
Seja na mobilidade urbana ou na criação de projetos sustentáveis, 
acadêmicos do Grupo Tiradentes mostram que estão preparados para 
contribuir com ideias inovadoras e de impacto social para o planeta.
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DIREITO ADMINIsTRATIVO
‘Novos rumos do Direito Administrativo’ foi a temática central discutida por 
estudantes, professores, pesquisadores, empresários e profissionais de diversas 
instituições durante o primeiro congresso de Direito organizado por alunos do 
7º período da Universidade Tiradentes. O evento reuniu no campus Farolândia a 
diretora do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE – Patrícia Verônica 
Nunes Carvalho Sobral de Souza; José Anderson Nascimento, presidente da 
Academia Sergipana de Letras e chefe do Departamento de Direito da Universidade 
Federal de Sergipe; os empresários Albano Franco, superintendente da TV Sergipe, 
e Luciano Barreto, presidente da Construtora Celi; o conselheiro do TCE-SE, Carlos 
Alberto Sobral de Souza; e a gestora do Damásio Educacional, Flávia Duran; e o 
reitor da Universidade Tiradentes, professor Jouberto Uchôa de Mendonça.

CIRCUITO ABY’s sPORTs 
Aferição de pressão arterial, verificação de glicemia, distribuição de preservativos, 
alongamento, resfriamento pós-corrida e avaliação da pisada foram os serviços 
prestados por alunos dos cursos de Enfermagem e Fisioterapia da Faculdade 
Integrada Tiradentes – Fits – a centenas de atletas participantes da segunda 
edição do Circuito Aby’s Sports de corrida de rua, do município alagoano de 
Arapiraca. A corrida foi dividida em três percursos: 2,5 km para iniciantes, 5 
km para intermediários e 10 km para o nível avançado. Os alunos colocaram o 
conhecimento aprendido em sala de aula na prática e contaram com a aprovação 
dos competidores e organizadores do evento.

FEIRA DE NEGÓCIOs 
A Copa do Mundo 2014 foi tema da 8ª Feira de Negócios Internacionais realizado 
na unidade Casa Amarela por acadêmicos do 8º período do curso de Administração 
da Faculdade Integrada de Pernambuco –  Facipe. A ação, que está dentro da 
disciplina de Gestão de Negócios Imobiliários, reuniu em exposição informações 
sobre a história, culinária, sistema monetário e diversas características dos países 
participantes do torneio mundial de futebol.

RUMO À EsPANHA 
O Grupo Tiradentes está entre as dez universidades do Brasil que apresentaram maior 
número de inscritos no Top Espanha 2014, programa de mobilidade acadêmica do 
banco Santander realizado através do projeto Santander Universidades. Das 30 
instituições brasileiras que participaram do Programa este ano, o Grupo inscreveu 
mais de 560 alunos e professores. As vagas são para passar três semanas na 
Universidade de Salamanca, Espanha, com viagem, translado, hospedagem, curso, 
certificado e alimentação custeados pelo Top Espanha. Além de aprimorar o idioma, 
os participantes do Grupo Tiradentes também terão a oportunidade de conhecer 
mais a cultura espanhola junto a outros 200 universitários do País. O resultado dos 
selecionados será divulgado em junho e o intercâmbio será realizado em agosto.
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Prêmio
Rafael Quintiliano é destaque no Encontro Nacional de 
Estudantes de Engenharia Civil – Enec

O estudante do 9º período de Engenharia Civil da Universidade Tiradentes 
Rafael Quintiliano vivencia uma importante etapa em sua trajetória acadêmica. 
Ele ficou em segundo lugar no Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia 
Civil – Enec –, realizado em Salvador no mês de maio pela Universidade Federal 
de Santa Maria –UFSM –, localizada no Rio Grande do Sul. O evento, que teve 
como temática ‘Construção Sustentável’, contou com a participação de artigos 
produzidos por estudantes de diversas regiões do Brasil. Rafael foi um dos seis 
melhores classificados no Enec e comemora a conquista.

“Este foi o primeiro congresso que apresentei um trabalho e foi uma 
surpresa muito grande”, revela Rafael. Ele explica que os artigos foram avaliados 
por uma bancada de professores que deram 80% da nota para seleção. Deste 
resultado, os seis melhores artigos foram escolhidos para serem avaliados durante 
o congresso. “Tive a felicidade de conseguir o segundo lugar e ter um artigo 
destaque entre os melhores do Brasil”, acrescenta. O primeiro e o terceiro lugar 
ficaram, respectivamente, com estudantes da Paraíba e Santa Catarina.

