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DIRETOR-PRESIDENTE DO GRUPO SER EDUCACIONAL

Jânyo Diniz

Que a pandemia da Covid-19 teve impactos significativos e ainda não completamente dimensionados 

sobre a sociedade, todos nós já sabemos. A transformação digital virou uma realidade e as 

mudanças serão observadas em todos os setores da sociedade.  

Esses movimentos impactam diretamente a vida de todos nós e esta edição da Revista Ser não 

poderia deixar de abordar essas mudanças. E mesmo com tantas mudanças acontecendo, a melhor 

forma de conhecer a realidade desses assuntos é falando sobre ele, conversando com especialista 

e avaliando dados de pesquisas.  

Temas como o mercado das startups, a realização de eventos esportivos e os desafios das mães 

com filhos especiais, mais do que nunca, estiveram em discussão quando foi preciso cumprir 

isolamento social e reduzir a circulação de pessoas nas ruas com o intuito de reduzir a disseminação 

do Coronavírus. 

A pandemia acelerou de forma exponencial o processo de transformação digital dentro das empresas. 

Com a área de educação, por exemplo, não foi diferente. A necessidade de encontrar soluções para 

que o processo de aprendizagem de crianças, jovens e adultos não fosse interrompido fez com que 

diversas escolas e universidades apostassem na tecnologia como solução para o momento. 

A aceleração da transformação digital por todo o mundo refletiu diretamente nas contratações do 

nosso país. As oportunidades mudaram e, se antes os profissionais eram disputados apenas por 

empresas locais, a possibilidade de trabalho remoto tornou possível trabalhar de qualquer lugar 

do mundo. Entretanto, a grande quantidade de vagas abertas vai muito além de uma disputa do 

mercado por profissionais. Atualmente, o Brasil só forma 46 mil alunos na área por ano e seriam 

necessários 70 mil formandos para que as vagas sejam completamente ocupadas.  

Aliado a isso, as pessoas estão cada vez mais conectadas - seja por celulares, tablets ou 

computadores. A Internet virou item essencial para a vida de milhares. Ao mesmo tempo, o que 

vemos é uma sociedade “mais consciente” dos hábitos consumidores em onde alocar os seus 

recursos financeiros. As novas gerações estão, cada vez mais, integradas e inseridas nas questões 

sociais e ambientais não apenas para buscar, incentivar e consumir de empresas ‘responsáveis’, mas 

também pela preocupação em alinhar seus investimentos aos seus valores pessoais.   

Enquanto Ser Educacional, seguimos com as nossas políticas de responsabilidade social, por 

meio do Instituto Ser Educacional, inovando e criando possibilidades de promover a inclusão e a 

construção de um país mais justo, tolerante, sustentável e menos desigual. E para isso, contamos 

com o apoio de nossos estudantes e colaboradores.  

Espero, mais uma vez, que esta edição possa contribuir, oferecendo mais conhecimento e 

enriquecendo o saber, em diversas áreas. Essa é, sempre, a nossa proposta.  

Até mais!  

Abraço, 

editorial
PanDemia, aPrenDizaDo e Desenvolvimento 
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O Ser Educacional inaugurou mais um Centro 
Universitário. Desta vez, foi a UNINASSAU Natal que 
ganhou o novo status do Ministério da Educação 
e passou a ter diversos benefícios junto ao órgão, 
um exemplo é a autonomia para a criação de 
cursos de graduação e pós-graduação, além da 
implementação das e ampliar ações de pesquisa 
e extensão. A cerimônia de inauguração do novo 
Centro Universitário da capital potiguar aconteceu 
em Janeiro/2022 e contou com a presença de 
diretores do grupo e personalidades da região.  

O Ser Educacional iniciou o programa de mentoria da 
CRIA - Incubadora Digital, que vai apoiar propostas 
de produtos, serviços e modelos de negócio de 
estudantes de suas Instituições. Foram selecionados 
90 projetos nas áreas de Exatas, Humanas, Direito e 
Saúde. A Incubadora tem como objetivo estimular 
empreendimentos inovadores, por meio de uma base 
tecnológica e tradicional de qualidade. Os autores 
dos projetos selecionados recebem orientações para 
agilizar a criação e o desenvolvimento das soluções 
propostas. 

A Faculdade UNINASSAU Redenção, em Teresina-
PI, é pioneira no atendimento a pacientes em UTI 
no estado. Em parceria com o Hospital de Urgências 
de Teresina (HUT), a Instituição de Ensino Superior 
promove atendimento odontológico hospitalar. 
Por meio de suporte técnico e práticas aplicadas, 
os graduandos em Odontologia realizam estágio, 
orientados por preceptores especializados em 
Odontologia Hospitalar nas UTI’s e Unidades 
Críticas do Hospital. O serviço tem como foco 
a saúde bucal dos pacientes em estado crítico. 
 

Quatro pesquisadores da Universidade UNG estão 
entre os mais influentes do mundo, segundo estudo 
elaborado por cientistas da Universidade de Stanford, 
nos Estados Unidos, e publicado pelo Journal Plos 
Biology. Os professores em posição de destaque 
são Magda Feres, Jamil Shibli Awad, Marcelo 
Faveri, docentes do Programa de Pós-graduação 
em Odontologia, na área de Implantodontia e 
Periodontia, e Josué de Moraes, professor do 
Programa de Pós-graduação em Enfermagem, 
voltado para Doenças Infecciosas e Parasitárias. 

O Ser Educacional deu início a mais uma edição do 
Desafio Ser + Empreendedor. O projeto de estímulo à 
criação de novos negócios acontece em parceria com a 
Overdrives e premia a melhor ideia, após seleção entre 
estudantes de todo o país. Os trabalhos serão analisados 
por uma banca examinadora e os três melhores 
projetos de cada Unidade do Grupo serão indicados 
para a próxima fase. Depois, as 15 melhores iniciativas 
serão selecionadas para iniciar a pré-aceleração. O 
melhor projeto receberá uma premiação em dinheiro. 

centRo uniVeRsitáRio em natal 
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Neste início de ano, as Instituições de Ensino 
Superior (IES) mantidas pelo grupo Ser Educacional 
promoveram seletivas de atletas em diversas cidades 
do país. As atividades tiveram o intuito de descobrir 
talentos esportivos, em modalidades individuais 
e coletivas, e incentivar atletas a alcançarem o 
sonho de conquistar o diploma do ensino superior. 
Além disso, os programas também concederam 
bolsas de estudos de até 70% de desconto nos 
cursos de graduação e pós-graduação nas IES. 

Após mais de um ano suspenso devido à pandemia 
do coronavírus, a ação Bike Sem Barreiras retomou 
as atividades e com novidades. Agora, o projeto está 
funcionando em mais de cinco cidades e, até o fim 
do ano, deverá chegar a dez municípios brasileiros. 
O projeto do grupo Ser Educacional teve início 
em 2016, no Recife, e disponibiliza gratuitamente 
bicicletas adaptadas para pessoas com deficiência 
visual, física, mental, múltipla ou mobilidade reduzida, 
promovendo inclusão social para os participantes. 

Um dos festivais de vídeos universitários mais antigos e 
importantes da Região Norte, o Osga agora é nacional. 
Voltado para os alunos de todas as Instituições 
mantidas pelo Grupo, o projeto amplia e potencializa 
o desenvolvimento do audiovisual no Brasil e 
também é um laboratório para a qualificação, com 
a realização de capacitações, premiações, palestras, 
workshops, exposições e exibições em tradicionais 
salas de cinema. O festival valoriza as diversidades 
regionais e garante visibilidade aos novos talentos. 

Várias unidades do grupo Ser Educacional estão 
fechando parcerias com clubes de futebol locais 
para auxiliar no atendimento de atletas de diversas 
categorias. As parcerias rendem benefícios tanto 
para as Instituições, que dispõem de mais campos de 
estágio para estudantes de vários cursos, quanto para 
os clubes, que passam a contar com acompanhamentos 
em inúmeras áreas para as categorias de base 
dos seus departamentos de futebol. Entre as 
agremiações que já fecharam parceria estão o Sport 
Recife-PE, Campinense-PB, CSA-AL, entre outros.

O Ser Educacional, por meio das suas Instituições de 
Ensino Superior, promove mais uma edição do projeto 
Trote Solidário. A ação, que faz parte do calendário 
de responsabilidade social das Unidades, sempre 
acontece no início de cada semestre e tem como 
objetivo substituir o tradicional trote universitário 
por uma ação que beneficia diversas instituições de 
caridade. Este ano, além de alimentos, as IES estão 
arrecadando ração para animais, materiais de higiene 
e de limpeza, que serão doados ao fim da campanha. 

seleçÃo de atletas
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T pets e cRianças:

afeto paRa além da idade
Especialistas mostram como essa

relação pode ser benéfica aos laços sociais e emocionais

Rayanne Bulhões

M 
uito se discute em qual o momento da história 
o homem ficou tão próximo dos animais. 
Estima-se que essa relação começou a se 

solidificar há 12 mil anos, de forma muito primitiva, 
por estabilidade de organização das atividades, com 
o cultivo e da criação de animais. Ao longo dessas 
12 eras, esses laços de convivência evoluíram e, hoje, 
eles já fazem parte de muitas famílias. Uma troca 
afetiva, com cuidados assumidos, intensos e diários.

