
A Unit é a melhor 
universidade da região. A 

Fits, a melhor faculdade de Alagoas. 
A Facipe é a instituição de ensino superior que 

mais cresce em Pernambuco. Tudo isso é o resultado 
dos investimentos do Grupo Tiradentes, que tem como visão a de 

ser reconhecido a maior referência de qualidade em educação superior no 
Nordeste brasileiro. Saiba porque você escolheu o lugar certo para estudar e conheça 

histórias de alunos e ex-alunos que fazem sucesso no Brasil e no exterior.
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Doutorado no exterior
Após intercâmbio nos Estados Unidos, Wesleyan Araujo 
embarca para a Alemanha

Em 2013, o farmacêutico Wesleyan Araujo, formado pela Universidade Tira-
dentes – Unit – passou parte da graduação no Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts (MIT), Estados Unidos. Durante o intercâmbio que fez no MIT, 
considerada a segunda escola de maior prestígio no mundo e primeira em 
tecnologia, Wesleyan trabalhou com desenvolvimento de órgãos e tecidos 
artificias em 3D. O estudo na área de bioengenharia tecidual, sob orienta-
ção dos professores doutores Juliana Cordeiro Cardoso, da área de Saúde e 
Ambiente da Unit, e Ali Khademhosseini (Havard/MIT), favoreceu a descober-
ta de novos caminhos na vida acadêmica. Através da experiência internacio-
nal no MIT e sua dedicação na pesquisa, Wesleyan conquistou a aprovação 
direta no doutorado na Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, localizada 
em Halle, Alemanha.

“A oportunidade de realizar este sonho surgiu desde a graduação, quando estava nos Estados Unidos. Uma de minhas maiores incentivadoras, a 
professora Juliana Cardoso foi de fundamental importância durante toda minha vida acadêmica. Me candidatei a uma vaga para o doutorado na Ale-
manha através do Programa Ciência sem Fronteiras do Governo Federal. Cheguei a Berlin em abril deste ano, onde por seis meses farei um curso de 
aperfeiçoamento da língua alemã e, em outubro, iniciarei as atividades do meu doutorado”, explica Wesleyan.

Na Alemanha o farmacêutico desenvolverá pesquisa sobre sistemas de liberação controlada através de um novo biopolímero enfocando o impacto de 
diferentes formatos do mesmo na distribuição tecidual. “A chance de ingresso ao doutorado, possibilitará a ampliação dos conhecimentos no campo 
de polímeros biocompatíveis e permitirá o acesso à tecnologia específica de um grupo, a equipamentos e técnicas pouco exploradas no âmbito da 
nanomedicina no Brasil. Esta possibilidade de troca de experiências no doutorado, somada aos conhecimentos adquiridos no Brasil e Estados Unidos, 
permitirá a construção do conhecimento e ciência, trazendo novas tecnologias para que no futuro sejam implementadas em nosso País”, conclui.

PRÊMIOS SANTANDER 
Estão abertas as inscrições para a décima edição do Prêmio Santander 
Universidades. Alunos, professores e pesquisadores universitários da 
Universidade Tiradentes podem se inscrever até o dia 18 de setembro no www.
santader.com.br. Nesta edição serão ofertados mais de R$ 2 milhões em prêmios 
e bolsas de estudos na Babson College, escola de negócios privada localizada 
em Wellesley, Massachusetts, Estados Unidos. Os candidatos podem concorrer 
ao prêmio em quatro categorias: Ciência e Inovação; Empreendedorismo; 
Universidade Solidária; e Guia do Estudante – Destaques do Ano. No caso do 
Prêmio Empreendedorismo, o júri popular escolherá, em duas etapas de votação 
online, um dos vencedores deste Prêmio que, este ano, não terá categorização. 
O resultado do Prêmio Santander Universidades 2014 será divulgado no dia 5 de 
novembro, em cerimônia no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo.

FIES PÓS-GRADUAÇÃO 
O Fundo de Financiamento Estudantil – Fies –, programa do Ministério da 
Educação destinado a financiar prioritariamente estudantes de cursos de 
graduação, foi ampliado. A partir de agora, alunos dos cursos Stricto Sensu 
também serão contemplados com os benefícios proporcionados pelo Fies. Os 
critérios para a adesão do financiamento por alunos de mestrado e doutorado 
serão os mesmos adotados para os da graduação presencial. Ou seja, será 
possível contratar o financiamento com taxas de juros de 3.4% ao ano, com 
três vezes o tempo do curso para pagamento mais as carências. Consulte o 
Departamento Financeiro da sua instituição e garanta já o benefício. 

NOVOS SETORES 
A partir de agora, alunos da Faculdade Integrada de Pernambuco – Facipe – 
contam com mais uma comodidade. Todos os campi da instituição terão um 
departamento acadêmico e financeiro para realização de pagamentos de 
mensalidades e outras taxas. Nesses locais, as transações serão permitidas 
apenas com cartões de crédito ou débito. Os procedimentos de aditamento 
e  entrega do contrato do Fies; cadastro do Prouni; matrícula de calouros; e 
negociação de débitos continuam sendo realizados na sede da Facipe, na Rua 
José Osório nº 76, Madalena, Recife-PE.