Com foco na Construção Sustentável, o artigo de Rafael ressaltou a 
conciliação entre qualidade de vida e preservação do meio ambiente. “No artigo 
destaco desde os princípios da construção que precisa ter uma implantação 
sustentável, até o pós-construção. Durante todo o trabalho observo a importância 
da utilização de materiais recicláveis, tecnologias sustentáveis e a necessidade de 
um planejamento maior, o que faz muita falta no Brasil”, explica o estudante. Além 
de ganhar troféu e um tablet, Rafael teve o artigo publicado nos anais do evento.

Elogiado por outros profissionais da área durante o evento, o prêmio serviu 
como estímulo para o acadêmico continuar pesquisas na área da sustentabilidade. 
“A construção sustentável surge com o objetivo de melhorar o ambiente e a 
qualidade de vida. E vi no congresso uma grande oportunidade para sensibilizar 
atuais e futuros engenheiros sobre construções mais sustentáveis, pois temos 
responsabilidades com o mundo e com as pessoas”, finaliza.

ENEC
O Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Civil – Enec – foi criado 

em 2012 pela Universidade Federal de Santa Maria – RS – com o objetivo de 
estimular e dar visibilidade aos trabalhos acadêmicos de iniciação científica e/ou 
tecnológico reforçando o papel do estudante de Engenharia Civil na produção 
de conhecimento que seja aplicável, respaldado sócio ambientalmente. As duas 
primeiras edições foram realizadas nas cidades de Santa Maria e Florianópolis. 
Este ano, Salvador foi a primeira cidade do Nordeste a sediar o evento.

Unit Carreiras
Projeto auxilia estudantes e profissionais a 
conquistar as melhores oportunidades no mercado 
de trabalho

Você quer alavancar sua carreira, mas não sabe como?  Este 
é o momento para conhecer as ações do Unit Carreiras. O projeto 
auxilia alunos e profissionais formados pela Universidade Tiradentes 
a refletirem sobre o seu desenvolvimento profissional. A proposta é 
aproximar este público das empresas sergipanas, além de prepará-los 
melhor para o mercado de trabalho.

O projeto é coordenado pelo professor Geraldo Calasans Barreto 
Junior e funciona no Campus Aracaju Farolândia, no bloco A, sala 1. 
Na página do programa (www.unit.br/carreira) existe uma área, que 
funciona em parceria com o site vagas.com, para o aluno ou egresso 
cadastrar o seu currículo. As empresas também podem cadastrar 
informações para selecionar currículos. No site também é possível 
encontrar dicas sobre como ter uma carreira de sucesso, como fazer 
um bom currículo, notícias e novidades do mercado de trabalho.

A acadêmica do 3º período de Administração Mirian Lins 
comemora o estágio que conquistou recentemente em uma das 
maiores empresas de serviço no ramo de petróleo do mundo. 
Mirian conseguiu a vaga através da Central de Estágios da Unit e, 
após conhecer o projeto, se sente mais confiante no mercado 
profissional. 

“Foi tudo muito rápido. Fiz a entrevista e, no mesmo dia, 
recebi a resposta que havia sido selecionada. Receber um apoio 
da instituição é primordial. O projeto é aplausível, não apenas na 
inserção do aluno no mercado de trabalho, mas pelo suporte dado 
antes, durante e após que formamos. Nos sentimos mais seguros na 
hora de ir para a prática”, conta Mirian.

Quem também aprova a iniciativa do Unit Carreiras é a estudante 
do 4º período de Gestão de Recursos Humanos, Janice Pereira. 

“O projeto servirá de laboratório para os alunos, pois lá será 
possível auxiliá-los na prática dos conhecimentos, tanto para quem 
atua na área de administração, quanto na de Recursos Humanos. É 
uma ótima oportunidade e muito interessante para vivenciar situações 
da profissão como, por exemplo, a avaliação de currículos”, acredita 
Janice empolgada com a proposta.

Acesse o site do projeto e invista no seu profissionalismo.

Rafael é destaque em evento de Engenharia Civil
Projeto ajuda alunos e egressos no sucesso da carreira
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Sem barreiras
Gabriela encontra a oportunidade de crescer onde 
muitos veem dificuldades

Ao longo do tempo construiu-se a ideia que ser deficiente físico é ser 
uma pessoa limitada e impossibilitada de praticar atividades. Diferente do 
que muitos imaginam, as pessoas que têm alguma deficiência não são 
menos completas que outras, e não há o que os impeça de estudar e viver 
normalmente. Gabriela Amorim, de 17 anos, é estudante do primeiro período 
de Psicologia da Faculdade Integrada Tiradentes – Fits – e afirma que para 
o que alguns é empecilho, para ela é uma chance de mostrar e fazer a 
diferença.

