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AVALIAÇÃO 
Para investir ainda mais no ensino de excelência, o Grupo Tiradentes realiza entre 
os dias 19 de maio e 2 de junho, na Universidade Tiradentes (Unit), Faculdade 
Integrada Tiradentes (Fits) e Faculdade Integrada de Pernambuco (Facipe), a 
Avaliação Nominal Docente e da Gestão Acadêmica. A avaliação identifica quais são 
as potencialidade e fragilidades em relação às práticas e ações do corpo docente 
e coordenações de curso para a melhoria da qualidade de ensino. Os dados são 
mensurados pelo setor de estatística e repassados para a Comissão Própria de 
Avaliação (CPA) que divulgará para a comunidade acadêmica em murais nos blocos 
e nos diversos campi. Participe da avaliação acessando o Magister.

UNIT CARREIRAS 
O projeto ‘Unit Carreiras’ é uma ferramenta de auxílio para estudantes e profissionais 
formados pela Universidade Tiradentes refletirem sobre o desenvolvimento de sua 
carreira. A proposta é aproximar este público das empresas sergipanas, além de 
preparar este aluno ou profissional para o mercado de trabalho. Para usufruir desse 
serviço é simples. Na página www.unit.br/carreiras existe um campo, que funciona 
em parceria com o site vagas.com.br,  onde é possível cadastrar o currículo, além 
de agendar horários com profissionais que poderão orienta-lo sobre qual a melhor 
forma de investir na sua carreira. O site ainda conta com ferramentas que ajudam o 
candidato, por exemplo, a potencializar a busca por uma oportunidade de emprego. 
Acesse e invista cada vez mais na sua carreira profissional. Mais informações 
consulte o site ou procure a sala 1 do bloco A, Campus Aracaju Farolândia.

EXTENSÃO 
O mês de maio reserva grandes eventos para os alunos de Direito e Enfermagem 
da Faculdade Integrada de Pernambuco (Facipe). No dia 16, ocorre o Ciclo de 
Responsabilidade Ambiental a ser realizado na Unidade de Ciências Jurídicas. O 
intuito é despertar no aluno o sentimento de responsabilidade e preservação do 
meio ambiente associando com as legislações da área. Já de 19 a 23, a terceira 
Semana de Enfermagem terá como tema “O protagonismo da enfermagem no 
processo de cuidar”. A iniciativa apresentará debates e workshops sobre os temas: 
hemodinâmica, políticas públicas de saúde, dentre outros. As inscrições serão 
feitas via Magister. Não perca!

IRPF 
A declaração do Imposto de Renda faz parte da rotina anual de aproximadamente 
27 milhões de brasileiros. Segundo a Receita Federal, 17 milhões de contribuintes 
ainda não declararam IR este ano. E para auxiliar os contribuintes no preenchimento 
da declaração na modalidade simples, a Faculdade Integrada Tiradentes (Fits) 
realizou mais uma edição do “Atendendo a Receita”. Concretizado desde 2007, o 
projeto permite aos alunos de Ciências Contábeis prestar serviços à comunidade de 
forma gratuita, sob orientação de professores do curso. Este ano, foram realizados 
mais de 146 atendimentos no minishopping da Fits e no Parque Shopping Maceió.
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Supermãe
Fernanda França concilia estudo, 
trabalho e esporte para dar atenção 
total ao filho

Fernanda Souza de França, 32 anos, é formada em Administração pela 
Universidade Tiradentes; possui duas pós-graduações, uma em Marketing 
e outra em Logística; está no terceiro período do curso de Educação Física, 
também pela instituição; é personal trainer; joga futebol, nada e integra a 
seleção sergipana de corrida de aventura – que inclui as modalidades 
natação, corrida, trekking e bicicleta. 

“A última competição de esportes de aventura realizada foi o campeonato 
brasileiro, ano passado. Começamos na sexta-feira às 12h e acabamos 
no domingo às 9h. Então durante este período você não volta para casa, 
não dorme, você fica no meio do mato, às vezes encontramos escorpião 
e só comemos aquilo que levamos. É um esporte de resistência”, conta a 
acadêmica, segunda melhor colocada no esporte de aventura do Brasil.

Quem lê o currículo de Fernanda e percebe a dedicação que possui 
no estudo, trabalho e esporte pode imaginar que deve sobrar muito pouco 
tempo para o lazer e, até mesmo, para a família. De fato o tempo dela é 
limitado, mas é justamente neste quesito que ela supera os desafios e mostra 
que administra o tempo como ninguém. De todas as tarefas, ela ainda arranja 
fôlego para brincar e dar atenção total ao pequeno Davi Lucas, de três anos. 
“Sou uma mãe poliesportiva, dinâmica. Gosto de interagir muito com ele, 
saber o que faz, o que gosta”, confessa.