VISITA TÉCNICA 
Alunos do curso de Engenharia de Petróleo da Faculdade Integrada Tiradentes – 
Fits – realizaram visita técnica a uma sonda Onshore de petróleo da Petrobras. Na 
oportunidade, 20 estudantes, entre primeiro e segundo períodos, participaram da 
ação, aliando teoria e prática. O objetivo da iniciativa foi conhecer as estruturas 
e operações realizadas no interior de Alagoas, em Pilar.
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Intercâmbio dentro de casa
Estudantes da Unit hospedam
intercambistas de Espanha e México 

Através de intercâmbios acadêmicos é possível 
conhecer novos idiomas, estar em contato com 
profissionais e embarcar em um universo cultural 
totalmente novo. Muitos estudantes da Universi-
dade Tiradentes já tiveram ou vivem a oportuni-
dade de estudar em uma instituição de ensino 
superior em outro País. Mas você já imaginou 
usufruir de tudo isso em território brasileiro? Pois 
é. Este é o caso do acadêmico do 9º período do 
curso de Direito da Unit, Wesley Oliveira. 

Pela terceira vez, o acadêmico tem a chance de 
hospedar um estudante do exterior. A primeira 
oportunidade surgiu ano passado. Wesley e a 

irmã dele, a acadêmica do 2º período de Arqui-
tetura e Urbanismo Brenda Oliveira, estavam 
com um quarto vago para alugar. Brenda postou 
no facebook a proposta e, não demorou muito, 
recebeu a resposta da equipe do Unit Idiomas. 
A hóspede, uma espanhola, passou seis meses 
estudando na Unit. 

 “Achamos muito legal. Ela chegou aqui, não 
sabia falar muito bem português e fomos ensi-
nando. No início a comunicação foi difícil, mas 
no final aprendemos um pouco sobre a língua 
espanhola, gastronomia, cultura do País e ela 
aprendeu um pouco da nossa língua e da cultura 
do Brasil”, conta Wesley.

O primeiro contato com um estudante estrangei-

ro foi tão positivo que, logo, os irmãos estavam 
recebendo mais uma aluna da Espanha em casa. 
“A experiência foi muito boa, principalmente pela 
troca cultural”, reforça Oliveira.

Atualmente, Wesley e Brenda hospedam uma 
aluna da Universidade Nacional Autónoma do 
México e acreditam que estes contatos são muito 
importantes. 

“Não é apenas a troca cultural, mas a amizade 
que teremos para a vida toda e a possibilidade 
de irmos para a Espanha ou México e termos 
contatos nesses países também. Esta é a terceira 
vez que hospedamos alunos intercambistas e é 
uma grande oportunidade de viver novas experi-
ências”, observa o acadêmico.

Para Wesleyan, doutorado permitirá avanços na nanomedicina no Brasil 

Brenda e Wesley hospedam estudantes estrangeiros
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Carreira brilhante
Carina Rocha investiu na pesquisa e se 
tornou referência em Fisioterapia

Graduada em Fisioterapia pela Universidade 
Tiradentes, com mestrado e doutorado em Ciências 
pela Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo – USP; especialista nas Disfunções 
do Sistema Músculo-esquelético pelo Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP; 
membro associada da Sociedade Brasileira para o 
Estudo da Dor; formação em Reeducação Postural 
Global – RPG –, Pilates, Iso Stretching, Reabilitação 
Vestibular e Técnicas manuais para o tratamento da 
dor e zumbido; experiência na área de Fisioterapia, 
com ênfase nas Disfunções Músculo-esqueléticas. 
Atualmente, trabalha no Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da USP – HC-FMUSP – e 
possui um consultório particular. Em resumo, este é 
o currículo da fisioterapeuta Carina Bezerra Rocha. 
Para chegar a essas conquistas, a profissional 
percorreu um longo caminho durante a graduação. 
Investiu em cursos e aprimorou os conhecimentos 
na área da Saúde, sempre na busca por novas 
possibilidades no mercado profissional.

“Três meses após minha formação, resolvi ir 
para São Paulo. Sempre fui uma pessoa dinâmica, 
inquieta por novas informações e decidi fazer alguns 
cursos e especializações. Nesta época eu lia muitos 
artigos científicos e vi que existia uma equipe de dor 
orofacial no Hospital das Clínicas da USP. Eu sempre 
achei muito interessante a atuação da fisioterapia nas 
disfunções temporomandibulares, já que eu tinha 
também uma admiração pela área da Odontologia. 
Foi aí que resolvi procurar, por conta própria, o 

coordenador da equipe, doutor Siqueira, para poder 
acompanhá-lo nos atendimentos”, rememora Carina 
Bezerra.

A proatividade, capacidade de lidar com 
desafios e a experiência que Carina começou a ter 
nos atendimentos ajudaram muito na definição dos 
passos seguintes, para consolidação profissional da 
fisioterapeuta. “Comecei a atuar diretamente nos 
pacientes deste ambulatório, foi quando percebi 
que alguns desses pacientes com dor orofacial se 
queixavam de zumbido e quando eu tratava esta dor 
muscular, o zumbido passava ou melhorava. Depois 
destas observações, fui procurar o ambulatório de 
zumbido, também no Hospital das Clínicas, e decidi 
fazer o mestrado e doutorado”, explica. 

