Tiradentes através do 
Consultório Integral à Saúde da Mulher (Caism). Coordenado pelo curso 
de Enfermagem, o projeto surgiu em 2007, é desenvolvido por estudantes 
da disciplina Saúde Sexual e Reprodutiva e acompanhado por professores 
do curso.

Com cerca de 120 atendimentos mensais, o Caism está localizado 
na sala 24 do bloco E do Campus Aracaju Farolândia. O espaço atende as 
normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e é equipado 
com todos os materiais necessários para a realização dos exames. Além 
da possibilidade de desenvolver pesquisas com os dados obtidos, um dos 
diferenciais do Consultório Integral à Saúde da Mulher é o prazo de entrega 
dos exames feito em um período menor do que os realizados nas redes. 
Dentre eles destaca-se o de lâmina, entregue em um prazo de 20, 25 
dias, até dez dias a menos do normal. A análise das lâminas são feitas em 
parceria com citopatologistas do Centro de Referência da Mulher (CRM), 
através da Secretaria de Estado da Saúde.

Por ser desenvolvido com ações na prática, o Caism permite 
maior possibilidade de aprendizado e aperfeiçoamento profissional 
para o estudante. Este é o caso dos alunos Thiago Viana e Marcia Karina 
Lima Dantas, dos 5º e 6º períodos de Enfermagem, respectivamente. A 
oportunidade de estar em contato com a profissão e desenvolver na prática 
o conhecimento adquirido na sala de aula chama a atenção dos alunos 
atuantes no projeto. “Conseguimos colocar na prática o que aprendemos 
nas aulas”, observa Thiago. “É legal porque além de unirmos teoria e 
prática, perdemos um pouco da timidez. Aprendi a ter mais iniciativa com 
o paciente e de convencê-lo a fazer o exame. Por ser algo pessoal temos 
que passar confiança”, ressalta Marcia, também monitora da atividade 
extensionistas.

Os atendimentos acontecem de segunda a sexta, nos turnos matutino 
e vespertino. O agendamento é realizado na coordenação de Enfermagem, 
localizada no bloco E, ou através do 3218-2136.

Modelando 
as ideias
Projeto de design gráfico ajuda 
estudantes aperfeiçoar conhecimento 

Desde o semestre passado, a acadêmica do 3º período de 
Design Gráfico, Gabriela Ramos, frequenta as aulas de extensão sobre 
‘Modelagem’. Os encontros proporcionaram à acadêmica um novo olhar 
sobre as possibilidades de atuação no curso. “Quando vi os trabalhos 
feitos por um dos professores fiquei imaginando um monte de esculturas 
para fazer. Percebi que seria realmente legal participar. Então comecei a 
frequentar as aulas e praticar em casa”, conta a aluna.

Seguindo o exemplo de Gabriela, dezenas de alunos buscam no 
projeto extensionista uma forma diferente de aprender. A atividade é 
ministrada no Laboratório de Artes Plásticas localizada no bloco B, sala 
33. A ideia das aulas surgiu através de reuniões feitas pela coordenação 
do curso e visita as salas de aulas de Design Gráfico. A partir daí foram 
identificados pontos positivos, fragilidades e quais as possíveis áreas que 
poderiam ser exercitadas com os estudantes. O curso de Modelagem foi 
uma das sugestões. Ele é ministrado pelo coordenador do curso de Design, 
Marcelo Almeida, profissional experiente na área há mais de 10 anos.

Esta é a primeira vez que Adriel Sousa Gama participa das aulas. 
Para ele, que se identifica com animações e produção de cartoons, a 
perspectiva de aprimorar as habilidades em cursos extensionistas é muito 
boa. “Gosto muito de anime e sempre tive vontade de aprender. Aqui 
posso desenvolver habilidades em estética, anatomia. É uma experiência 
fantástica e oportunidade de interação com outros alunos”, sinaliza o 
acadêmico.

Nas aulas os estudantes utilizam clay profissional, estecas para 
modelagem, forno (desenvolvido no curso) para aquecimento da massa, 
borracha de silicone para moldes, massa plástica para a peça final e 
tintas para pintura. O curso possibilita ao aluno a chance de desenvolver 
a inteligência espacial, importante para quem trabalha, por exemplo, com 
embalagens e reprodução 3D. O projeto também contribui no aprendizado 
empírico do estudante. “Indico com certeza para todos os alunos que 
queira participar. É realmente muito bom”, incentiva Gabriela.