A tarefa é árdua e a acadêmica faz de tudo para aproveitar os 
melhores momentos com Lucas. “Apesar de chegar em casa cansada, 
sempre mostro a ele que a minha atenção é dele em primeiro lugar. Gosto 
muito de brincar com o Davi. Ele adora futebol. Achei que a primeira palavra 
dita por ele seria mamãe, mas fiquei surpresa quando disse gol”, revela.

Mas, quem disse que vida de mãe e atleta é fácil? É preciso muita 
dedicação e sacrifícios para conseguir ter sucesso em ambas as partes. 
Abnegação que é sentida, principalmente, quando Fernanda precisa viajar em 
função de algum campeonato. Neste momento, o apoio da família e amigos 
é fundamental. “Quando participei dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 
com a equipe da Unit passei sete dias em Goiânia. Chorava todos os dias de 
saudade do meu filho”, conta a mãe coruja.

Com a agenda lotada de atividades acadêmica, no trabalho e esportiva 
até o próximo semestre, Fernanda administra o tempo com o filho da melhor 
forma possível. “É bastante corrido, mas o esporte é meu combustível e me 
dá um equilíbrio para as atividades do dia a dia”, conclui. 

Mãe natureza
Meio ambiente, sustentabilidade 
e responsabilidade social nas 
brincadeiras entre mãe e filha 

Tudo começou após uma das aulas ministradas na escola da 
pequena Vitória Assunção, de oito anos. Nesse dia, Vitória chegou em 
casa cobrando a mãe, a estudante Mara Tamirys Santos Assunção, do 
4º período de Gestão de Recursos Humanos, sobre ações e práticas para 
a preservação ambiental. A partir deste momento, Tamirys percebeu que 
poderia trabalhar e desenvolver com a filha práticas mais sustentáveis nas 
atividades diárias. 

“Ela chegou em casa fazendo todos os tipos de cobrança. Desse dia 
em diante trazemos para casa os frascos de refrigerante de lanches feitos, 
temos a preocupação de separar o lixo e ela também ajuda a madrinha a 
cuidar das plantas”, conta a acadêmica.

O bom exemplo de Vitória contribuiu para que as duas adotassem 
novas práticas ambientais e potencializassem outras ações já realizadas. 
Além dos frascos de refrigerantes e o cuidado com as plantas, está incluído 
na lista a economia de água, energia, a reutilização e reaproveitamento 
de objetos. Segundo Mara Tamirys Assunção, as noções sobre o meio 
ambiente são importantes para que Vitória tenha responsabilidades desde 
a infância. “O cuidado que é desenvolvido com o ambiente é recíproco, 
além de desenvolver um cuidado social, o respeito às leis de trânsito, com 
as pessoas mais velhas e com crianças menores que ela”, salienta a mãe.

A relação de respeito com o meio ambiente, além de ajudar o planeta, 
contribuem para o melhor relacionamento entre mãe e filha. Por causa da 
vida corrida e atribulada entre as atividades da graduação e seu trabalho 
na função de auxiliar administrativo em uma empresa de comunicação 
no Estado, Mara Tamirys aproveita cada oportunidade para aproveitar os 
momentos agradáveis que passa com a filha.

“Procuro ter uma única agenda aproveitando melhor o tempo. No 
momento que estou em casa, costumo ficar ‘incomunicável’ para que 
possa dar atenção melhor a minha filha. Ficamos juntas quando estudamos, 
assistimos TV, fazemos as refeições”, completa.

As lições vivenciadas por Vitória, provavelmente, serão transmitidas 
para a irmã mais nova, Luiza Assunção. “Estou grávida de outra menina 
e é sempre um prazer cuidar do meio ambiente. E quando se tem uma 
companhia desejada, as atividades ficam ainda mais prazerosas”, conclui 
Mara Tamirys.

Apesar das várias atividades, Fernanda aproveita tempo com o filhoTamirys compartilha práticas sustentáveis com a filha Vitória
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Exemplo de sucesso
Perseverança do advogado Cícero Dantas 
garante sucesso na carreira

Natural do município sergipano de Monte Alegre, o advogado Cícero Dantas 
pode ser considerado uma pessoa persistente em busca dos próprios sonhos. 
Décimo irmão de uma família humilde e o único com ensino superior, Cícero 
aprendeu muito cedo a lutar pelo que sempre quis. A história do ex-aluno da Unit no 
curso superior teve início na mesma época da implementação do polo de Educação 
a Distância da Universidade Tiradentes na cidade Monte-alegrense. Entre os cursos 
ofertados na época, Cícero se inscreveu no de Matemática, área que chama sua 
atenção desde a adolescência. Apesar de ser aprovado no vestibular nas primeiras 

colocações e se destacar com boa média durante a graduação, o 
destino reservou para Cícero um caminho diferente. “Percebi que 
minha vocação seria na área jurídica. Tive contato com o Direito 
durante boa parte da vida, pois atuei como servidor da Secretaria 
de Segurança Pública na área de escrivão”, revela.