Daí em diante, a carreira de Carina Bezerra 
deslanchou de vez. Apresentações de trabalhos 
em congressos no exterior, publicação de capítulos 
de livros de editores da Alemanha e Holanda, bolsa 
de estudos da Alemanha para custear pesquisa de 
doutorado com foco na relação entre dor miofascial 
e zumbido. “Creio que este reconhecimento veio 
pela qualidade e inovação das nossas pesquisas. 
Nós fomos uma das primeiras equipes a explorar 
um assunto pouco falado mundialmente, porém 
de grande importância. Inclusive nosso trabalho já 
foi citado pelo jornal ‘The New York Times’”, lembra 
Carina.

Em julho deste ano, a profissional contou com 
mais uma participação importante e significativa para 
o currículo. Carina recebeu um convite para participar 
do Programa Bem Estar, exibido diariamente pela 
rede Globo. Na pauta, a discussão era a questão 

do zumbido e a procura por tratamento precoce, 
destacando a relação com a fisioterapia. Carina 
Bezerra Rocha participou do programa juntamente 
com a otorrinolaringologista Tanit Sanchez, que 
orientou o doutorado da egressa da Unit. Apesar 
de não existir receita específica para alcançar o 
sucesso, a fisioterapeuta compartilha algumas dicas 
que podem ajudar nas conquistas profissionais.

“Existe um lema latino que eu vivencio 
muito:  ‘Sapere aude!’, que significa ‘Ouse saber’. 
A busca pelo conhecimento me move. Para você 
ter estabilidade e sucesso é preciso estudar muito, 
passar horas pesquisando informações sobre aquele 
assunto. Ter prazer na parte prática e teórica, já que 
muitas coisas serão deixadas para trás no início, 
como sair com os amigos, ver a família, enfim, 
participar de eventos sociais. Se você não gostar 
do que faz, dificilmente terá progresso. Não espere 
cartas de indicação ou um contato “forte” para tudo. 
Você será visto como uma pessoa de garra e será 
aceito. Seja desbravador, pioneiro, tenha ideias 
completamente novas. Se relacione bem com as 
pessoas e preze pela ética profissional. Daí surgirão 
os convites para congressos, cursos, programas de 
televisão etc.”, conclui.

Bolsista, estagiário e 
pesquisador nato
Estudante de Biomedicina da Facipe, 
Yuri Albuquerque não perde as 
oportunidades de aprender. Só de 
estágios são dois, na Fiocruz e Hemope

O estudante do quinto período de Biomedicina 
da Faculdade Integrada de Pernambuco – Facipe 
–, Yuri Albuquerque, é a prova cabal de que a 
busca por conhecimento compensa. Bolsista em 
monitoria e membro da Comissão Permanente 
de Avaliação do seu curso, Yuri está aprovado em 
uma das mais concorridas seleções de estágio 
do Estado, a do Centro de Pesquisas Aggeu 
Magalhães, da Fiocruz.

No Laboratório de Imunoepidemiologia, 
do Departamento de Imunologia, Yuri pesquisa 
microbactérias da tuberculose, testa novas drogas 
e formas de diagnósticos para o Serviço Único 
de Saúde – SUS. Segundo o aluno da Facipe, o 
suporte dado pelos professores foi essencial na 
hora de concorrer com os demais postulantes à 
vaga.

“Quando estava no primeiro 
período, tive a oportunidade de conhecer 
dois órgãos de referência, o Centro de 
Tecnologias Estratégicas do Nordeste 
(Cetene) e o Centro de Pesquisas 
Aggeu Magalhães (Fiocruz), graças à 
professora Mariana Donato, que além 
de apresentar os locais permitiu que 
eu a acompanhasse em sua pesquisa 
de doutorado, manuseando equipamentos e 
realizando experimentos. Estar dentro de um lugar 
onde se vivencia a pesquisa foi essencial para 
mim”, afirma Yuri.

O acadêmico também ressalta a importância 
de participar de atividades não só de pesquisa, 
como de extensão e monitoria. “Não creio ter tido 
sorte, apenas busquei as oportunidades. Essa foi 
a minha preparação. Tentei o estágio na Fiocruz e 
fui selecionado, dentre outras coisas, por acreditar 
no meu potencial e nos conhecimentos que tenho 
adquirido durante a graduação”, salienta.

E a rotina puxada não para por aí. Além de 

estagiar na Fiocruz, no período da manhã, Yuri 
também é estagiário da Fundação Hemope, centro 
de referência

nacional em hematologia e hemoterapia. Neste 
estágio, ele trabalha com mutações hematológicas 
e leucemias.

E tamanho empenho já desenha um futuro 
brilhante traçado pelo futuro biomédico. Yuri quer 
atuar na carreira acadêmica. “Sempre procuro fazer 
parte das atividades promovidas pela faculdade e 
voltadas aos alunos. Pretendo, em curto espaço 
de tempo, iniciar um mestrado e, em seguida, um 
doutorado, se possível, em outro país”, finaliza.