Ao escolher estudar na Fits, Gabriela priorizou a acessibilidade ao 
campus e a metodologia de ensino, com um complexo laboratorial que 
possibilita ao aluno colocar em prática os assuntos discutidos e aprendidos 
em sala de aula.

Fora da Faculdade, a estudante pratica ballet clássico, e é a única 
cadeirante de Alagoas a fazer essa arte. “Sou completamente apaixonada 
pelo ballet; é algo que me completa”, afirma Gabriela. Tendo como exemplos 
de guerreiros, seu pai, Francisco Amorim, e sua mãe, Antonieta Amorim, 
Gabriela enfrenta uma luta diária para conquistar seus objetivos e sonhos, 
pessoal e profissional. Desde pequena ela é estimulada pelos pais a lutar por 
seus direitos e a não se abater em meio às tentativas frustradas. O objetivo 
da Gabriela é terminar a graduação e continuar a praticar o ballet. “Desejo 
ser feliz e ser uma pessoa boa, realizada no que faço e ciente de que as 
dificuldades devem ser superadas. É tudo uma questão de ponto de vista”, 
afirma a estudante.Gabriela é a única cadeirante de AL a praticar ballet clássico
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desde a infância, então como ia para Espanha, 
uni o útil ao agradável. Aproveitei o tempo livre 
para fazer um curso de flamenco e outro de 
espanhol para aperfeiçoar o idioma, pois só 
sabia o básico. Durante o período em que fiquei 
lá, também acampei no deserto do Saara com 
árabes e conheci 14 países, como por exemplo, 
Marrocos, Alemanha, Grécia, Croácia, Itália e 
Inglaterra”, ressalta.

Outro aspecto positivo na viagem da 
estudante foi a possibilidade de melhorar em 
alguns aspectos pessoais. “Eu era muito tímida, 
não tinha noção do mundo. Enfrentar seus 
medos, correr atrás das coisas que você quer é 
muito legal, porque você se descobre e se torna 
uma pessoa mais confiante. É uma experiência 
maravilhosa”, confessa a acadêmica.

Agora no 7º período, a acadêmica de 
Direito está focada em concluir o curso, para dar 
seguimento a carreira acadêmica na Espanha. 
“Aproveitarei algumas disciplinas que cursei na 
Espanha para terminar meu curso e pretendo 
tentar um mestrado na Europa, na área de Direito 
Internacional”, planeja.

Foi uma 
experiência muito 
engrandecedora. 
Fiz amizades com 
pessoas de várias 
partes do mundo 

e tive contato 
com culturas 

diferentes

Experiência 
internacional
Através de intercâmbio acadêmico, 
Isaura Perrucho passou um ano na 
Europa estudando e conhecendo 
novas culturas

O sonho de estudar em uma instituição 
no exterior já virou realidade para diversos 
acadêmicos da Universidade Tiradentes. Através 
do Departamento de Relações Internacionais e 
dos programas de mobilidade acadêmica, tanto 
da Unit, quanto do Governo Federal, mais de 130 
alunos já tiveram a oportunidade de viajar para 
países da América e Europa, conhecer outras 
culturas e estar em contato com novos idiomas. 
Em busca dessas experiências, a acadêmica do 
curso de Direito da Unit, Isaura Perrucho, não 
pensou duas vezes antes de aceitar o desafio. 
Durante os meses de janeiro e dezembro de 
2013, ela morou na Europa e fez intercâmbio em 
duas instituições espanholas, as Universidad de 
Valladolid e Universidad de Sevilla.

“Foi uma experiência muito engrandecedora. 
Fiz amizades com pessoas vindas de várias 
partes do mundo, tive contato com uma cultura 
diferente”, ressalta empolgada Isaura.

A estudante conseguiu o intercâmbio 
através do convênio firmado entre a Unit e 
universidades europeias. Os primeiros meses em 
terras estrangeiras, a estudante confessa que foi 
difícil. Para ela, o fato de estar longe da família e 
amigos foi complicado, mas, nada pior, do que a 
mudança climática.

“Lidar com o clima foi muito difícil para mim. 
Em Aracaju é muito quente, lugar de praia e lá é 
totalmente diferente. Muito frio, clima seco, meu 
nariz sempre sangrava”, conta Isaura.  

Mas as dificuldades não a atrapalharam 
por muito tempo. Logo, ela fez novas amizades, 
ficou envolvida em diversas atividades, tanto 
na universidade, quanto em ações extras 
curriculares. “Faço flamenco e dança do ventre 

Isaura vivenciou experiências inusitadas com intercâmbio
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Acadêmicos do Grupo Tiradentes são destaques em projetos 
com foco na preservação ambiental.