Com esta percepção, Cícero aproveitou a flexibilidade dos 
horários do curso EAD para se inscrever em uma das faculdades de 
Direito em Aracaju. A partir daí, ele cursou simultaneamente as duas 
graduações. Com muita dificuldade e ajuda de amigos e familiares 
concluiu o curso na área das exatas e deu continuidade ao de 
Direito. Aprovado no 1º semestre de Direito, o profissional conseguiu 
um trabalho na função de corretor de imóveis e nela continuou até o 
6º período. Com a renda pagava a faculdade, custeava as despesas 
pessoais e ajudava a família no interior. Nos últimos períodos, Cícero 
fez estágios no Ministério Público do Estado, Ministério Público 
Federal, Defensoria Pública do Estado, Tribunal de Justiça do Estado 
e Advocacia Geral da União, onde permaneceu durante um ano. 
No período, ele recebeu convite para trabalhar com o advogado e 
especialista na área do Direito Evaldo Campos, na época professor 
de Cícero na faculdade. “Cheguei como estagiário voluntário, 
depois ganhei bolsa de estágio e hoje, advogado, integro o quadro 
societário do escritório”, pontua.

Para quem nunca imaginou fazer um curso superior na vida, 
Cícero é graduado em Matemática pela Unit; bacharel em Direito 
por uma instituição particular de Sergipe; possui especialização em 
Direito Eleitoral pela Escola Superior da Magistratura de Sergipe 
(Esmese); é pós-graduado em Processo Civil; pós-graduando em 
Didático do Ensino Superior; é advogado associado do Escritório 
Evaldo Campos e Advogados Associados; assessor jurídico da 
Prefeitura de Poço Redondo; além de lecionar disciplina na área do 
Direito em uma instituição particular.

Cícero superou desafios e hoje tem duas formações



Profissional além-fronteiras
Na ponte Canadá/Brasil, 
jornalista se aperfeiçoa 
na Centennial College

Quem vê Atus Martins atuando na função 
de International recruiter/ Admissions Officer na 
empresa canadense Centennial College, não 
imagina que tudo começou após sua formação 
em Jornalismo na Universidade Tiradentes, 
em 2009. Para aprimorar o inglês e conhecer 
mais a cultura do País, o baiano participou de 
um intercâmbio de doze meses na cidade de 
Toronto, Canadá. A adaptação durante este 
período foi rápida e contribuiu para aumentar 
no jornalista a vontade de se estabelecer por lá. 
Com este propósito, Atus retornou a Aracaju em 
2011, se organizou e em 2012 viajou novamente 
para o Canadá, desta vez com o objetivo de um 
aperfeiçoamento na profissão.

 “Retornei à América do Norte para me 
especializar. Gostei muito de viver em Toronto 
durante o período que fui intercambista. Queria 
encontrar um meio de continuar vivendo no 
País e, posteriormente, fixar-me por aqui. Na 
época também já tinha a intenção de continuar 
estudando. Basicamente uma coisa levou a 
outra”, conta o jornalista.

O curso de pós-graduação escolhido foi 
na área de Marketing Research & Analytics 
(Marketing com ênfase em pesquisa e análise 
de mercado) na empresa Centennial College, 
instituição internacionalmente conhecida por 
contar com um método de ensino inovador 
e ampla parceria com mercado, indústria do 
Canadá, além de universidades em todo o 
mundo. Atus começou as aulas e, para sua 
surpresa, a chance de alavancar na carreira 
internacional surgiu.

“Seguir uma carreira internacional sempre 
fez parte do meu projeto desde que comecei a 

pensar em me especializar no Canadá. Quando 
retornei para fazer a minha pós-graduação, o 
Centennial estava à procura de um estudante que 
estivesse cursando algo relacionado a marketing 
e que dominasse o Inglês e o Português 
para desenvolver as atividades voltadas para 
o mercado brasileiro. Eu me inscrevi para 
concorrer a vaga, passei por um processo de 
entrevistas, período probatório e fui contratado 
como estudante, uma espécie de estágio. Em 
março de 2013 terminei a especialização e 
recebi a proposta para continuar trabalhando no 
Departamento Internacional do College, desta 
vez como profissional”, acrescenta.