Essa relação tende a ser positiva, segundo a 
psicóloga da UNAMA - Universidade da Amazônia, 
Klaudia Sadala, considerando-as, muitas vezes, 
necessárias para um lar feliz e com mais afeto. 
“Em relação aos benefícios, os pets são excelentes 
companheiros. Estimulam nossa sociabilidade e 
nos instigam à trocas afetivas. Idosos que residem 
sozinhos, amenizam a ausência da família. Casais 
que por inúmeros motivos não possuem ‘filhos’, 

optam por cuidar de pets, oferecendo tudo o que for 
possível para o bem-estar e diversão dos mesmos. 
Pessoas que vivem sozinhas podem ter a sensação 
de solidão diminuída, além da grande satisfação de 
chegar em casa e ter alguém a sua espera e morrendo 
de saudade de sua companhia. Todas estas situações 
auxiliam no equilíbrio da saúde mental”, completou.

Foi exatamente pensando nesse apoio emocional, 
em meio às restrições da pandemia da Covid-19, que 
o casal Alexandre Mota, administrador, e Wanja Mota, 
Analista de Sistemas, decidiram acatar a vontade da 
filha Lívia Mota - na época com sete anos - pelo tão 
sonhado bichinho de estimação. Lívia tinha como 
primeira opção um gatinho. Mas, por questão de 
espaço e adaptação, a família optou por um coelho. 
“A Lila é da raça ‘Mini Lion’. Ao contrário do senso 
comum, não é um roedor, mas um lagomorfo, que 
cresce pouco”, comentou Alexandre sobre a decisão.

Imagem: Freepik.com
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Alexandre contou, ainda, que a transição de 2020 
para 2021 - em meio ao distanciamento social - foi 
muito mais tranquila com a presença da Lila e que a 
filha tem se mostrado responsável, afetuosa e feliz 
com a companheira de brincadeiras. Essa relação 
é explicada pela psicologia. “Ao ter um pet em 
casa, você pode se sentir estimulado a se exercitar 
juntamente com eles, pois os mesmos necessitam 
estar em ambientes para distração e passeio. Levar 
o seu companheiro para passear e brincar é uma 
forma leve e divertida de manter-se ativo, pois nos 
passeios, não são só os animais que socializam, mas 
também seus cuidadores. Os passeios geram temas 
de conversação, e podem ajudar pessoas mais 
tímidas a iniciarem diálogos e interações”, reforçou 
Sadala.

Integrar as crianças na rotina do pet é importante 
para o elo de responsabilidade. “A Lila ajudou a 
reduzir a ansiedade da Lívia, principalmente por ter 
que ficar em casa, em função da pandemia. Com 
a retomada das atividades, durante o dia, a Lívia 
segue com os estudos em regime integral. Ela só 
tem algumas horas da noite e os fins de semana 
para brincar, dar atenção para Lila e limpar as 
fezes - em forma de bolinhas secas, parece cereal 
de chocolate”, lembrou o pai, Alexandre, sobre a 
delegação de tarefas.

esCOLHa DO aNiMaL

Cachorros, gatos, peixes ornamentais, mini porcos 
e hamster são alguns dos animais de estimação 
de fácil adaptação. Cada ser é único e exige amor, 
afeto, atenção e tempo. Antes de escolher, é preciso 
ficar atentos às recomendações:

• Sobre a rotina do animal (isso inclui alimentação, 
período de vida, vacinas, bem-estar, entre 
outros); 

• Verifique se o espaço onde o animal ficará 
é adequado (casa ou apartamento, viveiros, 
aquários, gaiolas e outros); 

• Saiba que os animais podem dar gastos extras, 
principalmente com despesas médicas a cada 
seis meses (consultas, exames, tratamentos, 
entre outros);

• Lembre-se: animal não é presente, brinquedo ou 
algo descartável!

Lívia com a Lila (coelha) após consulta na médica veterinária. 

Foto: Alexandre Mota / Divulgação

•  Senso de responsabilidade;

•  Estímulo cognitivo;

•  Fortalecimento dos laços emocionais;

•  Controle da ansiedade;

•  Estímulos sensoriais;

•  Melhora do sistema imunológico.

BeneFíCios Do Contato
De CrianÇas Com Pets

Segundo a psicóloga Kláudia Sadala, a atitude do 
Mota é bem pertinente sobre as recomendações 
de como os pais/responsáveis podem integrar as 
crianças nessa rotina e de como esse contato está 
ajudando na vida da Lívia e de outras crianças com
pets no lar. “Em relação ao convívio e benefícios, 
os pets podem estimular o cuidado, as 
responsabilidades, seja por meio de alimentação, 
banho, cuidado e passeio, ou ajudar a ter maior 
empatia com os outros seres. Em questão físico 
e social, os animais também podem auxiliar no 
desenvolvimento cognitivo e motor, especialmente 
para crianças que vivem muito sozinhas ou sem 
irmãos, além do desenvolvimento do brincar, da 
atenção e das emoções”, reforça Sadala.
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Não há uma idade exata para se ter um animal 
de estimação ou fazer esse primeiro contato de 
adaptação, mas a médica veterinária e docente 
da UNAMA, Ellen Eguchi, diz que é preciso ter 
prudência. “O ideal é que a criança já tenha um tipo 
de discernimento, no que diz respeito a integridade 
física do indivíduo, já que o animal pode machucar. 
Seja por o bater ou jogá-lo sem querer. E se for um 
animal exótico ou silvestre, que os pais - os tutores 
legais - tenham conhecimento da biologia do 
individuo pra saber como, quando e onde interagir, 
para o bem estar animal”, disse a também doutora em 
Saúde e Produção animal na Amazônia, especialista 
em medicina de animais silvestres e exóticos.

Para as crianças menores, de até quatro anos, a 
veterinária recomenda um porquinho da índia, 
também chamado de cobaia. Por ser dócil, não 
precisa de muito espaço e pode chegar até 1,2kg. 
Já as aves e roedores, são indicados para crianças 
acima dos cinco anos. “Só peço que os tutores legais 
das crianças, que pretendem ou já adquiriram pets 
recentemente, fiquem atentos aos animais. Eles não 
falam. Os porquinhos da índia e os coelhos, por 
exemplo, são extremamente silenciosos. Se a criança 
o maltratar, de qualquer forma, até por uma pega 
errada, ele não vai reclamar como um cachorro ou 
gato. No animal, pode causar incomodo ou estresse”, 
ressalta Eguchi.

No dia a dia, é aconselhável reparar como está a 
adaptação de ambos, repreender a criança quando 
houver alguma atitude errada - dizendo não e 
explicando o porquê está errado - e, em seguida, 
mostrar como é a forma correta de agir. “Com a Lila, 
a adaptação foi rápida. Lívia é a única que Lila deixa 
ser carregada no colo sem reclamar. Só durante a 
semana que a coelha gosta de ficar ao meu lado ou 

ao lado de minha esposa, enquanto trabalhamos. 
Ela pede nossa atenção para que façamos cafuné 
na cabeça e orelhas”, reforça o administrador, 
Alexandre Mota.

LaÇOs PaRa O FUtURO

O pré-adolescente Murilo Pereira Magalhães, de 
13 anos, tem dois pets em casa. Um cachorro e 
um gato. Ambos foram adotados ainda filhotes. A 
paixão e a preocupação por animais cresceram com 
o jovem, no sítio onde mora, em Irituia, no interior do 
Pará. Por estímulo da parte dos pais, a preocupação 
com o equilíbrio do meio ambiente e o zelo com os 
animais fizeram com que Murilo já cogitasse o curso 
de Medicina Veterinária em um futuro próximo. “Se 
eu pudesse e fosse permitido pelos meus pais eu 
teria muito mais animais em casa, principalmente, 
gatos. A minha vida não teria graça sem eles”, disse 
Murilo. O jovem também segue, nas redes sociais, 
perfis de curiosidade sobre animais domésticos e 
exóticos, além de resgates de bichinhos por ONGs 
e perfis veterinários de cuidados e recuperações 
de animais doentes. “Eu gosto de aprender, saber 
mais coisas dos animais. Ver os médicos ajudando, 
devolvendo a vida desses animais, é motivador”, 
reforçou o pré-adolescente.

Pets eXÓtiCOs

Para além dos cachorros e gatos, os pets exóticos 
têm ganhado o gosto popular. Ainda segundo a 
Veterinária, Ellen Eguchi, mais de 50 animais estão 
na lista do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais e Renováveis (Ibama) e não 
precisam de licença. “O Ibama tem uma lista de pets 
exóticos domésticos reconhecidos e ela pode ser 
facilmente encontrada na internet. Já os animais 
silvestres, para serem considerados legalizados, 
precisam ser advindos de um criatório licenciado 
pelo Ibama ou ter um documento que a gente chama 
de ‘fiel depositário’, onde o tutor precisa preencher 
uma série de requisitos para que o órgão emita essa 
documentação”, disse.

Médica Veterinária da UNAMA, Ellen Eguchi, atua com animais 

silvestres e exóticos

O amor pelos pets levou o pré-adolescente, Murilo Magalhães, a 

sonhar com a graduação em Medicina Veterinária
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LaÇOs PaRa O FUtURO

Veja a lista de alguns animais autorizados como pets:

atenÇÃo!!