Este ano, além do curso de Modelagem, a coordenação planeja 
ofertar os de Illustrator, Cor e Caligrafia. Não existe inscrição e as vagas 
são limitadas. Para mais informações, os interessados devem procurar a 
coordenação do curso, localizada no Campus Farolândia, bloco A, sala 26.

Consultório Integral à Saúde da Mulher oferece atendimentos gratuitosModelagem é um dos cursos extensionistas ofertados aos estudantes
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O cenário escolhido foi uma casa que estava em processo de 
demolição no bairro 13 de Julho, especificamente na Avenida Beira-
Mar, Rua Moacir Vanderlei, em Aracaju. Júlia uniu a percepção de 
arquiteta com sua sensibilidade de bailarina para dar vida as ruínas. 
“Trabalhei com a questão de performance. Tentando entender o que 
aquele espaço dizia enquanto abandonado e inserido no contexto 
urbano que diariamente, e de forma rápida, se modifica. Quis 
mostrar qual a poética do local”, explica Delmondes.

As imagens feitas em um dia e editadas em sete meses, 
foram exibidas antes mesmo da data de apresentação do TFG de 
Júlia. Domum foi selecionado para exibição no Festival Sergipe 
de Audiovisual (Sercine), no Festival Ibero-Americano de Cinema 
de Sergipe (Curta-SE) e, agora, será apresentado no Festival 
Internacional de Vídeo & Dança – Dança em Foco, evento realizado 
no final de maio, no Rio de Janeiro.

Sucesso com o vídeo e nota dez no projeto, a arquiteta já 
projeta novas atividades para a carreira. “Precisamos observar 
as coisas para entendermos mais o mundo. Pretendo fazer um 
mestrado e quero continuar nesta linha de pesquisa, mas com a 
ideia de vivência e ligando a temática com a academia”, finaliza.

Acesse o teaser do Domum: https://www.youtube.com/
watch?v=aTa4ItXDrsQ

Estética na prática
Alunos aprimoram conhecimento em 
Laboratório de Imagem Pessoal e Visagismo

A extensão é fundamental para aprimorar o conhecimento adquirido na vida 
universitária. E o contato com a prática profissional prepara o estudante para atuação 
no mercado de trabalho. Neste sentido, surgiu no curso de Estética e Cosmética da 
Universidade Tiradentes o Laboratório de Imagem Pessoal e Visagismo. Equipado 

com escovas, secadores, materiais para depilação, maquiagem, 
creme e outros produtos cosméticos, os estudantes do 5º período 
da disciplina Práticas Assistidas do curso ofertam diversos serviços 
a comunidade acadêmica da instituição. A ideia é dar ao estudante 
de Estética a oportunidade de testar o conhecimento, mesmo que 
ainda não esteja estagiando na área.

Tudo acontece sob supervisão dos profissionais do curso. Os 
‘clientes’ têm a opção de fazer tratamento para queda de cabelo; 
caspa (seborreia); cauterização; nutrição capilar; corte de cabelo; 
depilação e maquiagem. Daniella Duarte ainda não atua no mercado 
de trabalho, mas está mais confiante com a oportunidade de 
aprender um pouco mais as técnicas da profissão no Laboratório. “É 
muito gratificante porque é um momento que colocamos em prática 
o que aprendemos nas aulas. Realmente aplicamos o conhecimento, 
pois quando sairmos daqui teremos um pouco mais de experiência 
para desenvolver nosso trabalho”, acredita a estudante.

Se para alguns a oportunidade de lidar com o cliente surge 
através do Laboratório, para outros é o momento de aperfeiçoar 
este conhecimento. Este é o caso da aluna Kátia Regina de Santana. 
Há 18 anos ela trabalha com foco nas áreas capilar e de maquiagem 
e confessa que a extensão acadêmica acrescenta muito aos anos 
que tem de experiência no mercado profissional. “Compartilho um 
pouco da minha experiência, mas, aprendo muito aqui, com os 
clientes e a universidade. Hoje, por exemplo, percebo com mais 
clareza o nascimento do fio capilar, estrutura e de como funciona 
o organismo humano. O tempo todo colocamos em prática o que 
aprendemos na teoria”, confessa Katia Regina

O Laboratório de Imagem Pessoal e Visagismo está localizado 
no Campus Aracaju Farolândia, bloco C, sala 1. O atendimento pode 
ser agendado através do 3218-2265 ou indo à coordenação do 
curso, também no bloco C, sala 29.