Na empresa canadense, Atus tem a 
responsabilidade de divulgar as atividades da 
Centennial na América Latina, principalmente no 
Brasil, e recrutar estudantes para a instituição. 
Segundo ele, o início foi complicado. A dificuldade 
com as temperaturas negativas, alimentação 
e, principalmente, com o idioma, foram os que 
mais incomodavam Atus. “Sem dúvida, a maior 
dificuldade no início é o idioma. Principalmente 
para mim. Sou jornalista, portanto, sempre gostei 
muito de conversar sobre política, arte e esporte. 
Ficava muito frustrado quando estava em uma 
discussão e não conseguia desenvolver um 

argumento legal ou expor o meu ponto de vista 
com clareza por conta da minha limitação com 
o Inglês, na época. Na verdade, acho que este 
sentimento ajudou-me bastante a focar o máximo 
possível em aperfeiçoar o meu nível no idioma. 
Hoje, não tenho problemas para me expressar e 
elaborar os meus argumentos”, completa.

“Especializar-se é uma 
necessidade, seja no 
Brasil ou no exterior”
Dedicação que deu oportunidade ao jornalista 

de desenvolver bem suas atividades, conhecer 
novas pessoas, lugares e o reconhecimento 
dos alunos recrutados. “Sem dúvida, o aspecto 
mais gratificante do meu trabalho é receber os 
estudantes aqui em Toronto. Periodicamente, 
eu tenho a possibilidade de ir ao Brasil participar 
de feiras de intercâmbio e de estudo no exterior. 
Esta é uma oportunidade que tenho de matar 
a saudade do País verde e amarelo e manter o 
contato direto com o que acontece no Brasil”, 
afirma.

Há três anos trabalhando e morando 
no Canadá, Atus Martins acredita que 
o profissional deve investir no próprio 
aperfeiçoamento para conseguir superar desafios 
e se destacar no mercado de trabalho.

“Só pelo fato de sair de uma zona de 
conforto e ir para outro País, lidar com outra 
cultura e idioma para obter um certificado de 
especialização, já demonstra um senso de 
perseverança e liderança muito grande. O 
conhecimento é algo que precisa estar em 
movimento, portanto é preciso romper as 
barreiras do que é novo. Ainda mais levando em 
consideração o nosso competitivo mercado de 
trabalho. Especializar-se é uma necessidade, seja 
no Brasil ou no exterior”, conclui.

No Canadá, Atus Martins atua no Centennial College

Missão de Atus é captar alunos para intercâmbio
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estUDaNtes, 
PRoFIssIoNaIs, 
Mães...
Mulheres conciliam trabalho, família, estudo e se desdobram        
por amor aos filhos e em nome da qualificação profissional



Confira abaixo 
algumas dicas 

para administrar 
melhor suas 
atividades:

1. liste as tarefas
Ser mãe, esposa, cuidar da casa e 
dos filhos ao mesmo tempo é possível, 
basta você se organizar. Escrever uma 
lista de tarefas auxilia a visão geral da 
situação e ajuda a partir tarefas grandes 
em pedaços menores. Isso facilita a 
execução do que você tem a fazer, 
economiza tempo e evita o estresse. 

2. use o tempo           
a seu favor
Uma das maneiras de conseguir aliviar 
um pouco sua rotina para sobrar mais 
tempo é dividir as tarefas. Divida-as 
em partes menores, se forem muito 
difíceis. Distribua as atividades ao longo 
do seu dia. Reserve um tempo para as 
pendências.

3. Defina prioridades
Defina o que é realmente essencial. 
Quando preenchemos a agenda 
colocamos nela uma lista enorme de 
tarefas. Nada mais errado que isso, pois 
nem todas as tarefas a realizar têm a 
mesma importância. Não se perca com 
assuntos que pouco podem aumentar a 
sua produtividade.

4. trabalhar ou       
ser mãe?
Trabalhar não a torna uma mãe ruim. 
Lembre-se que um bom trabalho 
permite dar aos filhos, não apenas uma 
vida mais tranquila, mas mais segura, 
com mais qualidade na educação, na 
alimentação, entre outras vantagens.

5. Cuide-se 
Aproveite o tempo que sobrar para 
cuidar de si mesma também. Mantenha 
um hobby, atividade física e cursos que 
sejam relaxantes.

Fontes: Revista Pense Empregos online
Bem Paraná  |  Escolafreelancer.com

Em busca da qualificação profissional, elas não 
se importam com a distância. Muitas vezes, 
antecipam as atividades, para enfrentar horas 
de trânsito e chegar a tempo para assistir às 
aulas. Disciplina e determinação que são 
essenciais para acompanhar as exigências do 
mercado profissional, dar conta dos estudos 
e das atividades familiares. Não é fácil, mas 
elas conseguem administrar o tempo como 
ninguém e superam todos os desafios, em 
nome da aprendizagem e da educação dos 
filhos. Essas são as centenas de estudantes do 
Grupo Tiradentes que se dividem entre estudo, 
trabalho e a maternidade.