Diante do aquecimento global, desperdício 
de água potável, poluição do meio ambiente 
e desmatamento florestal, nunca valeu tanto 
uma ideia sustentável. Os dados alarmantes 
apresentados periodicamente por organiza-
ções e instituições de pesquisas que monito-
ram as mudanças ambientais e os impactos 
das ações do homem na natureza têm des-
pertado o interesse de empresas atuantes 
em vários segmentos da sociedade.

As soluções sustentáveis partem de profis-
sionais, pesquisadores e jovens universitários 
preocupados com os dados sobre o pouco 
ou nenhum investimento para preservação 
ambiental nos países. Parte deste público 
preocupado em desenvolver projetos com 
foco na preservação ambiental é composto 
por acadêmicos e ex-alunos do Grupo Tira-
dentes. Economia de energia, reaproveita-
mento da água e/ou reciclagem do lixo, as 
ideias surgem dentro das salas de aula e são 
impulsionadas por iniciativas que fazem dife-
rença no mercado profissional.

Mestrando do Programa de Pós-Graduação 
de Engenharia de Processos – PEP – na Uni-
versidade Tiradentes, Pedro Campelo está 
envolvido com projetos ligados a área de 
energia solar desde sua graduação em Enge-
nharia Ambiental na Unit. Na época ele havia 
construído um condensador solar que serve 
para processar a farinha de mandioca. O 
processo consta na substituição do calor da 
lenha, pela energia solar.  “Esse foi um projeto 
aprovado em 2012 via Banco do Nordeste 
do Brasil – BNB – com vigência até 2015. 
Agora, durante o mestrado, construiremos 
um forno para produção dessa farinha com 
energia solar”, explica Pedro. Outro projeto 
dentro da perspectiva do aproveitamento dos 
recursos naturais é o do Fogão Solar. Ligado 
a uma atividade extensionista, o mestrando e 
os outros estudantes que integram o grupo 
divulgam em eventos institucionais e comuni-
dades do interior, a importância deste traba-
lho. “É uma tecnologia social, de baixo custo, 
onde é possível cozinhar alimentos sem gerar 
poluição. Já levamos o projeto para Propriá, 
Nossa Senhora da Glória, Itabaiana e Estân-
cia. Nossa intenção é apresentar mais uma 
possibilidade de aproveitar a energia solar, 

sem impacto ao meio ambiente”, destaca 
Pedro.

Na Faculdade Integrada Tiradentes – Fits – 
os acadêmicos do 4º período de Engenharia 
Ambiental Iago Daniel de Almeida e Daniel 
Victor Lopes também realizam um traba-
lho importante em prol da conscientização 
ambiental. Eles são bolsistas no Conduta 
Consciente, projeto desenvolvido pelo Grupo 
Tiradentes que auxilia estudantes e colabo-
radores da instituição a preservar o meio 
ambiente e os recursos oferecidos por ele. 
“Temos a função de supervisionar todos 
os setores administrativos quanto à coleta 
seletiva de lixo e o controle de energia para 
evitar desperdício”, explica Iago. A fiscaliza-
ção ajuda na mudança de comportamento 
dos próprios estudantes. “Hoje, pensamos 
duas vezes antes de fazer algo que possa 
ferir o ambiente. Temos que ser exemplos. A 
iniciativa surgiu, mas cabe a cada um dar o 
melhor para que juntos a gente faça da nossa 
faculdade um local mais limpo e sustentável”, 
enfatiza Daniel.

Outros estudantes que se destacam nas ini-
ciativas sustentáveis é Kléber Nogueira, do 5º 
período de Gestão Financeira, Carolina Melo 
e Jucilene Zeferino, ambas do 4º período de 
Estética e Cosmética, todos da Faculdade 
Integrada de Pernambuco – Facipe. Os aca-
dêmicos desenvolvem o projeto de exten-
são ‘Educação ambiental na comunidade e 
avaliação do projeto Conduta Consciente’. O 
intuito da atividade é analisar o andamento 
das práticas de caráter ambiental nos campi 
da Facipe e educar os estudantes de escolas 
públicas no entorno da faculdade a respeito 
da importância da preservação e utilização 
dos recursos naturais.

Pedro desenvolve projetos com energia solar

Iago e Daniel são bolsistas do projeto

Trabalho é feito por Jucilene, Kléber e Carolina

Confira 10 dicas 
sobre como tornar 
sua rotina mais 
sustentável:
1. De olho na geladeira
Abrir e fechar a porta da geladeira várias vezes ao dia 
aumenta o valor da conta de luz no final do mês. Evite 
o gasto extra e o desperdício de energia. Use garrafas 
térmicas.

2. Desligue o ar-condicionado
Ventiladores de teto são ideais para refrescar o ambien-
te e usam 90% a menos de energia se comparado ao 
ar condicionado.