A PORTARIA IBAMA nº 93 / 1998 , de 07 de julho 1998, libera a criação de 
animais de estimação exóticos, desde que sejam comprados de vendedores 
regularizados e/ou com licença ambiental para a prática. Sem isso, a criação 
em cativeiro é crime.

Camundongo

      Coelho

Calopsita Mini porco Chinchila

Hamster

Porquinho da índia

Imagens: Freepik.com
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Resiliência e sucesso

A 
resiliência é a capacidade de encarar os 
contratempos da vida com serenidade, de 
tal maneira que seja possível olhar para o 

futuro com foco na solução dos problemas em vez 
de lamentar as dificuldades que se apresentam. 
É a habilidade de superar obstáculos, desafios e 
adversidades, sem se deixar abater por eles. Na vida e 
no empreendedorismo, é um bem precioso que ajuda 
a ir além e, principalmente, a manter a caminhada. 
 
O político norte-americano Eric Greitens certa vez 
defendeu que “ninguém escapa da dor, do medo e do 
sofrimento. No entanto, da dor pode vir a sabedoria, 
do medo pode vir a coragem, do sofrimento pode 
vir a força – se tivermos a virtude da resiliência”. 
É nisso que se resume o conceito da resiliência 
– palavra tão usada nos últimos tempos, mas que 
nem todo mundo entende mais profundamente. 
Que fique bem claro: ser resiliente não é ser um 
“super-herói”, uma pessoa de ferro, que não se 
abala por nada; é, pelo contrário, saber atravessar 
as dificuldades tirando delas aprendizados e 
mantendo o foco na meta. Ser resiliente ajuda 
no desenvolvimento pessoal e profissional. 
 
Um indivíduo resiliente possui a capacidade de 
tornar os obstáculos uma força impulsionadora 

para alcançar o sucesso. Para isso, uma outra 
característica se faz necessária: aprender com os 
erros, os fracassos e as falhas. É certo que ninguém 
gosta de errar ou perder. Somos socialmente 
programados para ver vergonha na derrota. Mas 
a verdade é que os erros são, de fato, grandes 
professores. Ora, quando você falha em algo, no 
mínimo aprende uma maneira de como não fazer 
tal coisa. Deve, portanto, corrigir suas ações para 
tentar novamente o sucesso. E o mais importante: 
não desistir. Sempre ouvi que o sucesso é questão 
de fazer até dar certo, e não se der certo. Esta é 
uma poderosa inspiração, a essência da resiliência. 
 
Sim, a vida colocará inúmeros obstáculos no 
caminho. Sim, muitos deles parecerão grandes 
demais, intransponíveis. Mas há que se ter em mente 
que, com as ferramentas certas, nenhum muro é alto 
o bastante para não ser ultrapassado. Ser resiliente é 
buscar essas ferramentas, suportar os pedregulhos 
que caem e continuar tentando até chegar ao fim 
da jornada. Desistir não é uma opção. Persistir, sim.
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Janguiê Diniz  
Fundador e Presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional - Presidente 

do Instituto Êxito de Empreendedorismo

Imagem: Freepik.com
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 O grupo Ser Educacional
vem investindo e inovando em diversas plataformas que auxiliam na vida 
escolar e acadêmica e incentivam as ações que melhoram a qualidade do 
aprendizado, tornando-a conectada com o mundo de forma móvel, 
flexível, dinâmica, em tempo real e ilimitado. Sendo um dos maiores 
grupos de ensino do Brasil e contando com as melhores estruturas e 
metodologias de ensino.

     São elas:

ARENA ENEM: O grupo Ser Educacional lançou uma 
plataforma com apoio do Vai Cair no Enem e do portal Leia 
Já, que traz resumos, dicas e conteúdos relacionados ao 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para os 
estudantes que estão se preparando.

Para saber mais, acesse:    arenaenem.uninassau.edu.br arenaenem.ung.br

arenaenem.uninorte.com.br arenaenem.unama.brarenaenem.univeritas.com

POP: A Pesquisa de Orientação Profissional (POP) é 
uma ferramenta on-line e totalmente gratuita que 
orienta jovens do Ensino Médio sobre quais profissões 
combinam mais com as suas habilidades. O POP 
consiste em 10 perguntas que serão respondidas pelo 
participante, que resultará em opções de cursos que se 
adequem ao perfil do candidato.

Acesse os sites:
E descubra a profissão que
tem mais a ver com você.

pop.uninassau.edu.br pop.univeritas.com

pop.unama.br pop.ung.br

Dr. Currículo: O Dr. Currículo é uma plataforma na 
qual o usuário pode enviar o seu currículo e tê-lo 
atualizado por especialistas em até 7 dias,
aumentando suas chances de ingressar no
mercado de trabalho.

Você pode enviar seu 
currículo nos sites:

coach.uninassau.edu.br coach.univeritas.com

coach.unama.br

Mostra Campus Virtual: Agora, através de uma 
plataforma devido a pandemia da Covid-19, o Mostra 
Campus virtual permite aos estudantes uma incrível 
experiência de conexão com o mundo acadêmico de 
forma divertida e dinâmica, sem precisar sair de casa.

Entre no site mostracampus.sereducacional.com e e aproveite a experiência.



Rede de apoio
no tRatamento de cRianças

A 
vida de Cleonice dos Santos ganhou novo 
significado quando deu à luz a filha Vitória 
Maria, que tem paralisia cerebral. Ela soube do 

diagnóstico da criança ainda na gestação, em 2002. 
“Quando descobri que estava grávida, agradeci a 
Deus pela benção. Sempre quis ser mãe de menina 
e fiquei feliz com a notícia. Mas logo depois, os 
médicos desenganaram minha filha e passei a pedir 
por saúde e proteção. Com o nascimento dela, meu 
coração se encheu de alegria e encontrei na clínica 
de Fisioterapia da Universidade UNG um apoio, um 
porto seguro”, relata a dona de casa.

Na Universidade, Vitória é atendida pela 
fisioterapeuta Vanessa Cavagna e pelo estudante do 
8º semestre, Luan Freitas, às terças e quintas-feiras. 
Os profissionais realizam atividades, em sessões de 

45 minutos, para estimular o desenvolvimento de 
habilidades motoras e cognitivas da jovem.

Vanessa acompanha a paciente há 1 ano e conta 
como realiza o tratamento para promover o máximo 
de autonomia e independência possível. “Para 
ajudar no desenvolvimento da postura da Vitória, 
utilizamos a prancha ortostática que tem sido eficaz 
e complementa os exercícios. Ela tem correspondido 
bem às sessões e é notável a evolução”, explica a 
especialista em neuropediatria, que acrescenta que  
“a reabilitação precisa de um trabalho contínuo para 
que se obtenha resultados satisfatórios”.

A mãe Cleonice acompanha o tratamento e 
parabeniza o trabalho desenvolvido pela equipe. 
“Somos muito bem atendidas e acolhidas por todos. 
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Mães contam com assistência da
UNG no tratamento de filhos com deficiência

 O grupo Ser Educacional
vem investindo e inovando em diversas plataformas que auxiliam na vida 
escolar e acadêmica e incentivam as ações que melhoram a qualidade do 
aprendizado, tornando-a conectada com o mundo de forma móvel, 
flexível, dinâmica, em tempo real e ilimitado. Sendo um dos maiores 
grupos de ensino do Brasil e contando com as melhores estruturas e 
metodologias de ensino.

     São elas:

ARENA ENEM: O grupo Ser Educacional lançou uma 
plataforma com apoio do Vai Cair no Enem e do portal Leia 
Já, que traz resumos, dicas e conteúdos relacionados ao 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para os 
estudantes que estão se preparando.

Para saber mais, acesse:    arenaenem.uninassau.edu.br arenaenem.ung.br

arenaenem.uninorte.com.br arenaenem.unama.brarenaenem.univeritas.com

POP: A Pesquisa de Orientação Profissional (POP) é 
uma ferramenta on-line e totalmente gratuita que 
orienta jovens do Ensino Médio sobre quais profissões 
combinam mais com as suas habilidades. O POP 
consiste em 10 perguntas que serão respondidas pelo 
participante, que resultará em opções de cursos que se 
adequem ao perfil do candidato.

Acesse os sites:
E descubra a profissão que
tem mais a ver com você.

pop.uninassau.edu.br pop.univeritas.com

pop.unama.br pop.ung.br

Dr. Currículo: O Dr. Currículo é uma plataforma na 
qual o usuário pode enviar o seu currículo e tê-lo 
atualizado por especialistas em até 7 dias,
aumentando suas chances de ingressar no
mercado de trabalho.

Você pode enviar seu 
currículo nos sites:

coach.uninassau.edu.br coach.univeritas.com

coach.unama.br

Mostra Campus Virtual: Agora, através de uma 
plataforma devido a pandemia da Covid-19, o Mostra 
Campus virtual permite aos estudantes uma incrível 
experiência de conexão com o mundo acadêmico de 
forma divertida e dinâmica, sem precisar sair de casa.

Entre no site mostracampus.sereducacional.com e e aproveite a experiência.