A particularidade de algumas dessas alunas 
mães está, justamente, no caminho que 
percorrem todos os dias de casa até a instituição. 
Este é o caso da estudante do 1º período de 
Pedagogia do polo de Boquim, Edna Maria Silva 
Santana. A distância foi apenas um dos fatores 
que motivaram a estudante a sair do município 
sergipano de Santa Luzia do Itanhy, para passar 
um tempo em Boquim. “Do povoado eu ia para 
Umbaúba de mototáxi. Quando chegava em 
Umbaúba ainda pegava uma topic para vim 
para o polo em Boquim. Lá é tudo complicado, 
inclusive o transporte”, conta Edna sobre o 
trajeto que fazia semanalmente. Agora em 
Boquim, ela concilia os horários para ficar mais 
tempo com o filho. “Deixo meu filho com minha 
madrinha para poder assistir às aulas no polo à 
noite. Com esforço e dedicação dá pra conciliar 
tudo. Faço Pedagogia a distância, justamente, 
para aliar as atividades e o tempo que meu filho 
necessita de mim”, ressalta.

A distância é um fator complicado, até mesmo 
para aquelas estudantes mães que estudam 
na cidade em que residem. Cecília Pereira de 
Almeida é um desses exemplos. Estudante do 
3º período de Publicidade e Propaganda da 
Faculdade Integrada Tiradentes (Fits), Cecília 
vivencia a correria entre ser mãe, estudante 
e gerente de Marketing de uma empresa em 
Maceió. Segundo ela, o apoio da família é 
indispensável na correria diária, pois, quando 
a acadêmica precisa trabalhar, os familiares se 
revezam no cuidado da pequena Analu. 

“Fico com minha filha até às 10h, depois a 
deixo com a avó e vou ao trabalho. À tarde, 
hora em que chego do trabalho, fico com ela 
até às 18h30, pois é o horário que saio para 
a Fits. Demoro quase uma hora para chegar 
na Faculdade e, quando retorno para casa, à 
noite, ela já está dormindo”, conta.  Apesar da 
distância que percorre todos os dias, Cecília 
diz que o sacrifício vale a pena e, os poucos 
momentos que passa com a filha durante o dia, 
é um alívio para diminuir o estresse. “Minha 
filha não me atrapalha em nada, pelo contrário”, 
afirma.

Quem também conta com o suporte dos pais para 
enfrentar os imprevistos do trabalho e as horas 
no trânsito para chegar a Faculdade Integrada de 
Pernambuco (Facipe) é a acadêmica do 5º período 
de Estética e Cosmética Signe Maria de Araújo. 
Para cumprir com a agenda lotada, a ‘corrida 
contra o relógio’ é imprescindível e, por isso, Signe 
se antecipa nas tarefas. “Todos os dias acordo 
cedo para deixar meu filho com a avó dele. Ele 
passa a manhã inteira com ela e à tarde vai para o 
colégio. Em seguida, me apresso para não perder 
o ônibus e chegar atrasada na aula. Moro no bairro 
de Cavaleiro e, se o trânsito estiver bom, demoro 
50 minutos para chegar, mas é raro acontecer”, 
conta a estudante. Após o almoço, ela começa 
sua segunda jornada, o trabalho. “Começo o 
atendimento dos clientes no meu espaço de beleza 
e fico até a noite. Após encerrar o expediente corro 
para casa para matar as saudades do meu filho 
e me preparar para uma nova jornada no dia 
seguinte”, afirma Signe.

Edna: “Com esforço e dedicação, dá para conciliar”

Para Cecília, sacrifício vale a pena

Signe sempre se antecipa nas tarefas

7



Doação
Clínica de Estética & Cosmética 
recebe doações de mechas de 
cabelos 

Até o final de abril, a clínica-escola de Estética & Cosmética, da 
Faculdade Integrada de Pernambuco (Facipe), recebe doações de 
mechas de cabelos que serão destinadas a pacientes com câncer do 
Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), umas 
das instituições de referência em Pernambuco no tratamento da doença.

A iniciativa batizada de ‘Se descabele por esta ação’ ocorre desde 
o início de abril e vem colhendo bons frutos. A aluna do 10º período 
de Direito, Milena Machado foi uma das que contribuiu entregando 
pessoalmente sua mecha.