3. Pilhas e baterias recarregáveis
Elas colaboram com o meio ambiente e fazem você 
economizar, pois não precisa comprá-las com frequên-
cia e podem ser usadas por até mil vezes.

4. Lâmpadas fluorescentes
Por ano, é possível economizar 136 quilos de gás 
carbônico com o uso de lâmpadas fluorescentes e 
também economizar 60% a mais de energia.

5. Use o varal
Usar a secadora é cômodo, mas trocá-la pelo velho e 
bom varal é ecologicamente correto. Estender roupas 
no varal por metade do ano reduz a emissão de 317 
quilos de gás carbônico.

6. Recicle o seu lixo
Os materiais que são facilmente descartados ganham 
nova utilidade como objetos de decoração, brinquedos 
e ajudam a gerar renda.

7. Use uma Ecobag
As sacolas reutilizáveis são aliadas do meio ambiente, 
pois as sacolinhas descartáveis liberam gás carbônico 
e metano na atmosfera. 

8. Plante uma árvore
Plante uma árvore em seu jardim ou inscreva-se 
em programa de plantio desenvolvido por alguma 
instituição. 

9. Carro na garagem
Em um ano, você pode deixar de emitir 700 quilos de 
poluentes se trocar o carro por transporte coletivo ou 
alternativos. 

10. Banho de chuveiro
Para quem não abre mão da água quente, a dica é 
instalar um chuveiro de baixa pressão. Você evita a 
emissão de 180 quilos de dióxido de carbono por ano.

Fonte: Secretaria de Educação de São Paulo
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Mobilidade urbana
Estudantes do Grupo Tiradentes 
mostram que pequenas atitudes 
fazem diferença na busca pela 
conscientização ambiental

Como aliar crescimento urbano e qualidade 
de vida? Este é um desafio e questionamento 
pensado e repensado diariamente por 
engenheiros, arquitetos, representantes de 
departamentos de trânsito, políticos, estudantes 
e cidadãos de diversos segmentos da sociedade. 
A falta de investimento no transporte coletivo pelo 
poder público contribui para o número de carros 
cada vez mais crescente nas vias brasileiras. Em 
contrapartida, quem opta por carro ou moto, por 
exemplo, precisa exercer a paciência diante dos 
quilômetros de congestionamento nas cidades. 
Tais problemáticas dão origem às discussões 
constantes sobre ‘mobilidade urbana’. 

O Brasil fechou o ano de 2013 com um saldo 
de 4.474.781 veículos fabricados e emplacados, 
segundo o Departamento Nacional de Trânsito 
– Denatran. Entre as regiões, o Nordeste ficou 
em segundo lugar no total destes veículos, com 

940.752, abaixo do Sudeste com 1.954.392. De 
janeiro a março de 2014, o Denatran registrou 
um total de 697.470 veículos fabricados e 
emplacados. As facilidades de crédito e os 
preços mais em conta contribuem nos números 
alarmantes de veículos nas ruas do País. No 
cruzamento de dados entre informações da frota 
nacional do Denatran e estimativas populacionais 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE – foi constatado que o número de veículos 
nas ruas já supera os 63.500.000. Atentos à 
quantidade crescente da frota de automóveis 
no País, existe uma parcela da população que 
também luta por alternativas mais sustentáveis 
de locomoção e colocam em prática ações 
em prol da mobilidade urbana. Esses são os 
estudantes do Grupo Tiradentes que, para chegar 
à instituição, trabalho ou em qualquer outro local, 
optam por transportes mais sustentáveis. 

Um desses exemplos é o do estudante do 
5º período do curso de Sistemas para Internet 
da Universidade Tiradentes – Unit, Alisson 
Arruda. Há dois anos, ele utiliza a bicicleta para 
chegar à universidade. Alisson mora no Bairro 
Aeroporto e gasta menos de 30 minutos até a 
instituição. “É um transporte bem mais rápido 
que ônibus. Antes gastava entre 1h10 e 1h30 
para chegar a Unit. Com a bicicleta gasto 25 
minutos”, conta Alisson.

Os benefícios do transporte alternativo 
para Alisson não se limita apenas a economia 
do tempo, mas ao valor gasto em passagens e 
os benefícios para a saúde. “De ônibus gastaria 
entre cento e cinquenta e duzentos reais. Além 
de ser uma atividade física, andar de bicicleta traz 
benefícios para o meio ambiente e colabora com 
o trânsito”, acredita o estudante.