Você pode concorrer às
melhores vagas de estágio
Para isso, é fundamental apresentar 
um currículo bem elaborado. Saiba 
como preparar o seu

As melhores oportunidades de estágio 
não acontecem por acaso e um currículo bem 
preparado é fundamental para que o candidato 
seja convidado a participar de um processo 
seletivo. Elaborar um bom currículo exige 
dedicação e o Jornal Voz está aqui para ajudá-lo a 
fazer o seu no capricho. Confira as dicas:

• Apresentação: coloque os dados pessoais 
– nome, endereço, telefone e e-mail – no início 
do currículo. Isso facilita a sua identificação. É 
desnecessário colocar número de documentos ou 
referências pessoais, exceto quando solicitado pela 
empresa;

• E-mail: crie um e-mail profissional e evite os 
do tipo gatinha13@hotmail.com; 

• Objetivo: indique somente uma área 
de interesse. Caso queira se candidatar a 
oportunidades de áreas diferentes, é recomendável 
ter mais de um currículo com objetivos distintos;

• Qualificações: faça apenas um resumo de 
suas qualificações. Destaque no máximo quatro 
principais adquiridas em experiências de trabalhos 
formais e informais. Suas inúmeras habilidades 
poderão ser demostradas ao longo do processo 
seletivo;

• Formação acadêmica: coloque sua 
formação, o nome do curso e a instituição de 
ensino onde estuda;

• Experiências profissionais: mencione o 
nome e o período em que atuou na empresa. 
Colocar informações sobre a empresa mostra que 
você se preocupou em contextualizar quem analisa 
o currículo;

• Atividades realizadas: descreva sua 
experiência de forma objetiva sempre respondendo 
a sigla CAR (contexto, ação e resultado);

• Idiomas: ao citar os idiomas, detalhe o seu 
nível de proficiência. Experiências de intercâmbio 
também são muito valorizadas;

• Formação complementar: inclua os 
treinamentos e cursos que participou desde que 
tenham afinidade como a futura área de atuação;

• Atividades complementares: aproveite esse 
espaço para valorizar atividades exercidas por você 
no meio acadêmico e social.

AssistA Ao progrAmA AcessAndo o link

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/07/
ansiedade-depressao-dor-muscular-e-perda-auditiva-

podem-dar-zumbido.html
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Arleide Barreto:
“Incentivamos a qualificação 
dos nossos professores”

Dario Arcanjo: “Busca do 
conhecimento deve ser uma 

prioridade”

Temisson dos Santos 
comemora chegada das pós-

-graduações na Facipe

Unit é reconhecida pelo MEC como a melhor 
universidade do Nordeste; Fits tem o maior conceito 
entre as faculdades de Alagoas; Facipe dobra número 
de graduações e implanta a pós-graduação. Com 
investimentos em todas as suas instituições de ensino 
superior, Grupo Tiradentes caminha a passos largos para 
ser reconhecido como o melhor da região

Corpo docente altamente qualificado; infraestrutura compatível com os 
grandes centros educacionais do Brasil; laboratórios com equipamentos de 
última geração; pesquisas focadas no desenvolvimento regional; bibliotecas 
com acervo vasto e atualizado; investimentos em internacionalização. São 
muitas as razões que fazem do Grupo Tiradentes uma referência nacional. 
Hoje, quem escolhe estudar em uma das suas três instituições de ensino 
superior – Unit, Fits ou Facipe – dá um largo passo a caminho do sucesso 
profissional. Isso porque o Grupo que mais cresce no Norte e Nordeste do 
País, o faz com foco na qualidade do ensino, pesquisa e extensão.

O momento é de resultados expressivos. Com cerca de 50 graduações 
presenciais e a distância, dezenas de pós-graduações lato sensu, cinco 
mestrados e quatro doutorados, a Universidade Tiradentes – Unit –, 
instituição mais antiga do Grupo, chegou ao patamar de melhor universidade 
do Nordeste, reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC – com o 
maior Índice Geral de Cursos – IGC contínuo.

“Este resultado se deve, primeiro, porque incentivamos a qualificação 
dos nossos professores, mestres e doutores em sua maioria. Temos hoje 
uma das maiores bibliotecas particulares do Norte e Nordeste, com mais de 
119 mil títulos e 492 mil exemplares, entre eletrônicos, periódicos, livros e 
mídias. Nossas metodologias são inovadoras, a exemplo do PBL (Problem-
Based Learning – PBL – ou Aprendizado baseado em problemas), criado 
no Canadá e na Holanda e utilizado em nosso curso de Medicina. Estamos 
investindo em estruturas como o prédio de laboratórios para os cursos de 
Engenharia, com 60 salas e equipamentos ultramodernos, o que possibilita 
os estudos em áreas como mecatrônica e robótica”, exemplifica a diretora de 
graduação da Unit, professora Arleide Barreto Silva.

Fits: melhor de Alagoas

A Faculdade Integrada Tiradentes – Fits –, fundada em agosto de 
2006, em Alagoas, segue o mesmo caminho de excelência da Unit. Com 
mais de 20 cursos de graduação e 28 de pós-graduação, detém o melhor 
conceito atribuído pelo MEC a uma instituição de ensino superior alagoana – 
conceito 4, numa escala de 1 a 5.

A Fits conta com um complexo de 32 laboratórios, todos modernos, 
dentre eles o de Biologia Molecular, único entre as faculdades do Estado 
a oferecer aulas práticas de amplificação de DNA. Mais recentemente, a 
faculdade também investiu no multidisciplinar de Engenharia Mecatrônica, 
onde acontecem as aulas das disciplinas de Laboratório de Mecatrônica 
1, Circuitos Elétricos, Eletrônica Digital, Eletrônica Analógica e Práticas de 
Engenharia 1.