Aline Pinho

Cleonice dos Santos faz questão de acompanhar as sessões de fisioterapia da filha Vitória
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Só tenho a agradecer a UNG por tudo que faz por 
nós e pelo que representa em nossas vidas. Minha 
filha evoluiu bastante nas expressões e observações 
ao entender o que a pessoa fala. A equipe conta com 
excelentes profissionais e está de parabéns”, elogia.

Cleonice, que também faz fisioterapia na UNG, tem 
mais dois filhos, um de 23 e outro de 30 anos.

ateNDiMeNtO 

A clínica de Fisioterapia está à disposição da 
população, de segunda a sexta, das 7h às 18h, e 
realiza atendimento nas seguintes áreas: Fisioterapia 
Ortopédica e Esportiva, Fisioterapia para linfedema, 
pós-mastectomia, pós-Covid, gestação e pós-parto 
e tratamento de incontinência urinária feminina 
e masculina, além de pilates, hidroterapia e 
equoterapia. Cerca de 200 pacientes são atendidos 
mensalmente no local.

equoterapia na superação de desafios – Pacientes 
do Centro de Equoterapia da Universidade UNG se 
beneficiam da terapia com cavalos, que acontece 
no campus Bonsucesso, de segunda a sexta-
feira. O tratamento tem proporcionado resultados 
expressivos em pessoas com deficiência, como 
é o caso do pequeno Enzo Rodrigues, de 6 anos. 
Diagnosticado com encefalopatia crônica não 
progressiva (paralisia cerebral), a criança recebe 
acompanhamento da equipe multidisciplinar desde 
2018

A fisioterapeuta Edna Attié, especialista em 
Equoterapia, realiza as sessões com o garoto, uma 
vez por semana, e conta que é notável a evolução 
do paciente no tratamento. “Nosso menino Enzo 

tem atendido às expectativas. Ele chegou há 3 anos 
sem controle de tronco, mas a terapia tem ajudado 
muito nesse processo e contribuído para que ele 
tenha melhor qualidade de vida. A técnica utiliza 
os recursos do cavalo auxiliado pelo movimento 
tridimensional, que imita a cadência do andar 
humano e, consequentemente, melhora equilíbrio, 
força, flexibilidade, postura e coordenação motora, 
contribuindo na reabilitação”, explica a profissional, 
ao acrescentar que cada pessoa tem suas 
necessidades específicas e precisam de diferentes 
estímulos.

O paciente é acompanhado às segundas-feiras pela 
mãe Vanusa da Luz, que comprova o excelente 
trabalho desenvolvido pela equipe. “Só tenho a 
agradecer todo o apoio que recebo da UNG, em 
especial a Edna que faz tudo com amor e cuidado. 
O acompanhamento com meu filho é maravilhoso e 
ele já corresponde a terapia. Cada evolução é uma 
vitória”, comemora.

O tratamento na Universidade é fruto da parceria 
com a Secretaria Municipal de Saúde. Atualmente, 
46 crianças direcionadas pela Secretaria são 
atendidas no local, com duração de 30 minutos. Para 
esta demanda, oito pacientes passam pela terapia. O 
atendimento é feito por uma equipe multidisciplinar 
especializada: fisioterapeuta, psicólogo, estagiários 
das duas áreas e o condutor do animal.

O método terapêutico com o cavalo é indicado 
para pacientes com paralisia cerebral, síndrome de 
Down (síndromes diversas), autismo, problemas 
neurológicos, comprometimentos mentais, entre 
outros.

Paciente Enzo Rodrigues recebe apoio da UNG desde 2018 O pequeno Enzo durante acompanhamento da equipe multidisciplinar
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A adolescente segue, há sete anos, uma rotina 
de cuidados na clínica de Odontologia ao ser 
acompanhada pelos odontopediatras Carlos Felipe 
Bonacina e Camila Gallati. No local, os profissionais 
realizam alguns procedimentos na paciente, como 
extração de dente, limpeza, aplicação de flúor, 
reforço de higiene oral, dentre outros.

Apaixonada pela filha, a mãe faz questão de 
acompanhar o desenvolvimento da menina e está 
presente em todos os momentos de compromissos 
diários, seja na escola, em terapias, consultas, aulas 
de jazz, fitDance e lazer. Em relação ao atendimento 
que Kássia recebe no consultório da UNG, Maria só 
tem elogios para os dentistas. “Os profissionais da 
Universidade são muito experientes e atenciosos. 
O Dr. Felipe e a Dra. Camilla me ajudam bastante 
e estão de parabéns pelo trabalho que fazem, pois 
minha filha e todos que passam por eles recebem um 
atendimento de qualidade. A UNG é muito presente 
na minha vida e meu sentimento é de gratidão”, 
destaca.

Essas mães carregam em comum muito orgulho, 
carinho, cuidado e amor com os filhos. Apesar de 
todas as dificuldades, não medem esforços para 
oferecer sempre o melhor e enfrentam qualquer 
situação para vê-los bem e feliz.

apoio também na Odontologia 

Maria de Jesus agradece todos os dias pela filha ser 
a pessoa que é, do jeito que ela é. “Minha menina 
é uma benção de Deus e sou muito feliz por tê-la 
comigo. Se eu pudesse ter outro filho, queria que 
fosse especial”, enfatiza a mãe de Kássia Vitória, de 
16 anos, diagnosticada com síndrome de Down.

Vitória Maria em atendimento com a fisioterapeuta Vanessa Cavagna e o estagiário Luan Freitas

 Dafyne Ariel Gomes recebe o carinho do Dr. Felipe Bonacina
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Vagas em ti cResceRam 25%
Em meio à crise, empresas de TI cresceram ainda

mais e encontram dificuldades para encontrar mão de obra

Paulo Feijó

A 
pandemia do novo coronavírus afetou 
diretamente milhões de trabalhadores 
brasileiros. De acordo com o IBGE, mais de 

um milhão de pessoas perderam seus empregos 
durante a crise. Entretanto, se na grande maioria 
dos setores as contratações ficaram congeladas, 
um setor ganhou grande destaque e seguiu na 
contramão da crise. Trata-se das empresas de 
tecnologia da informação (TI), que, ao contrário da 
maior parte dos negócios, contrataram ainda mais 
profissionais durante o período de isolamento social.

De acordo com estudo desenvolvido pela Revelo, 
startup especializada em recursos humanos, o 
setor de tecnologia apresentou um aumento de 
25% nas contratações de novos funcionários. Este 
crescimento pode ser explicado, principalmente, 

pela busca de diversas empresas por trabalho 
em home office no momento mais conturbado da 
pandemia.

“A pandemia fez com que a tecnologia se tornasse 
a grande ferramenta de trabalho e de comunicação. 
Afinal, o isolamento social obrigou empresas a 
encontrarem uma solução para manter as atividades 
em funcionamento”, destaca o coordenador nacional 
dos cursos de tecnologia da UNINASSAU, Hesdras 
Viana. “Isso fez com que a busca por softwares 
que possibilitem esse trabalho remoto tivesse um 
crescimento exponencial. Desta forma, as empresas 
que desenvolvem estas ferramentas passaram a ter 
uma demanda muito maior, necessitando de mão de 
obra qualificada para desenvolver estes programas”, 
complementa.

Imagem: Freepik.com
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trabalhe onde estiver

As empresas de TI podem ser consideradas pioneiras 
no trabalho home office. Por isso, a necessidade 
do isolamento social em nada prejudicou estas 
companhias, que apenas aceleraram um processo já 
previsto há muito tempo. “Antes da pandemia, nós 
já utilizávamos o home office com cerca de 10% da 
equipe e conhecíamos os benefícios que ele pode 
trazer. Com isso, no momento em que foi necessário 
migrar praticamente toda equipe para este modelo 
de trabalho, já estávamos habituados”, explica o 
CEO da Pitang Agile IT, uma das maiores empresas 
de tecnologia do país, Antônio Valença.

Na verdade, as empresas de TI seguiram um caminho 
inverso ao da maioria das outras. Por estarem 
habituadas com este modelo de trabalho, passaram 
a expandi-lo, resultando no crescimento no número 
de contratações de profissionais de todas as partes 
do país, mesmo distates das grandes sedes. “A 
contratação de pessoas de outros estados, sem 
a necessidade de mudança, já era uma realidade 
dentro do mercado e a pandemia aumentou ainda 
mais esse pensamento. Com todos os funcionários 
trabalhando ‘em casa’, as empresas perceberam 
que não era mais necessário ter aquele colaborador 
todos os dias dentro de um escritório. E isso resultou 
em um aquecimento ainda maior do mercado. 
Afinal, empresas do sul do país passaram a contratar 
pessoas do norte e nordeste e vice-versa”, explica 
Hesdras.

as contratações não param

Mesmo já tendo contratado milhares de profissionais, 
as seleções de novos funcionários ainda não cessaram 
no setor. As empresas de TI continuam buscando 
profissionais qualificados que possam ingressar 
nas diversas vagas disponíveis no mercado. “O que 
percebemos é que as vagas no mercado de TI estão 
sobrando. Afinal, hoje há uma grande defasagem 
no mercado em relação à formação de profissionais 
pelas Instituições de Ensino Superior e a quantidade 
de vagas abertas no mercado. Por isso, se há uma 
área que não falta oportunidades de trabalho, esta, 
com certeza, é a de tecnologia da informação”, 
finaliza Hesdras.