“Há um bom tempo já vinha pensando em cortar meu cabelo, por 
conta do calor e da praticidade. Quando vi que a Facipe estava recebendo 
cabelos para a fabricação de perucas, não tive dúvidas e corri pra dar 
minha contribuição”, explica.

O ‘Se descabele por esta ação’ reúne mechas de cabelos que serão 
destinadas ao setor de Voluntariado do IMIP. Lá, todas as doações serão 
revertidas para a fabricação de perucas para mulheres em tratamento 
contra o câncer.

Qualquer pessoa interessada em deixar sua doação, pode se dirigir 
à clínica de Estética, de segunda à sexta, das 08h às 21h. Para quem 

Milena Machado foi uma das voluntárias do projeto

preferir cortar o cabelo no local, terá a disposição uma equipe que realizará o 
procedimento de forma gratuita diariamente das 13h às 17h.

DOE CABELO, DOE ALEGRIA

O curso de Estética e Cosmética da Universidade Tiradentes (Unit) 
também abraçou a causa de doação de cabelo e entra como parceira em 
uma atividade social similar em Sergipe. O projeto ‘Doe Cabelo, Doe Alegria’, 
iniciativa que começou na Feira de Profissões (Feitec) realizada no Campus 
Estância e foi ampliada para a Semana de Extensão (Semex) da Unit, é 
coordenado pela professora Soraya Salim. A atividade conquistou voluntários 
e a parceria com a Casa Tia Ruth de Apoio à Criança com Câncer, através 
da Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos).

Para potencializar ainda mais as ações, a comunidade acadêmica 
Unit poderá doar cortes de cabelos no Laboratório de Imagem Pessoal e 
Visagismo do curso de Estética. O espaço está localizado na sala 1 do bloco 
C, no Campus Aracaju Farolândia. Os voluntários deverão agendar horário 
através do 3218-2265. O corte é gratuito e será realizado todas as sextas-
feiras. Além do certificado de participação fornecido pelo projeto, o doador 
também será beneficiado com uma escova gratuita.

Aos poucos, estudantes de diversos cursos e períodos se mobilizam 
com o projeto. Este foi o caso da estudante do 7º período de Publicidade 
e Propaganda, Rebeca Meira. Apesar da doação não ter sido realizada no 
Laboratório de Estética, Rebeca fez questão de participar da ação social. 

“Já vi a ação em outros estados, mas não tive condições de doar. 
Quando chegou aqui em Aracaju, quis participar”, completa a universitária. 
Rebeca cortou os cabelos na sede da Avosos.

Os cortes de cabelos doados serão destinados a Casa Tia Ruth para 
confecção de perucas, hoje com um custo de aproximadamente R$ 2 mil 
cada. O material beneficiará mais de 450 crianças e adolescentes pacientes 
da Casa.

Para mais informações envie e-mail para ascom@avosos.org.br; 
sorayagsalimcosta@hotmail.com ou através do número 3212 4731.

Rebeca Meira também doou as madeixas para colaborar com a ação

Doações podem ser feitas no Laboratório de Estética, Campus Farolândia
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Ação Ambiental
Estudantes de Engenharia Ambiental 
apresentam trabalho sobre soro do 
leite e os danos causados ao meio 
ambiente

O soro do leite é resultado do processamento de laticínios. Durante 
o processo de produção de queijos, esse soro é descartado, pois a 

conservação líquida é quase impossível para as queijarias, tendo em vista 
que o soro sofre alterações em sua composição. Em vários casos, esse 
resíduo é despejado diretamente em rios e arroios pela pouca oportunidade 
de uso desse material, ocasionando na poluição do meio ambiente. Com 
a transformação e industrialização desta matéria-prima, além da proteção 
ao ecossistema, criam-se oportunidades às queijarias de ampliar a sua 
produção, hoje limitada por conta das dificuldades de se desfazerem dos 
resíduos gerados por suas produções.

 ‘Soro do leite e os danos causados ao meio ambiente’ é o tema do 
trabalho das alunas Lilian Anne Gonçalves de Azevedo, Renata Lins Veiga, 
Carla Mariana dos Santos Costa, Mariana Farias Oliveira Lins e Carolina 
Sarmento Araújo de Azevedo, todas do 4º período do curso de Engenharia 
Ambiental da Faculdade Integrada Tiradentes (Fits). O trabalho será 
apresentado no 10º Encontro Brasileiro de Adsorção (EBA 10), evento 
organizado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e que 
reúne comunidades acadêmica-científica e empresarial na área de 
adsorção do Brasil e de diversos países, como por exemplo, Bélgica, 
Áustria, Portugal, Canadá, Colômbia e Espanha. 