O curso de Mecatrônica é apenas uma das graduações da Fits, 
que oferecem diferenciais competitivos como a multidisciplinaridade; a 
formação de profissionais capazes de atuar com tecnologias de ponta, 
sempre orientados por um corpo docente composto em sua maioria por 

Crescimento com 
foco em qualidade

mestres e doutores com experiência 
acadêmica e profissional, que 
trabalham a partir de uma matriz 
curricular atualizada e inovadora.

“Acreditamos que a busca do 
conhecimento deve ser uma prioridade e que 
o mercado profissional exige grandes habilidades 
e competências. Nossa satisfação está na 
disseminação do ensino de qualidade e no fomento 
de uma educação assertiva para Alagoas”, diz o 
professor Dario.

Facipe em crescimento

A Faculdade Integrada de 
Pernambuco – Facipe – também 
vem seguindo uma trajetória de 
organização em seus processos e 
políticas, dentro do modelo criado 
pelo Grupo Tiradentes. “Atrelado a isso, 
iniciamos uma estruturação para abrigar 
novas graduações, como as engenharias 
e os cursos tecnológicos, e as vindouras 
pós-graduações lato-sensu, reconhecidas como um desejo antigo da 
comunidade acadêmica”, ressalta o professor Temisson José dos Santos, 
diretor da Facipe.

O crescimento desta faculdade é evidente. Além das pós-graduações, 
que começarão a ser ofertadas neste semestre, e da ampliação na oferta 
das graduações – o número de cursos praticamente dobrou –, a Facipe está 
ampliando e modernizando os campi Dom Bosco, Casa Amarela, Madalena 
e Caxangá. Novas unidades devem ser inauguradas ainda neste semestre.

“A reestruturação da Facipe inclui a construção de mais uma Clínica 
Odontológica, além disso, teremos novas salas de aula, atualização do 
parque tecnológico, entre outras medidas que demonstram a preocupação 
em sempre ter o melhor para oferecer à comunidade acadêmica”, reforça 
Temisson.

No âmbito acadêmico, os investimentos continuam em ações voltadas 
para  alunos e professores, o que envolve iniciação científica, projetos de 
extensão, monitorias, apoio ao professor na participação de congressos 
e outros eventos, Jornada de Mobilização Pedagógica e outras iniciativas 
voltadas para a capacitação docente.

INVESTIMENTOS

Infraestrutura
+ R$30 milhões

(2013/2014)

Stricto Sensu
R$12 milhões/ano

Tecnologia
R$4 milhões

(ago 2014/jun 2015)

Biblioteca
+R$2 milhões/ano
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Estudantes Fits realizam atividades práticas durante visita 
técnica em Brasília

Um estudante bem-sucedido consegue aliar as teorias adquiridas 
durante as aulas à prática vivenciada, seja por estágio, ações sociais 
ou visitas técnicas realizadas pelo seu curso. A Faculdade Integrada 
Tiradentes –Fits – possui uma política de incentivo à formação do aluno 
baseada nas práticas realizadas durante a sua graduação, a fim de torná-lo 
comprometido com a transformação social e apto ao mercado de trabalho.

O curso de Direito da Fits realiza anualmente uma viagem à cidade de 
Brasília, Distrito Federal, com o objetivo de proporcionar aos estudantes 
uma visão privilegiada do funcionamento dos três poderes: Executivo, 
Legislativo e Judiciário. Os alunos também têm a oportunidade de analisar 
a hierarquia, estrutura e atividades exercidas no Tribunal Superior da 
Justiça, Conselho Nacional da Justiça, Congresso Nacional, Palácio do 
Planalto e Conselho Federal da OAB.

Cada visita é acompanhada por professores Fits e profissionais de 
cada órgão que orientam o grupo, estabelecem o encontro das disciplinas 
estudadas e a realidade prática.

A estudante Yela Diane de Oliveira, do 4º período do curso de Direito, 
foi uma das alunas que participou da visita técnica no ano de 2013. 
Ela afirma que a viagem é uma oportunidade de crescimento pessoal, 
profissional e contribui para o estudante valorizar ainda mais o conteúdo 
aprendido em sala de aula. “Discutir a produção teórica na prática, 
vislumbrar um lugar no STJ, STF ou Congresso Nacional é tudo o que um 

acadêmico de Direito sonha. Romper com a demarcação das instituições 
acadêmicas e partir para o mundo jurídico é, sem sombra de dúvidas, 
uma experiência inesquecível. Imagina só, eu ao lado do Ministro Joaquim 
Barbosa, é ou não uma inspiração?”, diz Yela Oliveira.

A próxima visita dos estudantes será realizada entre os dias 7 e 10 de 
outubro de 201. Alunos que queiram participar da visita devem procurar a 
coordenação do curso de Direito, localizada no bloco C, 1º andar.

 Carine Chambres lança primeiro livro da carreira

Egressa de Direito da Fits lança livro sobre Internação 
Hospitalar

A advogada e pós-graduanda em Direito e Processo Penal da Faculdade 
Integrada Tiradentes – Fits – Carine Chambres, de 23 anos, vivencia um 
momento muito especial na carreira. Este mês, Carine lançou no auditório 
da Fits, Campus Amélia Maria Uchôa, o livro ‘Internação Hospitalar: Medida 
de Segurança ou Prisão Perpétua?’. A obra é resultado do Trabalho de 
Conclusão de Curso da egressa e contou com orientação do juiz federal, 
professor Rosmar Antonni Rodrigues Cavalcanti de Alencar, que ministra a 
disciplina Processo Penal na Fits. O acompanhamento feito pelo docente 
possibilitou a avaliação do trabalho da advogada por uma editora de livros e 
a produção de, aproximadamente, 500 exemplares.