Imagem: Freepik.com

Imagem: Freepik.com
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e a educaçÃo dos filhos 
Psicóloga dá dicas de como enfrentar os desafios

na educação das crianças e adolescentes 

Millena Araújo

É
natural que, durante o desenvolvimento 
infantil, as crianças passem por diversas fases 
de descobertas. Um dos grandes desafios que 

os pais e responsáveis encontram é como passar os 
valores, demonstrar os limites e aprofundar os laços 
afetivos.  

A empreendedora Isabella Oliveira, de 32 anos, 
precisa conciliar a vida corrida dos negócios com o 
papel de esposa, dona de casa e mãe de dois filhos. 
“É muito difícil conseguir dar conta de tudo. Muitas 
vezes, fico exausta e sinto vontade de chorar. Apesar 
de todas as atividades do meu dia a dia, eu sempre 
tento priorizar o diálogo e a saúde mental dos meus 
filhos. Por exemplo, eu senti que a minha filha mais 
velha, de apenas 10 anos de idade, precisava de 
terapia porque nos mudamos e ela foi para uma 
escola nova e deixou de conviver com os coleguinhas 
antigos”, conta.  

Segundo a psicóloga, neuropsicopedagoga e 
coordenadora do curso de Psicologia da UNINASSAU 
Paulista, Márcia Karine Monteiro, o papel da 
educação das crianças e adolescentes passa pelos 
pais e responsáveis e engloba o ambiente escolar e 
os professores.  

“É interessante observar que muitas pessoas ainda 
não estão preparadas para serem pais. E, por isso, 
existe a dificuldade de ensinar o que é correto, 
quais são os limites, o que a criança pode e o que 
não deve fazer. Mas, o desafio é ensinar sem gerar 
traumas. O período da adolescência é um momento 
bem delicado porque é a fase em que o indivíduo 
deixou de ser criança e carrega vivências do 
desenvolvimento infantil, que afetam sua postura e 
sua visão de mundo. Essa construção pode ser muito 
positiva ou bastante negativa. E isso vai interferir 
em todos os aspectos da vida da pessoa”, esclarece 
Márcia.  

De acordo com a especialista, existem muitos 
aspectos que influenciam na educação das crianças 

e dos jovens, como o cansaço da rotina do dia 
a dia, a relação de parceria entre pais e filhos, o 
sentimento de culpa por trabalhar fora de casa e o 
tempo reduzido para exercer o papel de mãe e pai.  

“É preciso saber dialogar e ficar atento à vida 
social e escolar dos filhos. É importante incentivar, 
acompanhar e comemorar as conquistas. Ter uma 
troca com o colégio, participar das reuniões escolares 
e fazer programas em família. Mesmo que o cansaço 
esteja grande, os pais precisam compreender que 
os filhos são reflexo da estrutura familiar”, explica 
Márcia. 

Para enfrentar os desafios da educação das crianças 
e dos jovens, os pais que apresentam cansaço e falta 
de estímulo podem procurar a psicoterapia.   

Imagem: Freepik.com
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pRofissionais e campeões
Apoiar a prática esportiva é uma bandeira do Ser Educacional,

que mantém mais de 1.500 bolsas de estudo para atletas

Breno Leal

Equipe de Handbol masculino da Universidade Guarulhos

N
o Brasil, a prática esportiva é muito forte, 
nos rendendo a fama internacional de “país 
do futebol”. Mas, apesar de menor público, 

diversas outras modalidades possuem muitos 
atletas e fãs por aqui. Além de entreter, o esporte 
possui um papel social de demasiada importância na 
sociedade, sendo responsável por inserir crianças, 
adolescentes e jovens de forma positiva no meio 
social, principalmente as que vivem em comunidades 
e em situação de vulnerabilidade.

Apesar de ainda ser tímido no cenário esportivo, a 
cada dia, o Esporte Universitário vem crescendo no 
Brasil. Os estudantes universitários que fazem parte 
dos times de suas instituições têm uma série de 

ganhos, como o aumento do círculo social, uma vez 
que eles têm a chance de participar de competições, 
sejam a nível municipal, estadual ou nacional. Dessa 
forma podem interagir com pessoas de outros 
lugares, vivenciando novas culturas e enriquecendo 
o leque de conhecimentos.

Além de todo ganho social, o envolvimento com 
esporte gera diversas vantagens relacionadas 
à saúde, como aumento de qualidade de vida e 
aperfeiçoamento do desempenho. “Temos um 
número crescente de estudos que mostram bons 
efeitos psicológicos gerados pela prática esportiva, 
principalmente quando se leva em consideração que 
o conceito de saúde passou a contar não apenas 
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com a saúde física, mas também fatores sociais e 
psicológicos”, afirma a coordenadora do curso de 
Psicologia da UNINASSAU Maceió, Sandra Peixoto.

“A prática do exercício físico está muito associada 
a diversos benefícios de ordem psicológica, como 
a diminuição da ansiedade e depressão, bem como 
questões ligadas à melhoria do humor. Então, 
diante de diversas evidências, a atividade física tem 
se mostrado uma alternativa importantíssima na 
promoção da saúde mental”, diz a psicóloga.
 
Por este motivo, o incentivo ao esporte é tão 
importante, devendo ser missão dos governos, a 
nível Municipal, Estadual e Federal, desenvolver 
iniciativas que promovam a prática esportiva. 
Cientes de sua responsabilidade com a sociedade, 
diversas Instituições de ensino disponibilizam 
bolsas de estudos integrais para atletas das mais 
diversas modalidades, permitindo que jovens 
consigam ingressar no ensino superior da melhor 
forma possível, unindo a paixão pelo esporte com a 
importância da educação.

O grupo Ser Educacional, mantenedor das 
Instituições UNINASSAU, UNIVERITAS, UNG, 
UNAMA, UNINORTE, UNIFACIMED, UNIJUAZEIRO, 
UNESC, UNIFASB, UNINABUCO e UNIFAEL, é um 
dos maiores investidores brasileiros em esporte 
universitário. Para se ter uma ideia, na edição de 
2021 dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) – 
maior campeonato nacional do segmento –, o grupo 
terminou a competição com 47 medalhas, sendo 26 
de ouro, 13 de prata e oito de bronze. As instituições 
mantidas pelo Ser Educacional estão contribuindo 
com o desenvolvimento de novos atletas, ajudando 
para que participem de competições de alto nível, 
como o JUBs.

“Nossa força no esporte universitário já é conhecida 
nacionalmente. Investimos durante todo o ano em 
treinamentos e acompanhamentos de profissionais 
com os atletas. Esses resultados são consequência 
desse trabalho e estamos muito felizes”, destacou 
o coordenador de esportes do Ser Educacional, 
Hermógenes Brasil.

Competições como o JUBs servem de vitrine para os 
atletas. Muitos deles escolheram uma carreira para 
seguir e a prática esportiva atua como agregadora 

Alyson Silva (com a bandeira de Pernambuco), Atleta de Karatê da 

UNINASSAU PE

Imagem: Freepik.com

Equipe de Vôlei feminino da UNAMA
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Veterinária, Psicologia, Educação Física, Farmácia, 
Direito, Fisioterapia, Administração, Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, Nutrição, Engenharia 
Civil e Enfermagem, todos matriculados com bolsas 
de estudos.

O time de vôlei masculino representou Alagoas em 
todas as edições do JUBs que aconteceram de 2010 
até o momento, com exceção do ano de 2018, sendo 
campeão em 2010, vice-campeão em 2013 e 2016 e 
terceiro lugar em 2019. Já o time feminino participou 
de todas as edições de 2012 até hoje, com exceção 
de 2014 e 2018, trazendo a medalha de ouro em 2016 
e de bronze em 2019. Este ano, as atletas encerraram 
a participação no campeonato garantindo vaga na 
primeira divisão dos JUBs no próximo ano.

de experiência e viabilizadora do ensino superior 
por meio da bolsa de estudo. Porém, diversos 
estudantes que utilizam este benefício têm o sonho 
de atuar profissionalmente no meio esportivo, sendo 
essas competições uma oportunidade de mostrar 
bom desempenho para técnicos e responsáveis por 
times e clubes de todo país.

Esse espírito de incentivo à prática esportiva está 
presente no DNA das unidades educacionais do 
grupo Ser Educacional. O diretor da UNINASSAU 
Maceió, Paulo Pucu, destaca a importância do 
esporte para a sociedade e afirma que a Instituição 
sempre foi uma incentivadora dessas práticas. 
“Apoiar a prática esportiva sempre foi uma bandeira 
declarada da UNINASSAU. Sabemos o poder que 
o esporte tem de mudar vidas para melhor, Então, 
enquanto instituição de ensino, sempre atuaremos 
como incentivadores e viabilizadores”, destaca.

No último JUBs, a Instituição teve seus times de 
voleibol masculino e feminino representando 
o estado de Alagoas na competição. Os 
atletas são alunos de cursos como Medicina 

Equipe de Vôlei feminino da UNINASSAU Maceió

Equipe de Vôlei masculino da UNINASSAU Maceió

Equipe de Wrestling da UNINORTE Manaus
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vidas impactadas

Essas oportunidades mudam a vida de muitos 
jovens. É o caso de Radjalma Alves, atleta desde 
2002 e atual capitão do time masculino de voleibol 
da UNINASSAU Maceió. Hoje ele está com 34 anos, 
mas faz parte do programa de incentivo esportivo da 
Instituição desde o início das atividades, em 2009.