No laboratório, Daniella e Kátia aprendem técnicas da profissão

Arquiteta produz vídeo para TCC e ganha espaço em eventos de cinema e arte no Brasil

Domum
Vídeo produzido para trabalho de finalização 
de graduação é sucesso em eventos de 
cinema e arte no País 

A ideia surgiu de forma inusitada. Júlia Delmondes Freitas de Santana é formada 
em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Tiradentes e desde o final do ano 
passado conquista espaços importantes em eventos de cinema e arte pelo Brasil. 
A história teve início através de seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na Unit, 
com a temática ‘A poética da Arquitetura do Abandono: Uma experiência do olhar’. 
Para ilustrar a argumentação da ex-aluna, orientada pela coordenadora do Núcleo de 
Projetos (NUP) da instituição, Pedrianne Dantas, Júlia produziu em fevereiro de 2013 
um vídeo de 13 minutos intitulado ‘Domum’. Júlia: “Precisamos observar as coisas para entendermos mais o mundo”



Oportunidade Internacional
Intercâmbios rendem a 
Cliff Iuri possibilidades de 
pesquisas e estágio no 
exterior

Após intercâmbio de um semestre realizado 
em 2012 na Universidade de Guadalajara, 
no México, pelo Santander Universidades, o 
acadêmico do 9º período do curso de Engenharia 
de Petróleo da Universidade Tiradentes, Cliff 
Iuri de Souza Gonçalves, foi contemplado com 
mais um intercâmbio. A oportunidade surgiu 
ano passado, através do Programa do Governo 
Federal Ciência sem Fronteiras. O país de destino 
foi os Estados Unidos. Nos primeiros meses, Cliff 
estudou na University of Texas at Austin, onde 
dedicava 18 horas semanais ao estudo de inglês 
avançado. Agora, após início do programa de 
graduação, ele está na Kansas State University 
(KSU) e cursará as disciplinas relacionadas com 
o curso até dezembro de 2014, data em que 
finaliza o intercâmbio. 

“Gostei da oportunidade de estar em 
contato com outro idioma e cultura no primeiro 
intercâmbio, por isso arrisquei uma vaga no 
Ciência sem Fronteiras. Ter aulas com árabes, 
chineses, japoneses, coreanos, angolanos e 
outros hispânicos torna o contato cultural ainda 
mais enriquecedor”, salienta Cliff Iuri.

Na Kansas State University, o estudante 
cursa aulas de Engenharia Química, Civil, Geologia 
e Management. Empolgado, ele confessa estar 
aproveitando ainda mais as oportunidades 
oferecidas com o segundo intercâmbio. “Os 
Estados Unidos oferecem uma oportunidade 
bem legal pra quem quer realmente estudar. 
Estou aproveitando o intercâmbio ainda mais do 
que o outro”, compara.

“As oportunidades 
são abertas com maior 
frequência através dos 

intercâmbios”.

Mais do que conhecer outras culturas e 
aprender novos idiomas, a mobilidade acadêmica 
já rendeu novas possibilidades para Cliff. A 
primeira foi participar de pesquisas na área de 
petróleo enquanto estava na University of 
Texas at Austin. Agora, ele terá a chance de 
participar do Academic Training, um estágio 
na Kansas State entre os meses de junho e 
agosto deste ano. 

“Através desses intercâmbios, tenho 
aperfeiçoado novos idiomas, os quais serão 
exigidos de mim no mercado de trabalho. As 
oportunidades são abertas com maior frequência 
através dos intercâmbios, tanto que uma das 
minhas professoras do México me ofereceu 
uma vaga de mestrado na Universidade de 
Guadalajara, enquanto estudei lá. Incentivo todos 
a participarem de intercâmbio, a cursar uma 
língua estrangeira, porque os resultados dessa 
preparação, com certeza, serão colhidos com 
alegria no futuro”, conclui.