Sobre a produção da obra a ex-aluna afirma que o tema escolhido 
sempre despertou interesse. “A escolha pelo tema do livro sempre me gerou 
curiosidade e resolvi pesquisar mais sobre as nuances do assunto, acabando 
na produção do meu trabalho de conclusão de curso”, explica Carina.

Este é o primeiro livro de autoria da advogada. Ela afirma que o 
conhecimento adquirido durante o período acadêmico contribuiu de forma 
positiva para sua evolução como profissional. “A Fits é a melhor Faculdade 
do Estado de Alagoas. Foram cinco anos que estudei de maneira muito 
produtiva e cheia de crescimento”, enaltece.

Medida de 
segurança ou 
prisão perpétua?

Diante dos três poderes

O LIVRO

Para elucidar a matéria, com ênfase na medida de segurança 
de internação, a advogada Carine Chambres desenvolveu a pesquisa 
comprometida e baseada em método científico, teórico e empírico. Como 
resultado, o trabalho contribui para o preenchimento de lacuna importante 
no Direito Criminal, sob o prisma de proteção das garantias fundamentais das 
pessoas que estavam em situação de inimputabilidade quando na prática de 
infração penal.
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Contando vitórias
Estudante de Contábeis da Fits é prata em competição nacional de Judô

A história da acadêmica do primeiro período de Ciências Contábeis da 
Faculdade Integrada Tiradentes – Fits – Izadora Gabrielle França começa 
com o judô. Seu primeiro contato com o esporte foi aos 8 anos de idade, 
inicialmente por mau comportamento na escola. O resultado superou as 
expectativas dos pais e despertou em Izadora não apenas o prazer pela 
prática esportiva, mas a vontade de participar de competições e torneios 
regionais de luta.

Este ano, a judoca enfrentou um novo desafio. Convidada para 
participar pela primeira vez da Liga do Desporto Universitário – LDU –, 
campeonato brasileiro de lutas que reúne atletas-estudantes do Brasil 
em todas as faixas do judô, Izadora fez bonito no tatame montado no 
Colégio Marista, de Maceió, em Alagoas. Conquistou a medalha de prata 
na categoria Peso Ligeiro, faixa preta.

“Eu estava afastada dos torneios há um ano e meio e decidi competir. 
Foi a minha primeira participação em competições nacionais e melhorei 
muito observando participantes dos quatro cantos do País”, afirma a aluna 
da Fits.

Para participar da Liga, a acadêmica contou com um reforço extra. A 
coordenação do curso de Ciências Contábeis custeou a ida da estudante 
para as competições.

“O coordenador Anderson Barros me ajudou muito, tratando das 
burocracias quanto ao patrocínio e me incentivando na conquista dos meus 
objetivos. Só tenho a agradecer, porque a gente tem muita dificuldade em 
conseguir patrocinadores. Todo atleta se sente privilegiado em ter alguém 
que acredite no seu trabalho”, agradece Izadora.

Direito para todos
Alunos da Facipe orientam população sobre serviços 

da Defensoria Pública 

Apresentar o trabalho desenvolvido pelas Defensorias Públicas 
e detalhar como pode ser 
utilizado por pessoas que 
necessitam de serviços 
jurídicos. Este é o objetivo 
da pesquisa desenvolvida 
pelos alunos Fábia Ferreira 
e Adeílson Gomes, ambos 
do 3º período de Direito 
da Faculdade Integrada de 
Pernambuco – Facipe. A 
ideia de realizar o trabalho 
surgiu dentro da disciplina 
Projeto de Extensão em 
Prática Jurídica, por sugestão 
da professora Maria Carmen, 
que direcionou os estudantes 
desde a montagem do banco 
de dados com entrevistas até 
a conclusão do estudo.

“Pensamos em utilizar a pesquisa que estávamos desenvolvendo 
como fonte de informação para pessoas que não têm condições de pagar 
um advogado particular e não sabem como acessar à Defensoria ou quais 
os requisitos necessários para utilizar as atividades gratuitas oferecidas ao 
público”, explica Fábia.

Segundo os acadêmicos da Facipe, a melhor forma de atingir a 
população mais carente seria desenvolver uma cartilha informativa, para 

distribuição em locais de grande movimentação, como por exemplo 
estações de metrô e associações de moradores. “Comecei a entrevistar 
habitantes de comunidades carentes, como a UR-07, no Bairro da Várzea, 
em Recife, e percebi que grande parte deles desconhecia o que era a 
Defensoria Pública. E para piorar, alguns já tinham até vendido móveis e 
eletrodomésticos para o pagamento de um advogado particular”, observa 
Adeílson.

Na cartilha criada pelos 
alunos consta a descrição 
do que é a Defensoria 
Pública, quais os serviços de 
assessoria jurídica oferecidos 
e os documentos necessários 
para dar entrada no serviço. “A 
cartilha fornecerá informações, 
em linguagem popular, que 
orientarão o público a ter 
o primeiro contato com a 
Defensoria Pública, detalhando 
quais documentos necessários 
e facilitando o deslocamento 
daqueles que estão em 
busca do serviço”, afirma o 
estudante.