Iniciou sua história na Instituição estudando 
Publicidade e Propaganda, sempre conciliando com 
o esporte. Finalizou o curso, mas, decidiu não parar 
e fez um MBA em Gestão de Projetos. Agora, é aluno 

do 6º semestre do curso de Psicologia. Todas essas 
experiências educacionais foram vividas graças ao 
programa Bolsa Atleta. Uma vida inteira impactada 
pelo investimento em esporte universitário.

“A UNINASSAU foi pioneira na oferta de bolsas de 
estudos de 100% do curso para atletas em Maceió.  
Ao longo dos últimos anos, o que podemos avaliar 
é que muitas pessoas passaram pela Instituição 
como atletas e alunos. Essa iniciativa colocou no 
mercado de trabalho vários profissionais formados 
por meio deste projeto. Eu sou um deles”, orgulha-
se Radjalma Alves.

Ele afirma que para os atletas, é um privilégio poder 
estender a carreira profissional no esporte, conciliando 
com o estudo. “Em muitos casos, os atletas têm uma 
carreira esportiva precoce, justamente por ter que 
conciliar com os estudos. Afinal, para pagar uma 
faculdade eles precisam trabalhar. Com isso, acabam 
abandonando a vida esportiva. Quando existe um 
incentivo de uma Instituição de ensino, ofertando 
uma bolsa de estudos de 100%, você consegue se 
dedicar ao esporte por mais tempo e garantir a 
faculdade participando das competições. Por isso, 
a UNINASSAU está de parabéns. Espero que esse 
projeto possa continuar por muitos anos formando 
novos atletas, novos profissionais e mais campeões”, 
afirma Radjalma.

Imagem: Freepik.com

Imagem: Freepik.com
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Cantinho de estudos bem
planejado aumenta o desempenho do aprendizado

Rendimento no topo

Breno Leal

E
studar é uma ação que exige foco, disciplina 
e dedicação, seja para um concurso público, 
vestibular ou para alguma prova do colégio 

ou faculdade. Quando o estudo acontece em 
casa, os desafios podem ser ainda maiores, seja 
pela interferência de outras pessoas que moram 
no mesmo lar, ou porque o chamado cantinho de 
estudos não é o mais adequado.

“Para ter um bom desempenho nos seus estudos, 
é importante preparar o ambiente para que o seu 
corpo e mente trabalhem da melhor forma possível. 
Quando falamos em conforto do ambiente, nos 
referimos às condições adequadas de iluminação, 
ventilação e acústica, que nos permitem trabalhar 
sem prejudicar nossa visão, sem precisar aumentar 
o consumo de energia elétrica para climatizar o 
espaço e sem sermos interrompidos por sons e 
barulhos indesejáveis”, destaca a arquiteta Adriana 
Sales Cordeiro.

Adriana, que é coordenadora do curso de Arquitetura 
e Urbanismo da UNINASSAU Maceió, explica ainda 
que, além do conforto ambiental, existe a ergonomia, 
que orienta a escolha da mesa e cadeira de estudos 
mais adequadas às dimensões corporais, garantindo 
que o corpo fique bem acomodado e não precise 
realizar movimentos que possam causar dor nos 
membros e coluna, além de outros desconfortos 
físicos.

“A organização de um cronograma de atividades e a 
limpeza da mesa de trabalho, mantendo ao alcance 
apenas o necessário para evitar distrações, também 
são fundamentais para um ambiente propício 
aos estudos. Todos esses fatores, em conjunto, 
interferem diretamente na capacidade de foco e 
apreensão do conteúdo estudado e podem fazer 
diferença no rendimento”, salienta a arquiteta.

Imagem: Freepik.com
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• Coloque a mesa de estudos próxima 
à janela para aproveitar a iluminação 
e ventilação naturais. Se você 
usa computador, posicione a tela 
preferencialmente de costas para a 
abertura. Além da luz natural cansar 
menos a visão, é importante ter uma vista 
externa para aliviar a mente;

• Deixe a janela aberta para permitir a 
circulação e renovação do ar no ambiente 
e procure fazer uso de climatização 
artificial (ventiladores e condicionadores 
de ar) apenas quando a temperatura do 
ambiente causar desconforto e prejudicar 
sua concentração;

• Antes de iniciar os estudos, organize a 
mesa. Deixar uma montanha de livros 
e apostilas na bancada pode gerar 
ansiedade, preocupação e desviar sua 
atenção. Mantenha itens de papelaria em 
locais de fácil acesso, caso tenha o hábito 
de escrever resumos.

ConFira as DiCas:

Ruídos

Um fator indispensável para o momento dos estudos 
é o silêncio. Muitas vezes, o barulho é o principal 
desafio para estudar em casa. Por isso, existem 
formas de reduzir os ruídos, segundo explica a 
arquiteta Adriana Sales Cordeiro.

“Para evitar a interferência de sons e barulhos 
externos, observe se é possível vedar temporariamente 
as frestas das portas com almofadas próprias para 
essa finalidade. Revestir as paredes do cômodo 
com papel de parede texturizado também contribui 
para absorção sonora, assim como a utilização de 
cortinas de tecido nas janelas, almofadas e móveis de 
madeira. Por fim, organize seus livros em prateleiras 
ou estantes de madeira próximas à fonte de ruído”, 
aconselha.

Postura

De acordo com coordenadora Adriana, o ideal é 
contar com uma cadeira regulável para que seja 
possível adaptar a altura dos assentos, braços e 
encostos ao corpo.

“Observe que a indicação para a adaptação corporal 
consiste em pés apoiados no chão, ângulo de 90 
graus entre joelhos, distância de 5 cm do joelho 
à extremidade do assento, coluna ereta e lombar 
bem apoiada. os braços devem formar 90 graus em 
relação ao braço da cadeira ou tampo da bancada. A 
tela do computador deve ter altura que permita que 
o usuário a utilize sem precisar baixar ou levantar a 
cabeça constantemente. A altura média ideal para 
a bancada é de 75 cm e a profundidade mínima do 
tampo é de 50 cm”, aconselha a profissional.

Imagem: Freepik.com Imagem: Freepik.com
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os impactos
da pecuáRia na amazônia 

Criação de gado tem sido uma das
vilãs no desmatamento da Floresta

Lana Mota

o 
desmatamento na Amazônia vem crescendo 
de forma avassaladora e violenta, isso por 
vários fatores, entre eles a pecuária. Até a 

de 70, a Amazônia brasileira estava preservada. Mas, 
desde a construção da Rodovia Transamazônica 
(BR-230), o ritmo do desmatamento vem numa 
velocidade absurda, porque nessa época houveram 
incentivos fiscais, crédito subsidiado com pequenas 
taxas de inflação, ofertados pelo governo federal. 

Os principais impactos do desmatamento são as 
perdas de produtividades, causadas pela compressão 
do solo e a redução de nutrientes; mudanças no 
regime hidrológico, que se perde quando a floresta 
se torna pastagem; e a mais conhecida e debatida 
mundialmente, a aceleração do efeito estufa, 
fenômeno natural para manter a temperatura do 
planeta. 

Imagem: Freepik.com

Este impacto ao meio ambiente não repercute na 
sociedade, Porém essa atividade econômica é uma 
das que mais causa prejuízos quando pensamos 
em proteção ambiental e emissão de gases do 
efeito estufa, Além de degradar a floresta, ela 
contribui para a perda da biodiversidade e reservas 
extrativistas, lugares que servem como fonte de 
renda para seringueiros e populações tradicionais.  

A relação entre a derrubada da floresta, 
especificamente no caso da Amazônia, e a criação 
de pasto para o gado reflete diretamente na 
degradação ambiental em larga escala, Pois cada 
vez que uma árvore é derrubada para dar lugar a 
pasto. O desmatamento libera gás carbônico e acaba 
com as chances de a natureza ajudar a reverter a 
ação humana, já que as árvores têm o poder de 
retirar carbono da atmosfera e, assim, diminuir o 
efeito estufa. Quando a área devastada é ocupada 
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Fonte: SAD do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon)

por gado, a sequência nociva ao meio ambiente se 
completa. 

A docente de Direito Ambiental da UNAMA, 
Nazaré Rebelo, destaca que, para corroborar com 
o alto nível de degradação ambiental causado pela 
atividade agropecuária, este segmento econômico 
emitiu 492 milhões de toneladas de gás carbônico 
equivalente (CO2e) em 2018, montante que significa 
25% do total das emissões brasileiras no período. 
“O setor agropecuário é a segunda maior fonte de 
emissões do Brasil, De acordo com o Instituto de 
Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora).
Não bastasse, esse setor é o terceiro maior emissor 
global, especificamente na agropecuária, ou seja, é 
um segmento com intensas emissões de gases do 
efeito estufa”, afirma a professora.  
  

Outro fator que chama atenção em relação à pecuária 
são os dados da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (FAPESP), que estimam 
o gás metano como o segundo maior responsável 
pelo aquecimento global, logo depois do dióxido 
de carbono (CO2), e aferem que 70% das emissões 
desse gás provenham de atividades humanas, com 
destaque para a pecuária.  