Cliff aproveita o tempo livre para conhecer mais a cultura americana

Com intercâmbio, estudante ganha oportunidades acadêmicas e profissionais na University of Texas at Austin

Cliff aperfeiçoa conhecimento no laboratório da KSU
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EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA é 
ENSINAR E APRENDER
Oportunidade de desenvolver ações junto à comunidade garante 
aos estudantes mais qualificação profissional



Conheça alguns 
projetos de 
extensão nas 
áreas da saúde, 
humanas, exatas e 
teCnológiCas do 
grupo tiradentes:

unit
Programa de Assistência Integral à Melhor 
Idade - Paimi; Anjos da Enfermagem, 
Baú da Contação, Enfermagem 
promove Saúde (Enfermagem); Centro 
de Especialidades Médicas -UnitMed, 
Posso Ajudar (área da Saúde); Projeto 
Reformatório, Escritório Modelo de 
Assistência Jurídica (Direito); SoliPetro 
(Eng. Petróleo); Unit Notícias, Jornal 
Laboratório (Jornalismo), Clínica de 
Psicologia (Psicologia), Clínica de 
Odontologia (Odontologia), Clínica de 
Fisioterapia (Fisioterapia), Laboratório 
Central de Biomedicina – Labiomed 
(Biomedicina). 

Fits
Educar é a nossa praia (Biomedicina, 
Enfermagem, Engenharia Ambiental, 
Fisioterapia); Fits Social (Odontologia, 
Biomedicina, Fisioterapia, Enfermagem, 
Gestão em Recursos Humanos); 
Projeto Atendendo à Receita  (Ciências 
Contábeis); Fórum de Desenvolvimento 
Regional (Enfermagem, Direito, 
Fisioterapia, Biomedicina, Odontologia, 
cursos de Humanas e Saúde).

Facipe
Núcleo de Prática Jurídica (Direito); 
Clínica-escola de Estética & Cosmética 
(Estética); Clínica-escola de Odontologia 
(Odontologia).

O artigo 207 da Constituição Federal da 
República Federativa do Brasil de 1988 é claro 
quando afirma que as universidades gozam de 
autonomia didático-científica, administrativa 
e de gestão financeira e patrimonial, e 
obedecerão ao princípio de indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão. Em outras 
palavras, instituições de ensino superior do 
País estão aptas para desenvolver atividades 
extensionistas desde que obedeçam aos pilares 
ensino, pesquisa e extensão. 

Boa parte dos estudantes de universidades e 
instituições de ensino superior realiza ao longo 
da vida acadêmica algum trabalho extensionista. 
A ação é uma boa oportunidade para o aluno 
aprimorar, por exemplo, os conhecimentos 
adquiridos em sala de aula. Muitas vezes, 
através de programas, projetos, cursos, eventos 
ou prestação de serviço, ele estará em contato 
com a comunidade dando suporte em alguma 
atividade específica ou desenvolvendo ações em 
benefício desta população nas áreas da Saúde, 
Humanas, Exatas e Tecnológicas. A partir da 
ação, os alunos desenvolvem cidadania, mais 
responsabilidade social e, simultaneamente, 
lapidam as técnicas essenciais para exercício 
da futura profissão.

Esse desenvolvimento foi vivenciado pela 
estudante do 9º período de Fisioterapia da 
Universidade Tiradentes, Bárbara Oliveira. 
Através do projeto ‘Posso Ajudar’, ela participou 
durante seis meses de atividades no Centro de 
Hemoterapia de Sergipe (Hemose). Lá, Bárbara 
era responsável, principalmente, pela captação 
de doadores. “A sensação de você ajudar uma 
pessoa que não conhece é indescritível. Depois 
que realizei esse tipo de trabalho mudei minha 
visão da vida e descobri outras aptidões em 
mim, como por exemplo, o poder de convencer 
as pessoas a doarem sangue. O sentimento de 
solidariedade move muita coisa dentro do ser 
humano”, acredita a acadêmica. Apesar de não 
estar envolvida frequentemente em trabalhos 
no Hemose – por causa das constantes 
atividades do curso – a acadêmica fica atenta 
as campanhas do Centro de Hemoterapia. 
“Quando surge oportunidade participo de 
campanhas na busca de doadores de sangue”, 
acrescenta.