Para Fábia, a Defensoria 
Pública vai além do projeto de 

pesquisa. Ela já vislumbra a possibilidade de prestar concurso público para 
ingressar no órgão. “Enquanto estávamos realizando a coleta de dados, 
soubemos de um mutirão de serviços gratuitos chamado de ‘Defensoria 
Amiga da Comunidade’, onde três ou quatro defensores emitem certidões 
de casamento e outros serviços de forma gratuita para a população de 
baixa renda. E mesmo ciente de todas as dificuldades tenho certeza que é 
o caminho que vou seguir ”, ressalta a estudante. 
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83 alunos com passaporte carimbado.
Países: 

Austrália
Canadá
Espanha

Estados Unidos
Hungria
Irlanda

Itália
México
Portugal
Polônia

Reino Unido

Success! Éxito! 
Succés! Erfolg!

Pode ser inglês, espanhol, francês ou alemão. 
Dominar um segundo idioma é sempre sinônimo de 
sucesso na vida profi ssional

O mundo globalizado derrubou as fronteiras do mercado de trabalho. 
Hoje, um bom profi ssional pode trabalhar em qualquer lugar. Assim 
como o Canadá, a Austrália é um dos países que mais importam mão de 
obra. Neste momento, o Departamento de Imigração australiano divulga 
uma extensa lista de oportunidades para 2015. São 192 carreiras, que 
abrangem desde engenheiros a odontólogos. E o melhor de tudo: as vagas 
são para quem está se formando ou já se consolidou no mercado. 

É claro que o requisito básico para a conquista de uma dessas 
oportunidades, na Austrália ou em qualquer outro país, é o domínio da língua 
estrangeira. Falar outro idioma é fundamental. Uma pesquisa realizada 
pela Global English em 2010, com 26 mil funcionários de corporações 
internacionais, não-nativos da língua inglesa, indicou que 55% destes 
trabalhadores usam inglês todos os dias e apenas 4% não utilizam de 
forma alguma. Recrutadores e gerentes de RH de todo o mundo relatam 
que candidatos com conhecimento elevado de inglês recebem salários 
30% a 50% mais altos, se comparados aos dos candidatos igualmente 
qualifi cados, mas que não dominam língua estrangeira.

Neste cenário, a escola de idiomas do Grupo Tiradentes oferece 
um grande diferencial competitivo para seus alunos. O projeto foi iniciado 
na Universidade Tiradentes, em 2010, com a Unit Idiomas, que hoje 
oferece cursos de Inglês, Espanhol, Francês e Alemão. “Utilizamos os 
mesmos materiais didáticos de grandes escolas internacionais, como 
a Universidade e Cambridge, no Reino Unido, e a nossa metodologia, 
baseada na conversação, está entre as melhores do mundo”, explica o 
professor Márcio André Soares Ramos, coordenador do Unit Idiomas.

Fits e Facipe

Alunos da Faculdade Integrada Tiradentes e da Faculdade Integrada 
de Pernambuco também serão benefi ciados com a escola de idiomas do 
Grupo Tiradentes. As aulas do Fits Idiomas se iniciam neste mês de agosto 
– os alunos podem obter informações e fazer inscrição em um estande 
montado no Campus Amélia Uchôa. Já as aulas do Facipe Idiomas devem 
começar nos próximos meses. 

O gerente do  programa, professor Wagner Barreto Soares, reitera 
a qualidade dos cursos ofertados. “Em todas as instituições teremos a 
mesma metodologia, o mesmo material didático e estamos contratando 
alguns professores estrangeiros”, comenta.

“Outro diferencial do programa de Idiomas do Grupo Tiradentes é o 
preço das mensalidades, entre 50% e 70% abaixo dos valores das escolas 
tradicionais”, informa Wagner.

Intercâmbio

Muitos estudantes da escola de idiomas do Grupo Tiradentes 
participam de intercâmbio internacional. Graças ao trabalho em conjunto 
com a Coordenação de Relações Internacionais, em menos de dois anos, 
83 alunos do Unit Idiomas carimbaram passaporte para estudar uma 
temporada em outro país. Muitos já voltaram para o Brasil; outros ainda 
estão no exterior ou já vivem a expectativa de viajar neste semestre.

Laís Carvalho Leite Santos sabe bem a importância de viver uma 
experiência acadêmica fora do Brasil. Aluna do sexto semestre de Direito, 
ela resolveu fazer Espanhol no Unit Idiomas e conseguiu uma oportunidade 
de intercâmbio em Portugal.

“Estudei na Universidade do Porto de setembro 2013 a fevereiro de 
2014. Foi maravilhoso. A quantidade de conhecimentos que troquei não só 
com os portugueses, mas também com intercambistas de outros países, 
me deu uma visão de mundo muito mais ampla”, analisa Laís.