“Ao pensarmos também na utilização da água, 
destaca-se a quantidade usada para que 1kg 
de carne bovina seja produzido. Vejamos, são 
necessários 17.100 litros de água para produção de 
1kg de carne bovina. E essa água é potável, própria 
para o consumo humano. É a água que não vemos. 
É a água virtual, entendida como insumo, ou seja, é 
a quantidade de água empregada no processo de 
produção de bem ou serviço. É aquela água que se 
consome, mas não se vê, por conseguinte, não se 
tem a mensuração de quanto é gasto. Vale ressaltar 
que este conceito foi apresentado pelo geógrafo 
norte-americano Tony Allan, no início dos anos 
1990”, aponta Nazaré.  

Essa região do país é responsável por boa parte 
da manutenção da biodiversidade, ou seja, além 
de evitar o aquecimento global, ela recicla água 
das chuvas para a floresta e outras regiões do 
Brasil, como os estados e países vizinhos, como 
a Argentina. De acordo com o pesquisador e 
doutor pelo Departamento de Ecologia e Biologia 
Evolucionária da Universidade de Michigan (EUA) 

e pesquisador titular do Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia (Inpa), em Manaus (AM),  
Philip Fearnside, existe um elevado aumento e 
diminuição de acordo com os ciclos econômicos do 
país. “Um pico de 27.772 km2 / ano foi atingido em 
2004, seguido por uma queda importante para 4.571 
km2 / ano em 2012, após o qual a taxa apresentou 
tendência de alta, atingindo 10.129 km2 / ano em 
2019 (equivalente a um hectare a cada 31 segundos). 
A maior parte (70%) da queda após 2004 ocorreu 
até 2007, e a 2ª desaceleração nesse período é 
quase inteiramente explicada pela queda nos preços 
de commodities de exportação, como soja e carne 
bovina”, informou o cientista em artigo publicado 
em 2020 no Amazônia Real.   

Em cinco anos, o Pará saiu da 4ª posição, liderando 
a lista dos estados que mais desmata na Amazônia, 
seguido pelo Amazonas e Mato Grosso. No ranking 
divulgado pelo Sistema de Alerta de Desmatamento 
– SAD do Instituto do Homem e Meio Ambiente 
da Amazônia (Imazon), só no mês de outubro de 
2021, o estado foi responsável por mais de 50% 
de destruição, equivalente a 450 km do território 
estadual, principalmente aqueles próximos a 
Transamazônica, como São Félix do Xingu e Portel.  
Philip avalia que os plantadores de sojas do Mato 
Grosso vendem suas terras e se deslocam para o 
Estado do Pará. “ No Pará um fator muito importante 
é o efeito indireto da conversão de pastagens 
em soja em Mato Grosso, com os pecuaristas que 
vendem as suas terras para plantadores de soja 
que se deslocam ao Pará para estabelecer novas 
fazendas de pecuária. Evidentemente, o desmonte 
da área ambiental no atual governo federal também 
é importante”, destaca.

Desmatamento setembro de 2018

Imagem: Freepik.com
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Mesmo ficando em 2ª posição no ranking, o Estado 
do Amazonas registrou nesse mesmo período 
uma área de 39% de desmatamento em um ano, 
passando de 76km para 106 km. Os focos de 
incêndios na Amazônia voltaram a ganhar destaque 
mundialmente e têm causado comoção global pelos 
últimos acontecimentos entre 2018 e 2019, com um 
aumento de 30% de queimadas registradas pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). 
Dentro da floresta, as árvores são atingidas pelo 
fogo, causando rapidamente um incêndio e secura.   

De acordo com Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais – INPE (2018), os dados sobre o 
desmatamento anual da Amazônia brasileira 
demonstram que o desmatamento em 2018 está 
menor que a média histórica, calculada entre 1978 e 
2018. Os dados do INPE indicam que os anos onde o 
desmatamento foi mais alto foram em 1995 (29,1%), 
2003 (25,2%) e 2004 (27,8%). A partir de 2005, o 
percentual de desmatamento na Amazônia brasileira 
iniciou uma descendente, alcançando a menor 
taxa da série histórica em 2012 (4,6%). Apesar do 
desmatamento em 2018 estar abaixo da média dos 
últimos 50 anos, há uma tendência no crescimento 
do desmatamento da Amazônia Legal, apresentando 
um crescimento de 3,3 pontos percentuais entre 
2012 e 2018.

Geografia do desmatamento de 2020

evOLUÇÃO DO DesMataMeNtO
e DeGRaDaÇÃO Na aMaZÔNia

Fonte: SAD do Instituto do Homem e Meio Ambiente

da Amazônia (Imazon)

A partir dos dados do Sistema de Alerta de 
Desmatamento – SAD (2021), em outubro deste 
ano o desmatamento foi 10% menor que no mesmo 
período de 2020 e o estado do Pará se apresenta 
como o campeão do desmatamento na Amazônia 
Legal, com 56% de todo o desmatamento, seguido 
por Amazonas (13%), Mato Grosso (11%), Rondônia 
(10%), Acre (6%), Roraima (2%), Maranhão (1%) e 
Amapá (1%).

Fonte: SAD do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon)
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ReuniR os apaixonados poR espoRte
Modalidade resiste ao tempo e segue

firme como forma de diversão

Jônatas Chagas

N
ão é de hoje que os apaixonados por esporte 
praticam o chamado futebol de mesa. A 
atividade acaba sendo uma extensão do amor 

pelo time de coração e a rivalidade também existe 
dentro das quatro linhas desse jogo. O futebol de 
botão já foi bastante comum entre as crianças até o 
final dos anos 1980, tendo passado um período com 
poucos praticantes. No entanto, o jogo, que parecia 
esquecido pelo tempo, começa a retornar às mesas 
e campeonato por todo o país.

O que pode estar atraindo as pessoas de volta a esse 
esporte, é a chance de estender a competitividade 

entre os amigos e familiares. “Voltei a praticar 
o futmesa no final do ano passado, ao ver que 
meus filhos se interessaram novamente por ele. A 
mesa estava guardada e os botões devidamente 
preservados em estojos feitos de flanela. É inevitável 
sentir a nostalgia no momento da disputa. Fico feliz 
que meus filhos voltaram a se interessar, assim, posso 
me divertir com eles e relembrar o passado”, afirmou 
o aposentado Paulo Roberto Pires, 69. Segundo ele, 
os melhores botões são os de acrílico, por serem 
mais resistentes e fixarem melhor a palheta, utensílio 
usado para pressionar os “jogadores” e realizar o 
“chute”.

Botões feitos em acrílico, nas cores do Sport Club do Recife. Introduzido a partir de 1970, o material é um dos mais utilizados até hoje
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O futebol de mesa consiste, basicamente, em 
botões circulares feitos geralmente de plástico, 
representando os jogadores, uma caixa quadrangular, 
utilizada como goleiro, uma bola de futebol pequena 
e achatada, duas barras nas extremidades e, claro, 
dois jogadores em cada time. “É emocionante 
voltar a jogar. Tinha parado ao completar 14 anos, 
mas, hoje com 35, vejo o quanto é divertido. O 
mais apaixonante é poder jogar com meu pai e 
amigos. Torço pelo Sport e meus botões possuem 
as cores do time. O goleiro eu chamo de Magrão e 
meu melhor zagueiro, como não poderia deixar de 
ser, se chama Durval”, confessou o arquiteto Rafael 
Melo, que passa um bom tempo praticando com o 
pai, Paulo. Para ele, o videogame foi um fator que 
influenciou no distanciamento do jogo, pois supria a 
necessidade por entretenimento na época.

O que une pai e filho em torno dessa paixão, nada 
mais é do que a diversão e a oportunidade de 
compartilhar momentos juntos. Para o coordenador 
de esportes do grupo Ser Educacional, Hermogenes 
Brasil, a prática desportiva, seja ela de um esporte 
tradicional ou mesmo de um jogo de mesa, se encaixa 
perfeitamente nas necessidades de entretenimento 
do ser humano. “O futmesa é um jogo lúdico. Ele 
mexe com a imaginação, pois os participantes estão 
ali representando seus respectivos times de coração 
e depositando suas energias e empenho para 
ganhar. O que reforça ainda mais esse aspecto é 
que os discos utilizados, muitas vezes, representam 
jogadores reais aqui fora. Tudo contribui para que 
a disputa extrapole os limites das quatro linhas”, 
comentou.

Seja numa roda de amigos ou jogando de forma 
profissional em campeonatos, por exemplo, o 
futebol de mesa retorna à cena, demonstrando que 
não existe idade para a diversão quando o assunto é 
a paixão por futebol.

História e Campeonatos

O Futebol de Botão é um esporte com quase 100 
anos de existência, reconhecido oficialmente pelo 
Conselho Nacional de Desportos (CND) desde 1988, 
sendo uma modalidade desportiva considerada 
vertente dos esportes de salão, como bilhar e xadrez, 
por exemplo.

São quatro modalidades nacionais, sendo elas a 
do disco, bola 12 toques, bola 3 toques e dadinho. 
Para quem deseja se profissionalizar no futmesa, a 
Confederação Brasileira de Futebol de Mesa (CBFM), 
fundada em 1992, possui federações espalhadas por 
todo o país. Os campeonatos mais disputados são 
o Brasileiro Individual e a Copa do Brasil, ambos 
na modalidade bola 12 Toques. Nela, cada jogador 
tem um limite de 12 toques quando estiver com a 
posse da bola, tendo que chutar ao gol dentro dessa 
contagem, para que não a perca.