O propósito do trabalho do grupo é fazer um estudo das repercussões 
que o destino do soro do leite provoca ao meio ambiente, além de incentivar 
o processo de adsorção desses resíduos para transformá-lo em pó, como 
forma de purificar e recuperar as proteínas. A partir desse processo, esse 
material em pó pode ser utilizado na produção de iogurtes, suplemento 
alimentar, remédios, etc. “As empresas produtoras de laticínios despejam 
esse resíduo, o soro do leite, em mananciais, nos rios e no solo, poluindo 
o meio ambiente. Como somos estudantes de Engenharia Ambiental nos 
sentimos responsáveis por achar uma solução para esses resíduos”, afirma 
Renata.

“Estamos na expectativa de que o nosso trabalho seja bem-sucedido, 
porque pretendemos levar a ideia às empresas fazendo com que elas reflitam 
e mudem suas ações de degradação do meio ambiente”, conclui Lilian.

Caminhos
de sucesso
Formadas na Fits, Arianne e Jullyana 
ingressam na residência em 
Enfermagem

Ao término de uma graduação, muitas são as dificuldades que surgem 
na vida dos recém-formados. Para os profissionais da área da Saúde há 

alguns requisitos que são opcionais, mas que servem para se manter 
qualificado, como por exemplo, a residência.

Arianne Aragão e Jullyana Patrícia, formadas em Enfermagem pela 
Faculdade Integrada Tiradentes (Fits) conquistaram mais uma vitória em 
suas vidas. Elas foram selecionadas em residência na Universidade Estadual 
de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal) e no Hospital Escola Portugal 
Ramalho, respectivamente.

Arianne concluiu sua graduação em 2011, sendo aluna da primeira 
turma de Enfermagem quando a Fits ainda funcionava nas dependências do 
antigo Shopping Iguatemi. Para ela, a Faculdade contribuiu muito para sua 
aprovação na residência. “Todas as atividades que fiz durante a graduação 
ajudou muito na minha seleção, pois eles analisaram o currículo de acordo 
com os projetos e trabalhos realizados no período da graduação”, conta 
Arianne.

Ela está atuando na área de Obstetrícia na Uncisal desde março deste 
ano e o programa tem duração de dois anos. Quando a residência acabar, 
Arianne terá que escolher um lugar de qualquer parte do Brasil para realizar 
um estágio de dois meses e entre essas opções está o Instituto de Medicina 
Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), em Recife-PE. Segundo a 
estudante, o IMIP tem sido muito elogiado por colegas enfermeiras que já 
participaram e participam desses estágios.

Jullyana Patrícia da Silva concluiu o curso na Fits em 2013 e conseguiu 
ingressar na residência do Programa de Enfermagem em Psiquiatria e Saúde 
Mental do Hospital Escola Portugal Ramalho. A enfermeira afirma que estudar 
na Fits foi o maior diferencial no seu currículo, onde ela pôde desenvolver 
atividades práticas da área da Enfermagem e decidir qual área iria seguir após 
a formação. “A estrutura da Faculdade me deixou satisfeita, principalmente, 
pelos laboratórios, onde aprendi muitas coisas, além da metodologia dos 
professores sempre preocupados em oferecer um aprendizado de qualidade 
e compatível com o que o mercado precisa”, diz Jullyana.

Lilian e Renata buscam soluções para diminuir degradação ambiental

Para Jullyana, dedicação resulta em boas práticas na carreira profissional
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Fale com a 
Direção
Projeto de relacionamento da Facipe 
facilita comunicação entre alunos e 
gestores 

Um almoço descontraído com a participação da Direção da Faculdade 
Integrada de Pernambuco (Facipe) e alunos sorteados de todas as 
graduações deu a largada para a primeira edição do projeto “Fale com 
a Direção”. O encontro realizado no Restaurante O Pátio contou com a 
presença do ouvidor do Grupo Tiradentes, Euller Costa, que mediou os 
temas debatidos entre os alunos.

Investimentos na infraestrutura e ampliação das unidades, projetos a 
curto e médio prazo do Grupo Tiradentes, além da comunicação interna e 
o relacionamento pontuaram a conversa entre alunos e representantes da 
instituição. 

Ao final de cada tópico, os discentes puderam abordar um tema 
de livre escolha, bem como, elogiar ou reivindicar algo para o curso ou 
unidade em que estudassem. Segundo Gabriella Agnes, do 2º período de 
Radiologia, o Fale com a Direção é uma iniciativa única, por abrir canais de 
comunicação entre alunos e direção. “Gostei muito por que pude tirar todas 
as dúvidas quanto a metodologia do meu curso, como também, saber o 
que a faculdade está planejando para os próximos anos”, explica.