Pensamento similar é do estudante da 
Faculdade Integrada Tiradentes – Fits – Hugo 
Tenório. O estudante do 3º período de Engenharia 
Civil também utiliza a bike para economizar 
tempo e dinheiro. “Andar de bicicleta faz parte 
da minha vida e o ideal seria que fizesse parte 
da rotina de muita gente. Não é só pela redução 
de gastos, mas, principalmente, pela prática de 
atividades físicas que geram um bem-estar no 
indivíduo”, diz Hugo. Para ele, o ato de optar por 

um transporte mais alternativo, contribui para o 
incentivo de políticas em prol da mobilidade. “É 
difícil se locomover de bicicleta em Maceió, pois a 
cidade cresceu sem planejamento e ainda possui 
um dos transportes públicos mais caros do Brasil. 
Esta é a oportunidade de mostrar a importância 
em se desenvolver políticas públicas que gerem 
mobilidade urbana”, diz Hugo.

Willams Januário do 5º período de 
Administração também prefere o transporte 
alternativo. Ele já teve uma moto e confessa 
ter vendido para fugir do trânsito estressante 
da cidade. Hoje a ‘magrela’, segundo Willams, 
o acompanha para todo o lugar. “Eu utilizo a 
bicicleta como meio de transporte para fugir 
do trânsito estressante e como forma de fazer 
exercícios físicos. Já fui proprietário de uma moto 
e decidi vendê-la. Diariamente percorro uma 
distância de 20 km e não sinto falta de utilizar 
o carro ou qualquer outro tipo de transporte 
público. Também a utilizo para ir a praia e 
encontrar amigos”, revela.

Alisson: “É mais rápido que ônibus”Willams trocou a moto pela bicicleta
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Arquitecendo
Projeto auxilia estudantes a aprimorar percepção de 
locais arquitetônicos da comunidade

Ultrapassar as paredes da sala de aula é um desafio diário para obter um 
ensino de qualidade. É preciso derrubar as barreiras que separam faculdade 
e comunidade, a fim de criar pontes que levem melhorias à população. 

Pensando nisso, os estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Faculdade Integrada Tiradentes – Fits – em parceria com a coordenadora 
Dra. Mônica Peixoto Vianna e professores do curso, realizaram o projeto 
‘Arquitecendo’. A ideia surgiu da necessidade em dar uma identidade ao 
novo curso da Fits e proporcionar aos discentes a participação em projetos 
comunitários desde o início da graduação.

Para isso, os 120 estudantes foram divididos em equipes, onde 
cada grupo ficou responsável por uma área com o intuito de mostrar 
os diversos estilos arquitetônicos das casas vizinhas à instituição e as 

peculiaridades de cada uma. 
Um dos grupos, comandado pela coordenadora do curso e pela 

professora Débora Cavalcanti, visitou o Conjunto Santo Onofre e a 
Comunidade São Rafael, vizinhas à Fits, onde já existem outros trabalhos 
realizados pela instituição, como por exemplo a escolinha ‘Projeto Amanhã’ 
com o Programa de assistência integral à criança. 

A estudante Andressa Gabryelle Couto Ferreira é uma das alunas 
que visitou a Comunidade São Rafael. “Quando soube que ia para a Grota 
do Rafael, como o lugar é chamado, fiquei apreensiva devido à imagem 
marginalizada que se faz a locais pobres. Fiquei feliz em ver as pessoas 
levando a vida normalmente. Espero que com esse projeto, possamos ajudar 
a comunidade a crescer e desenvolver parcerias que fortaleçam a relação 
entre a comunidade e a Faculdade, como o projeto de melhorar a escolinha”, 
diz Andressa.

Após as visitas, os alunos receberam materiais para elaboração de 
cartazes que demonstrassem além da arquitetura dos locais visitados, as 
sensações e percepções experimentadas. O resultado desta análise será 
exposto no bloco D da instituição, como uma espécie de colcha de retalhos.

Mutirão da 
Justiça
Estudantes de Direito da Fits auxiliam 
população nos processos junto à Defensoria 
Pública do Estado de Alagoas

Comunidades serão beneficiadas com projeto criado por alunos Fits

Alunos realizam atendimento à população através da Justiça Itinerante

Aproximadamente 200 processos foram julgados durante o Mutirão da 
Justiça organizado pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas – DPE/
AL, em parceria com a Faculdade Integrada Tiradentes (Fits) e com o Poder 
Judiciário, através da Justiça Itinerante.  A ação, realizada em alusão ao dia 
do Defensor Público, comemorado em 19 de maio, aconteceu na sede da 
DPE, localizada no Bairro Gruta de Lourdes. 

Para a atividade foram disponibilizadas cinco salas para audiências 
cíveis e doze mesas para o julgamento dos processos. Durante a força 
tarefa formada por estudantes do 8º e 10º períodos de Direito do Núcleo 
de Práticas Jurídicas da Fits, membros do Poder Judiciário, Defensoria 
Pública, além de estagiários e servidores foram julgados processos 
de jurisdição voluntária. Situações relacionadas a divórcio consensual, 
retificação de registro, alvará judicial, suprimento de óbito e todas as 
questões de menor complexidade. A ação beneficiou mais de 300 pessoas, 
que tiveram a possibilidade de resolver seu provimento judicial em uma 
manhã.