Mas de que forma o aluno pode participar 
de um trabalho de extensão? As instituições 
de ensino superior disponibilizam ao seu 
corpo discente, dezenas de projetos e bolsas 
destinadas à extensão. Um exemplo foi o dos 
estudantes da Faculdade Integrada Tiradentes 
(Fits), Madson Maximiano e Eduardo Faria. 
Atentos aos editais de oferta de bolsas na Fits, 
eles se inscreveram e foram selecionados para 
atuar no projeto ‘Geração Grisalha’. Os alunos 
dos 5º e 9º período dos cursos de Psicologia 
e Fisioterapia, respectivamente, desenvolverão 
atividade na comunidade Grota do Arroz, vizinha 
à Fits. O foco do projeto é a reintegração e 
inclusão digital de idosos entre 50 e 75 anos de 
idade à sociedade.

“Com o projeto, terei uma visão diferente da 
minha profissão, pois me leva a entender como 
deve ser minha posição ao agir em conjunto, 
principalmente, por se tratar de um trabalho 
interdisciplinar. Além disso, proporciona um 
ganho maior na qualidade de vida e de saúde 
dos indivíduos”, avalia Madson Maximiano.

Enquanto para alguns a ação é a chance de 
atuar diretamente com a comunidade, para 
outros é o momento de aprender ainda mais 
com os profissionais da área. E justamente 
essa troca de conhecimento que atraiu Mariane 
Ribeiro do 6º período de Odontologia da 
Faculdade Integrada de Pernambuco (Facipe) 
ao projeto sobre promoção de saúde bucal em 
gestantes da maternidade no Hospital Barão 
de Lucena (HBL) em Pernambuco, referência 
estadual em atendimento materno-infantil de 
alta complexidade. Para Mariane, a prática 
permite desenvolver a humanização no trabalho.

“Através do projeto, desenvolvemos a 
capacidade de ampliar o conhecimento e colocar 
em prática conceitos que, muitas vezes, ficam 
presos em sala de aula. Sem falar na riqueza 
da experiência de trocar saberes com outros 
profissionais de saúde. Vivenciar a prática um 
pouco antes de nos tornarmos profissionais nos 
deixa mais humanizados, menos teóricos e mais 
abertos à importância do trabalho em equipe. 
Sem dúvida esse projeto nos fortalece para 
sermos profissionais que promovam à saúde 
antes de só curar à doença”, acredita Mariane.

Bárbara: “A sensação de ajudar é indescritível”

Madson e Eduardo empolgados com o projeto

Mariane: “Ação nos deixa humanizados”
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Excelência
Ciências Biológicas recebe nota 5 do 
Ministério da Educação e se destaca 
como um dos melhores do País 

Nota máxima! Este foi o conceito dado pelo Ministério da Educação 
(MEC) na avaliação de recredenciamento do curso de Ciências Biológicas 
da Universidade Tiradentes. A avaliação, realizada por uma comissão 
nomeada pelo MEC e conceituada em uma escala de 1 a 5, está baseada 
em três dimensões: Organização Didático-Pedagógica; Corpo Docente; e 
Infraestrutura. Com boa avaliação nas dimensões, o curso conquista nota 
5, comprova sua qualidade de ensino e se destaca como um dos mais 
bem conceituados do País.

Coordenado pelo pós-doutor José Roque Raposo, o curso de 
Ciências Biológicas investe em infraestrutura e qualificação docente 
desde 2004, ano em que foi lançado. Atualmente, o curso possui um 
quadro docente formado por 68% de professores doutores, laboratórios 
de Zoologia, Botânica, Coleções, Herbário, Elasmobrânquios, Biologia 
Celular, Microbiologia e mais 13 distribuídos em específicos e comuns a 
outros cursos; além de convênios firmados com Instituto de Tecnologia e 
Pesquisa (ITP), Petrobras, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) e outras empresas particulares e órgãos públicos. 

Felipe Mendes Fontes e André Luiz Alves dos Santos cursam, 
respectivamente, os 8º e 7º períodos de Ciências Biológicas e são alunos 
de iniciação científica no ITP.  Para eles, as possibilidades ofertadas pelo 
curso e a nota dada pelo MEC reforçam a boa formação acadêmica. 
“O curso passa para o aluno uma perspectiva de muitas oportunidades 
no mercado de trabalho. Os convênios que a instituição tem contribui 
para que o estudante tenha um direcionamento”, afirma Felipe. “Acho 
excelente os laboratórios, a aparelhagem e estrutura para desenvolvermos 
a biologia. Aqui temos a vivência prática em boa parte das disciplinas e 
isso nos permite sair mais bem preparados”, considera André. Ambos 
pretendem seguir carreira acadêmica e já vislumbram a possibilidade de 
ingressar no Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente (PSA) 
pela instituição.