Kleber Nogueira, atualmente no 4º período de Gestão Financeira, 
também participou da reunião.  Para ele reunir abertamente alunos e 
direção é o melhor caminho para o diálogo. 

“Gostei muito de ser um dos participantes, pois achei um evento 
claro, onde todos tiveram oportunidade de falar sem intermediários. O que 
facilitou bastante foi o fato de a diretoria ter deixados todos muito bem à 
vontade sem constrangimento ou imposição”, resume.

Questões como estacionamento nos campi, a formação do DCE da 
Facipe, atendimento nas cantinas, também foram destacados na conversa.

FALE COM A DIREÇÃO

O “Fale com a Direção” tem o objetivo principal de dar voz para que se 
tenha uma relação aberta e baseada na transparência de ambos os lados. 
É o ponto de partida para elevar o relacionamento alunos-instituição a um 
novo patamar. No projeto, o estreitamento dessa relação significa conseguir 
captar, rapidamente, as necessidades dos estudantes.

Qualidade
de vida
Pesquisa de Radiologia investigará 
efeitos do tratamento na saúde dos 
pacientes

O tratamento radioterápico é conhecido como um dos métodos 
mais eficazes utilizados pela medicina para combater os diversos tipos de 
câncer conhecidos. 

Já o estudo dos efeitos da radiação no organismo dos pacientes, 
configura-se como uma das áreas mais propícias a pesquisa no campo 
da radiologia.

Pensando neste tema e na forma como a vida dos doentes é afetada 
após o início e término da intervenção radioterápica, a aluna do 6º período 
do curso de Radiologia da Faculdade Integrada de Pernambuco (Facipe), 
Elaine Cristina, desenvolveu um trabalho que estuda o contexto da 
qualidade de vida dos doentes de câncer.

Com o tema “Avaliação da qualidade de vida de pacientes submetidos 
a radioterapia no Estado de Pernambuco”, a discente - junto à sua 
orientadora - professora Mariana Brayner, acaba de concluir a pesquisa 
documental que vai nortear o restante do trabalho de iniciação científica.

“Fiquei interessada pelo assunto após conhecê-lo com mais 
propriedade através da minha orientadora. Percebi que é um tema bem 
abrangente, mas com poucos dados atualizados e regionalizados. Essa 
carência de informações me estimulou a entrar de cabeça na pesquisa”, 
explica.

Apesar da pouca vivência na pesquisa, a aluna de iniciação científica 
afirma que não terá tantas dificuldades, em virtude do conhecimento 
prévio na área. “Já sou técnica em radiologia e escolhi entrar na iniciação 
pela carência de uma visão crítica e reflexiva sobre determinados estudos, 
principalmente na seara dos cursos tecnológicos”, enfatiza.

Além de estar no último período do curso, e envolvida com o trabalho 
de conclusão da graduação, Elaine não desanima e já faz planos para o 
futuro.

“Após formada, continuarei a pesquisa deste tema e iniciarei uma 
especialização ou mestrado em radiologia. Pretendo levar o conhecimento 
que estou adquirindo agora ao maior número de pessoas possível”, finaliza.

Alunos aprovam a iniciativa do projeto

Com pesquisa, Elaine acredita suprir necessidade de estudos em radioterapia
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Com imagens fantásticas de diversos lugares de Sergipe, Alagoas 
e Pernambuco, o jornal Voz chega a mais uma edição. Com a 
colaboração de alunos, ex-alunos e da comunidade em geral, 
o jornal já publicou dezenas imagens de pessoas, paisagens e 
curiosidades que chamam atenção por sua peculiaridade. Na 
décima sexta edição, as fotos que ilustram o Minha Cidade, 
Sua Cidade não poderiam ser diferentes. Desta vez, quem 
compartilha conosco as fotos de paisagens e curiosidades são 
Flávio Machado, Raphael Jordany, Rebeca Meira e Fernanda 
Boaventura.
Participe também do projeto. Basta enviar uma imagem com 
legenda através do aplicativo na nossa página no Facebook 
(facebook.com/unit.br) e mostrar o que sua cidade tem de 
melhor. Quem sabe sua foto não é uma das selecionadas na 
próxima edição?

Orla do Pôr do Sol – Aracaju/SE
Rebeca Meira – 7º período, Publicidade e Propaganda

Praia de Maceió – Maceió/AL
Flávio Machado – pós-graduando Unit

Cair da tarde – Aracaju/SE
Fernanda Boaventura – 7º período, Enfermagem

Canoas na Coroa do Meio – Aracaju/SE
Raphael Jordany – ex-aluno, Design Gráfico

Caju – Aracaju/SE
Raphael Jordany – ex-aluno, Design Gráfico