As vantagens do atendimento a comunidade também favoreceu 
dezenas de acadêmicos. Através do trabalho, eles realizaram petições, 
análise de documentos e acompanharam os trâmites do processo.

Um dos discentes a vivenciar o contato com a população foi Walbergson 
Douglas. Aluno do 10º período de Direito, ele reforça a ideia de que, na 
prática, a absorção do conteúdo é mais dinâmica. 

“O evento é importante, pois proporciona ao aluno vivenciar as 
teorias vistas nas aulas. Aguça a vontade do aluno em se aprofundar nos 
conhecimentos de sua futura profissão, sem falar do prazer em poder 
contribuir com o desenvolvimento da nossa sociedade”, diz o estudante.
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“Na Unit estou cursando uma disciplina sobre 
Tecnologia de Alimentos no curso de Nutrição, 
faço estágio no Departamento de Relações 
Internacionais e fazendo minha pesquisa de 
conclusão de curso aqui. É uma experiência nova 
não só porque estou conhecendo outra cultura, 
mas a forma de trabalhar das pessoas que é mais 
independente. Estou gostando muito do Brasil”, 
salienta a estudante.

A universitária está realizando pesquisa 
sobre extração de capsaicina de pimenta por 
um método aquoso bifásico com orientação 
do coordenador do Programa de Engenharia 
de Processos – PEP – Dr. Álvaro Silva. Para 
Nancy, o desenvolvimento do trabalho trará 
novas possibilidades de investigação no México. 
“Agora estou fazendo a parte teórica, um artigo 
científico no ITP. Estou gostando da pesquisa, 
porque existem muitas áreas para desenvolver 
e no México, por exemplo, temos ainda mais 
variedades de pimenta”, afirma.

Nancy está com viagem marcada de volta 
ao México no dia 24 de julho e, embora tenha 
sentido dificuldades com o idioma e o clima 
brasileiro no início do intercâmbio, já sente 
saudades da experiência vivenciada aqui. “Foi a 
primeira vez que saí do meu País e gostei muito 
do Brasil. Achei Aracaju muito tranquila, gostei 
muito da Universidade Tiradentes e as pessoas 
também são muito acolhedoras”, conclui.

Direto do México
Nancy Cienfuegos aproveita 
intercâmbio na Unit para 
desenvolver pesquisa no Instituto de 
Tecnologia e Pesquisa - ITP

Pesquisa feita pelo Institute of International 
Education – IEE – em parceria com o 
Departamento de Estado norte-americano e 
divulgada no final do ano passado na Folha de 
São Paulo constatou que entre 2012 e 2013 
o número de brasileiros em universidades 
americanas cresceu em torno de 20%. O 
aumento equivale a quase 11 mil brasileiros 
investindo no conhecimento e aprimorando as 
habilidades para atuação no mercado profissional 
em diversas áreas. Porém, o Brasil não tem 
apenas enviado estudantes para o exterior, 
como por exemplo os Estados Unidos. Mas tem 
recebido estrangeiros americanos e de diversas 
nacionalidades para conhecer a cultura brasileira 

e explorar o que o ensino do País tem a oferecer.
A Universidade Tiradentes, por exemplo, 

está entre as instituições de ensino superior do 
Brasil a receber em seu corpo discente alunos 
de vários países. Os convênios firmados entre 
a Unit e universidades da Argentina, Colômbia, 
Espanha, Estados Unidos, Itália, México, Portugal 
e Reino Unido permitem que o aluno faça 
intercâmbio em períodos de seis e doze meses, 
além de vivenciar uma experiência profissional. 
Entre esses estudantes está a mexicana Nancy 
Evelyn Calderón Cienfuegos. Natural de Toluca, 
cidade do México com aproximadamente 475 
mil habitantes, a acadêmica cursa Química de 
Alimentos na Universidade Nacional Autónoma 
do México e está fazendo intercâmbio de um 
semestre na Unit. Como já está finalizando o 
curso, Nancy aproveita o contato com a pesquisa 
no Instituto de Tecnologia e Pesquisa – ITP – da 
Unit para adiantar o trabalho.