INVESTIMENTOS
A coordenação de Ciências Biológicas da Unit continua com uma série 

de investimentos para melhoria do curso. Dentre elas, estabelecer mais 
convênios para oferta de estágios, atualização do acervo, ampliar campo 
de estágio, além de reforma curricular com inserção de novas disciplinas.

Amor além da 
Enfermagem
Alex e Andressa começam vida 
acadêmica amigos e terminam noivos 

Tudo começou no segundo ano do curso de Enfermagem. As aulas, 
os trabalhos em equipe, as conversas e as saídas com o grupo de amigos 
da universidade marcaram a vida dos enfermeiros Andressa Andrade e Alex 
Pereira.

A forte amizade desenvolvida pelos dois durante os anos de academia 
e a afinidade pela área da Saúde, não tardou a ultrapassar o sentimento de 
carinho e respeito que existia entre ambos e que mudaria para sempre a 
história desses profissionais.

 “Nós éramos amigos e depois quando começamos a conversar mais, 
participar de grupos de estudo juntos, estágios, sairmos mais, surgiu o 
interesse um pelo outro. Isso foi em 2006”, conta Andressa.

Os anos da vida acadêmica, nos laboratórios, nos corredores da 
Universidade Tiradentes transformou a história do casal, ele natural da Bahia 
e ela sergipana, ainda mais especial. Dos anos de namoro do período da vida 
universitária, eles ficaram noivos e, agora, se preparam para uma nova fase 
da vida a dois, o matrimônio. Os preparativos do casamento estão a todo o 
vapor e entre as atividades, não poderia deixar de ter o álbum de casamento. 
Além das fotos da cerimônia, o casal faz questão de registrar os momentos 
vivenciados na Universidade Tiradentes.

 “A Unit fez parte da nossa história. E, como nos conhecemos aqui, 
nada melhor do que registrarmos em fotos”, acrescenta Alex.

Durante a sessão de fotos, os enfermeiros selecionaram diversos 
locais que marcaram a época do namoro. No bloco da Saúde, por exemplo, 
laboratórios e corredores não passaram despercebidos. “Laboratório de 
Anatomia, Semiotécnica, sem dúvida, marcaram nossos momentos juntos. 
Pois, eram os locais onde passávamos a maior parte do nosso tempo”, lembra 
a ex-aluna.

Alex Pereira e Andressa Andrade se formaram no segundo semestre 
de 2009 e atualmente trabalham no Hospital Primavera como coordenador 
de Enfermagem e enfermeira do Trabalho, respectivamente. Somado ao 
trabalho no Primavera, Andressa é enfermeira Assistencial no Hospital de 
Capela, aos finais de semana.

“A paixão pela Enfermagem nos aproximou. Estamos felizes em 
voltarmos para recordar este momento que passamos juntos. São dois 
amores, o pela Enfermagem e o nosso”, declara Alex.
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Ciências Biológicas garante nota máxima em avaliação do MEC Da amizade durante curso de graduação surgiu o amor entre Andressa e Alex
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Como parte da sua missão de difundir o conhecimento 
para além das barreiras geográficas, o Grupo Tiradentes 
desembarcou em mais algumas cidades do Nordeste 
brasileiro. 
O Grupo, mantenedor da Universidade Tiradentes, 
em Aracaju, da Fits, em Alagoas e da Facipe, em 
Pernambuco, recentemente inaugurou mais 10 unidades 
de ensino a distância, que oferecerão cursos de extensão, 
graduação e de pós-graduação, nos municípios de 
Alagoinhas, Feira de Santana, Paulo Afonso, Salvador 
e Vitória da Conquista, no Estado da Bahia; Arapiraca, 
em Alagoas; Caruaru, Garanhuns e Petrolina, em 
Pernambuco; e Mossoró, no Rio Grande do Norte. 
Cumprindo assim, mais uma etapa na trajetória de fazer 
do Grupo Tiradentes a maior referência educacional do 
Nordeste.
Mais um capítulo foi escrito com a caneta da ética, da 
seriedade e da certeza de quem trabalha com amor pela 
educação. E não para por aí. Nessa nossa história de 
mais de 50 anos, ainda há muito mais o que escrever pelo 
bem da educação, do Nordeste e do Brasil.