Os cursos do Unit Idiomas e Fits Idiomas já estão com inscrições 
abertas no Portal Magister. As aulas começarão em 18 de agosto. 
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Grupo Tiradentes oferece uma das melhores plataformas 
de ambiente virtual do mundo

Um ambiente virtual mais interativo, com mais acessibilidade e 
ferramentas que auxiliam o estudante a ter um aprendizado mais dinâmico. 
Estas são as possibilidades oferecidas pelo sistema Desire2Learn – D2L 
–, a nova plataforma disponibilizada para estudantes dos cursos de 
graduação a distância e disciplinas online do Grupo Tiradentes. A D2L 
é considerada uma das melhores plataformas de ambiente virtual de 
aprendizado do mundo, além de ser utilizada por instituições australianas, 
norte-americanas e europeias. Acompanhando as novas tecnologias 
educacionais, o Grupo inova na qualidade de ensino e é o primeiro no 
Norte/Nordeste, e quarto no Brasil, a implantar este sistema.

“O sistema é a sala de aula digital, o estudante pode acessar onde e 
quando quiser. Estamos trabalhando pilares importantes como mobilidade, 
acessibilidade, interatividade, e uma estratégia pedagógica diferenciada. 
Este ambiente traz muito fortemente a colaboração”, ressalta o gerente de 
Tecnologias Educacionais da Unit EAD, professor Lucas do Vale.

BENEFÍCIOS

O novo AVA oferece uma infi nidade de recursos que o Doqueus, antiga 
plataforma de aprendizagem do Grupo Tiradentes, não disponibilizava. Uma 
das ferramentas é o ePortfolio, que permite aos alunos compartilharem 
conhecimentos e demonstrarem suas conquistas. Orientados por objetivos 
de aprendizagem criados pelos professores, os estudantes podem mapear 
sua aprendizagem, ter o desenvolvimento acompanhado e exibir seus 
trabalhos como forma de demonstrar as competências adquiridas.

Já o Capture é a ferramenta que permite aos professores transmitir 
apresentações por vídeo na internet, em tempo real ou sob demanda, 
sincronizando áudio e vídeo do apresentador com suas apresentações 
visuais, tais como um documento compartilhado, sua área de trabalho ou 
uma lousa interativa. Os alunos podem assistir através do AVA ou do site, 
bem como no ambiente de aprendizagem da instituição. 

“Esse sistema traz um conjunto de soluções digitais que proporcionará 
para ao aluno melhores experiências de aprendizagem. Ele é muito voltado 
para a comunicação integrada. Conseguimos descentralizar o processo e 
trazer de forma mais coerente a pedagogia do século 21. Não estamos 
oferecendo uma simples ferramenta, mas o melhor ambiente virtual de 
aprendizagem do mundo”, salienta Lucas do Vale.

O ambiente também oferece o repositório de aprendizagem, onde o 
professor compartilha todo o conteúdo para o aluno; opção de confi gurar 
o idioma; chats; fórum de discussão; podcast; conteúdo de apoio; vídeos; 

avaliação de alta aprendizagem; e acesso a prova digitalizada. O discente 
também terá um conjunto de orientações tutoriais e uma equipe de suporte 
preparada para auxiliá-lo.

Já para as disciplinas online, o que muda é a mediação, que ao invés 
do tutor, será feita com o professor da disciplina online e o sistema de 
avaliação. A partir de agora ao invés de duas provas, os alunos terão uma 
que será realizada na segunda unidade. A outra parte da nota será dada 
por trabalhos e atividades produzidos pelos alunos no AVA.

PAS

A Produção da Aprendizagem Signifi cativa – PAS – é outra estratégia 
criada para envolver os alunos no novo AVA. Na PAS o aluno poderá 
mobilizar os conteúdos e desenvolver sua aprendizagem signifi cativa. 
“A plataforma tem vários agentes inteligentes que potencializarão nossa 
comunicação com o aluno. E, além desses recursos, a plataforma é 
colaborativa. Nós criamos uma metodologia que o aluno poderá pesquisar, 
mobilizar os conteúdos e desenvolver suas atividades”, informa a gerente 
da EAD, professora Jane Freire. 

NA PRÁTICA

Mais de 20 mil alunos serão benefi ciados com a nova plataforma 
virtual. Para o estudante Alisson Brarai do 1º período de Direito, o 
novo sistema estimulará o aluno em pesquisas e na interação com os 
outros colegas de classe. “Achei essa plataforma muito boa, muito mais 
organizada, aproxima os alunos e facilita muito nosso aprendizado. Por 
exemplo, eles oferecem uma ferramenta que você pode marcar atividades 
que o aluno julga ser importante”, avalia Alisson.

A acadêmica do 3º período de Enfermagem, Erica Meneses, também 
fi cou interessada no novo Ambiente Virtual de Aprendizagem. “Oferece 
mais comunicação e interação  com os professores”, observa. 

Aprendizado 
mais interativo

Nova plataforma é apresentada a alunos e colaboradores



Coisa boa é curtir férias! Os acadêmicos do Grupo 
Tiradentes aproveitaram o período de descanso para 
visitar lugares especiais, contemplar paisagens e, é 
claro, enviar imagens para o Minha Cidade, Sua Cidade. 
Confira os melhores cliques desta edição.

Antes da chuva - Aracaju Por: Gabriel Andrade

Parque dos Falcões - Serra de Itabaiana Por: Desyrê Santos

Paraíso Tropical #RioSãoFrancisco Por: Wilina Ferreira

Mercado Thales Ferraz - Aracaju - Sergipe
Por: Luiz Rafael Andrade

Lampião na Orla de Atalaia Por: Sara Pinheiro