 É uma 
experiência nova 
não só porque 

estou conhecendo 
outra cultura, 

mas a forma de 
trabalhar das 

pessoas

Na Unit, Nancy estuda e desenvolve trabalho no ITP

Nancy: “Gostei muito da Unit”
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Autismo
Projeto de pesquisa realizado por alunas de Direito 
dará origem a cartilha informativa

Pessoas que vivem num mundo próprio sem interação com o 
universo ao redor. É dessa forma que erroneamente os portadores do 
autismo são caracterizados, como indivíduos incapazes de estabelecer 
relacionamentos, comunicar ou interagir. Aliada a grande falta de 
informação e o consequente preconceito em torno do tema, crianças 
portadoras do autismo sofrem com a escassez de escolas preparadas 
para recebê-las. Por conta dessas problemáticas, duas alunas da Facipe 
arregaçaram as mangas e caíram em campo atrás de informações que 
ajudassem a desmitificar o autismo.

Maria Carolina e Heloísa Agnes, ambas do 3º período em Direito, 
iniciaram um projeto de pesquisa que analisa o distúrbio pelo lado jurídico, 
tendo como base as Leis nº 9394/96, ou Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e a 12764/12, que institui a Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 
sancionada recentemente pela presidente Dilma Rousseff.

“Nossa intenção ao realizar a pesquisa era entender o preconceito 
existente em relação ao autismo. Mas, o que nos chamou a atenção foi 
à falta de inclusão de crianças que sofrem com o problema. Vimos que 
existem casos de escolas públicas que rejeitaram autistas, o que pode 
gerar demissão de professores e do diretor da instituição”, explica Maria 
Carolina.

A dupla entrevistou psicólogos e visitou escolas inclusivas, 
recolhendo um grande número de informações que foram compiladas 
em uma cartilha em formato lúdico que será impressa e distribuída 
gratuitamente ao público. “A ideia de produzir uma cartilha parte da 
premissa de divulgar que o autismo passou a ser enquadrado como uma 
deficiência, segundo a Lei 12764/12, permitindo que o autista tenha os 
mesmo direitos que uma pessoa com necessidades especiais possui, 
como o transporte público gratuito e cotas em concurso público”, conta 
Heloísa Agnes.

Apesar de terem iniciado a graduação há pouco tempo, Maria 
Carolina e Heloisa querem dar continuidade a pesquisa com temas que 
envolvam a área jurídica e educação inclusiva. “Acreditamos que o nosso 
envolvimento com problemas como a educação inclusiva podem vir 
a fazer a diferença na vida das pessoas. Este é o nosso intuito e, aos 
poucos, alcançaremos nossos objetivos”, finaliza Maria Carolina.

Busca pelo 
bem-estar e 
promoção à 
saúde
Danielson dos Anjos é instrutor de Tai Chi Chuan e aluno 
de Estética da Facipe

O Tai Chi Chuan, milenar arte marcial chinesa reconhecida como forma 
de meditação em movimento, e a profissão de esteticista, criada recentemente 
com grande demanda de mercado, compartilham um objetivo primordial – a 
busca pelo bem – estar e a promoção à saúde.

O aluno do 5º período do curso tecnológico em Estética e Cosmética da 
Faculdade Integrada de Pernambuco – Facipe –, Danielson dos Anjos, sabe 
muito bem disso. Além de estudante da graduação, ele é instrutor de Tai Chi 
Chuan há 11 anos.

Danielson começou a praticar a arte marcial aos 17 anos, ao descobrir 
que o Tai Chi Chuan auxiliava na cura das dores crônicas de coluna que 
sofria. “Tenho um desvio na lombar que sempre me incomodou. Por 
causa das dores terríveis que sentia, comecei a buscar a soluções que 
não fossem relacionadas com medicamentos. Então fui apresentado ao 
Tai Chi pelo meu instrutor de yoga e nunca mais abandonei a atividade, 
indo atrás de cursos de aperfeiçoamento e ingressando na Associação 
Pernambucana de Tai Chi Chuan”, explica.

Hoje, além do Tai Chi Chuan, Danielson dos Anjos é adepto da capoeira, 
Muay Thay, Kickboxing e Kung-Fu, tudo isso dentro de uma rotina que inclui 
aulas na faculdade no turno da noite e uma jornada de trabalho dividindo-se 
entre um espaço de beleza, do qual é dono, e uma clínica de estética onde 
atende às terças e quintas.

Após formado, Danielson já tem como planos utilizar as artes marciais 
para evitar os desgastes e o cansaço típicos da profissão. “Com a correria do 
dia a dia, quanto mais tivermos um tempinho para olhar nossas necessidades 
mais básicas, menos sofreremos com estresse. Quando pratico o Tai Chi 
Chuan, entro em contato comigo mesmo através da meditação e esqueço 
das preocupações”, finaliza o aluno.

Heloísa e Carolina idealizam cartilha sobre autismo Danielson iniciou no Tai Chi Chuan para curar dores na coluna
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