Comitê de Ética 
em Pesquisa
CEP/Fits auxiliará alunos no 
desenvolvimento de trabalhos

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é uma instância colegiada 
interdisciplinar, multidisciplinar, independente normativa, de caráter consultivo 
e deliberativo. Criado para defender os interesses dos sujeitos em sua 
integridade e dignidade, contribuindo no desenvolvimento da pesquisa dentro 
dos padrões éticos, o CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento 
dos aspectos éticos de todas as pesquisas que envolvem seres humanos. 

Antes da implementação do Comitê de Ética na Faculdade Integrada 
Tiradentes (Fits), os pesquisadores que desenvolviam trabalhos com seres 
humanos tinham suas pesquisas enviadas aos CEPs de outras instituições 
de Ensino. Em razão da demora, e por dificuldades técnicas com 
os trâmites, alguns pesquisadores passaram a fazer pesquisas 
sustentadas em levantamentos bibliográficos. Com a aprovação do 
registro do Comitê de Ética em Pesquisa da Fits essas dificuldades serão 
superadas.

Hoje, os estudantes da Faculdade Integrada Tiradentes têm o apoio 
do CEP/Fits – coordenado pela doutora em Antropologia Daniela do Carmo 
Kabengele – que já possui a aprovação da Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa (Conep) para atuar. 

Para o estudante do 10º período de Fisioterapia, Jaime Dativo, a 
chegada do Comitê na Fits resultará na agilidade nos processos. “Será mais 
rápido para submeter os trabalhos a serem desenvolvidos pelos acadêmicos, 
e assim eles poderão, após a aprovação, realizar as pesquisas em um prazo 
mais curto. O que antes levaria meses, agora poderá ser feito mais rápido 
por termos um Comitê próprio”, afirma Jaime, premiado ano passado com 
menções honrosas da Universidade de Campinas (Unicamp) pela qualidade 
da pesquisa que apresentou durante o evento 24h de Anatomia.

“Pesquisadores desenvolverão trabalhos de forma mais rápida”

Grupo 
TiradenTes:
expandindo o conhecimento 
para todo o Nordeste.
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Práticas 
Jurídicas
Objetivo é aproximar alunos 
e comunidade através do 
atendimento jurídico 

A partir de agora, o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), da Faculdade 
Integrada de Pernambuco (Facipe), conta com trinta e dois novos 
estagiários. Os estudantes atuarão no projeto auxiliando a população 
com necessidade de atendimento jurídico gratuito, além de usufruir da 
parceria Facipe-Procon para aprimorar conhecimentos na área de direito 
do consumidor e colocar em prática as competências adquiridas em sala 
de aula. O convênio permite que pessoas com queixas a respeito dos 
serviços oferecidos por empresas, tentem chegar a uma conciliação com 
os estabelecimentos, na Câmara de Conciliação e Arbitragem, existente 
também no NPJ.

Um dos aprovados, o aluno Deyvson Temistocles, ainda não sabe 
qual ramo do Direito seguir, mas tem certeza que o Núcleo será um 
diferencial na carreira que escolheu. “O Núcleo de Prática abriu as portas 
para o meu desenvolvimento dentro da atividade jurídica. Lá, desfrutarei 
dos conhecimentos teóricos para com a prática e me adaptarei cada vez 
mais no ambiente do Direito”, explica o acadêmico do 10º período do 
curso.

Opinião parecida tem Bárbara Queiroz, do 7º período, que conta os 
dias para começar a estagiar. “Esta é a oportunidade que todo estudante 
deveria buscar para adquirir experiências que vão prepará-lo para sua 
futura carreira profissional. E no NPJ, temos a chance de vivenciar na 
prática o que aprendemos em sala. É, sem dúvida, indispensável”, afirma.

O Núcleo de Práticas Jurídicas, projeto coordenado pela professora 
Tatiana da Hora, pretende transformar os conhecimentos que foram 
adquiridos na graduação em experiências reais, seja em defesa do 
consumidor, seja em Conciliação, Mediação e Arbitragem, nos moldes 
dos convênios firmados com o Procon-PE e com o Tribunal de Justiça do 
Estado de Pernambuco (TJPE).

A Câmara de Conciliação e Arbitragem, do curso de Direito, funciona 
no NPJ desde 2011, realizando inúmeros atendimentos e orientação 
a população. A iniciativa também realiza projetos de extensão, como 
palestras contra bullying e de informações sobre direitos do consumidor.

Radiologia
Ex-alunos mostram que estudo e 
perseverança são o caminho 
ideal para atingir o sucesso 

Após anos de estudos, provas, e preocupações com entregas de 
trabalhos, é chegada a hora de dizer adeus a aquela que foi companheira 
por todo esse tempo: a faculdade.

Mas, encerrada a graduação, surge na cabeça dos recém-formados a 
dúvida do que virá pela frente. A grande maioria termina o curso já empregada 
e outros ainda batalharão pelo lugar ao sol. E ainda tem aqueles, que não 
deixam de estudar e seguem em busca do ‘algo a mais’ que o mercado de 
trabalho sempre está em busca.

Este é o caso, dos hoje formados em Radiologia pela Faculdade 
Integrada de Pernambuco (Facipe), Patrícia Neves e Wellington Carvalho. 
Ambos seguiram a vocação de permanecer em sala de aula, surgida após 
adentrarem na Iniciação Científica e seguiram apostando na continuidade 
dos estudos. 

E o resultado chegou rápido. Os dois acabam de ser aprovados pra 
seleção de mestrado, para atuar no Centro Regional de Ciências Nucleares do 
Nordeste (CRCN), órgão pertencente à Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE). “Apesar da prova ser bem criteriosa, e até mesmo difícil, por lidar 
com questões que não estamos acostumados no dia a dia, ser um dos 
escolhidos sempre foi minha meta pessoal e profissional”, explicou Wellington 
que encerrou o curso em 2012/1. 

Já para Patrícia, formada em 2012/2, ter sido aprovada no mestrado 
ratifica o caminho escolhido quando ainda dava os primeiros passos na 
Iniciação Científica. “Tinha perspectiva de fazer Psicologia, e me matriculei 
na Facipe pela nota do Enem. Terminei me encontrando no curso e percebi 
que era aquilo mesmo que eu queria pra minha vida. Prossegui com os 
estudos e a aprovação no mestrado serviu como prova que estava certa nas 
minhas decisões”, afirmou.

Ex-alunos da professora Paula Frasinette, a dupla explica que sempre 
era motivada pela docente, que logo de início percebeu o potencial dos 
dois. “Independentemente do estágio obrigatório, corri atrás e consegui 
várias outras oportunidades. Aproveitava o tempo do almoço e atuava como 
voluntário em hospitais, ou apenas, para ver a movimentação no local, 
mas queria ter contato com as pessoas que trabalhavam na área”, explica 
Wellington.

Em Núcleo de Prática Jurídica, alunos aperfeiçoam conhecimento

Wellington e Patrícia são aprovados no mestrado no CRCN em Pernambuco
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A união de teoria e prática durante a vida universitária por 
acadêmicos das áreas da Saúde, Humanas, Exatas e/ou 
Tecnológicas, somado ao contato com profissionais atuantes em 
diversos locais do Brasil e do mundo, resulta na possibilidade 
de aperfeiçoarem habilidades necessárias para exercício da 
futura profissão de forma lúdica e qualificada. Para auxiliar 
neste processo, surge a Semana de Extensão da Unit que há 
oito anos envolvem acadêmicos e profissionais em palestras, 
minicursos e atividades culturais nos mais diversos segmentos. 
E para compartilhar este mundo de experiências vivenciadas 
pelos estudantes, excepcionalmente este mês, o jornal Voz 
registra imagens da oitava edição do evento na instituição. Foram 
mais de oito mil alunos aprendendo, criando e compartilhando 
experiências para transformá-los em conhecimento.

Ritmos regionais marcam início da Semex 

Atividades circenses atraem alunos para Tenda Cultural

Pluralidade cultural na Tenda

Semex é momento para aperfeiçoar talentos

Filme ‘Pleasantville’ durante Festival de Cinema

Exposição de carros antigos

Especial Semex 2014
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