Curiosidades 

- O esporte foi criado por um brasileiro;

- As primeiras partidas eram jogadas com 
botões de casacos ou paletós;

- os primeiros campos eram feitos de 
madeira maciça;

- Nos anos 1950, os discos utilizados como 
jogadores eram fichas usadas em cassinos;

- O acrílico, usado até hoje, só foi 
introduzido no jogo em 1970;

- No início, as bolinhas do jogo eram feitas 
de miolo de pão;

- Alguns jogadores são confeccionados 
com o material advindo de chifres de boi;

- O Brasil é o maior campeão mundial da 
modalidade, sendo tetracampeão.

A paixão pelo futebol de botão, reúne pessoas de todas as idades
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Brasil corresponde a 70% dos
investimentos latino-americanos

Ricardo Mousinho



startups no globo terrestre

Novos empreendedores e a atração de investidores 
de diferentes perfis aquecem e fazem crescer 
o mercado das startups no Brasil. Segundo a 
Associação Brasileira de Startups (Abstartups), 
o período do “boom” nos projetos que saíram do 
papel aconteceu entre os anos de 2015 e 2019. Os 
dados da associação revelam que a quantidade de 
negócios mais do que triplicou no final dos cinco 
anos analisados, passando de 4.151 para 12.727 
(207%). Atualmente, o Brasil conta com 13.793 
startups, configurando um aumento de 325% em 
comparação ao ano de 2015.

De acordo com estudos da aceleradora 49 Educação, 
muitas startups surgiram durante a pandemia, mas 
os números ainda irão evidenciar um contínuo 
crescimento por diversas razões. O estudo ainda 
pontua que o público da Geração Z (nascidos entre 
1995 e 2015) serão os novos empreendedores e 
trarão na bagagem todas as características de uma 
geração que quer ser dona de tudo, ainda mais do 
seu próprio negócio.

Além de um público mais jovem e determinado 
em empreender, a modernização das tecnologias 
necessárias para a expansão das startups e o melhor 
acesso aos investidores e ao capital criam conexões 
e fortalecem a cultura do empreendedorismo. 
Isso reflete a variedade de áreas e modelos de 
investimentos, colocando as EdTechs (mercado 
ligado ao setor de educação) em primeiro lugar 
no ranking de mercado de atuação. Na sequência, 
vêm as FinTechs (setor financeiro) e as HealthTechs 
(setor de saúde e bem-estar).

A
inda antes do período pandêmico, uma 
pauta bastante recorrente cativava o 
cenário de investimentos. Com a inovação 

e o ambiente digital e tecnológico como principais 
características, as startups avançam em constantes 
debates e inserções cada vez mais posicionadas em 
um panorama de incertezas e sedento por soluções 
estratégicas, bem acertadas e inovadoras. Mas, 
afinal, você sabe o que é uma startup?

Talvez seja mais prático direcionar o local onde a 
maioria das startups está localizada, dentro dos 
aparelhos celulares. Não sendo necessariamente 
empresas de internet, esses modelos de negócio 
estão bastante presentes na vida de milhões de 
pessoas: aplicativos de comida, educação, financeiras 
e até do sono. Entretanto, a definição de uma 
startup tem algumas distorções, mas é importante 
que seja evidenciada sua principal característica, 
que é a proposta inovadora em relação aos modelos 
tradicionais de negócio e mercado.

Esses modelos de negócio não estão restritos ao 
mundo digital, mas estão mais frequentes nesse 
ambiente por ele ser mais barato, exigir menos 
recursos burocráticos e ser de fácil amplificação. 
Então, com as informações já pontuadas, uma 
startup é um modelo de empresa com mais afinidade 
ou intensidade com o público jovem, o qual procura 
um cenário de incertezas que demanda inovação em 
soluções práticas e rápidas, mas que sejam possíveis 
de divulgar o serviço ou produto em grande escala e 
de forma ininterrupta- modelo de negócios repetível 
e escalável. Exemplos: Nubank, iFood e 99 Táxi.

“Startups são instituições humanas desenhadas 
para criar novos produtos e serviços sob condições 
de extrema incerteza. Normalmente, têm uma 
base tecnológica que possibilita as características 
da escalabilidade a capacidade de fazer muito 
com pouco e a repetibilidade a possibilidade de 
replicação em qualquer local independente de 
fronteiras”, explica o professor de Administração da 
UNINASSAU Recife, Guilherme Alves.

Empreender de maneira inovadora é uma startup. 
A personalidade de uma startup está além de algo 
que apenas se inicia. Modelos de negócios que 
estão iniciando, têm baixo custo e que geralmente 
envolvem o mundo virtual podem ser considerados 
uma startup, mas se não houver a inovação no 
seu DNA, não vão se diferenciar dos negócios 
tradicionais. Logo, não são uma startup.

Fonte: StartupBase

REVISTA SER 35



Em relação ao capital, os investimentos brasileiros 
representam 64% do mercado latino-americano. 
Segundo a Sling Hub, startup que analisa todos 
os atores de inovação da América Latina, o Brasil 
arrebanha sete das 10 startups de maior sucesso 
em toda a região. Além disso, no ano de 2021, as 
startups brasileiras foram as que mais receberam 
investimentos, cerca de 70% no comparativo com 
os outros países. Esse comparativo foi realizado 
com base nos países considerados os mais 
representativos, sejam eles: Brasil, Argentina, Chile, 
Uruguai, México, Colômbia e Peru.

A Distrito, outra plataforma que monitora o mercado 
de startups, registrou que o Brasil teve um recorde 
na quantidade de aportes investidos apenas por 
investimentos diretos de empresas, cerca de 
US$620 milhões, isto é, o triplo em comparação ao 
contabilizado em 2020 (US$207 milhões). Em relação 
aos investimentos totais, até o mês de novembro de 
2021, a plataforma confirmou o valor de US$ 8,01 
bilhões investidos, com este volume superando em 
120% o total referente ao ano de 2020, quando as 
startups receberam US$ 3,65 bilhões.

E cada um desses projetos em execução começa, 
muitas vezes, com apenas um insight, em um dado 
momento que um problema comum precisa de 
resolução prática, rápida e com menor custo de 
operação.

Dando fim à ideia engessada

Engessar um braço ou uma perna é algo bem 
comum e observado principalmente em crianças 
e adolescentes. Em 2015, na Startup Weekend, 
um evento de imersão com empreendedores e 
aspirantes a empreendedores em Natal-RN, que os 
sócios Felipe Neves e Hebert Costa se interessaram 
em desenvolver uma nova forma de imobilização. A 
proposta da plataforma era desenvolver um molde 
que substitui o tradicional gesso, dando lugar a um 

novo material chamado PLA- polímero à base de 
cana de açúcar, beterraba e milho- impresso por 
impressora 3D.

“A FIX IT é uma plataforma que disponibiliza soluções 
3D para imobilização articular. Nossos primeiros 
passos foram lá em 2015, quando pensamos em algo 
mais voltado a questão da imobilização utilizando 
o PLA. E eu, como fisioterapeuta, tenho expertise 
no assunto. Me aliei a quatro amigos na época para 
desenvolver esse software e implementá-lo. Hoje, 
somos só Hebert e eu”, explicou Felipe.

“

Felipe Neves é fisioterapeuta e Herbert Costa, 
biomédico. As especialidades de ambos favoreceram 
a solidez das pesquisas e os impulsionaram para 
os caminhos necessários no desenvolvimento do 
software. Para Felipe, a formação permitiu amplitude 
no que se refere ao contato com outros profissionais 
da área para avaliação e legitimação da ideia em 
expansão.

“Como fisioterapeuta, me senti favorecido desde o 
nascimento da FIX IT, pois isso permitiu uma validação 
mais concisa e fidedigna do negócio, de trazer 
colegas fisioterapeutas para validar. Foi essencial 
para a conversa com médicos e conhecimento de 
fisiopatologias. Além de que eu pude dialogar de 
igual para igual com ortopedistas pelo conhecimento 
anatômico, biomecânico e cinesiológico que temos. 
Para além disso, buscamos sempre nos especializar. 
Nosso foco agora é o mestrado, uma vez que a 
ciência e a pesquisa devem ser aliadas em qualquer 
startup de saúde”, pontuou.

A estrutura é ajustada por meio do software pelo profissional 

especialista que atende o paciente. Após a finalização de todos os 

ajustes, é realizada a impressão em 3D

Fonte: StartupBase
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Com mais de 10 mil pacientes atendidos e cerca 
de 300 profissionais utilizando o software FIX IT, a 
startup ratifica a grande procura por soluções em 
saúde. No demonstrativo do segundo gráfico deste 
material (página 38), é possível observar a terceira 
colocação das HealthTechs (setor de saúde e bem-
estar) na lista dos segmentos de startups com mais 
empreendedores e investimentos realizados. Para 
Felipe, os diferenciais de uma startup de saúde 
em relação a uma empresa tradicional estão na 
agilidade, pois uma startup vive em um ano o que 
uma empresa tradicional vive em 5.

Na empresa tradicional, uma decisão passa por 
vários setores burocráticos até a batida de martelo. 
É uma jornada longa pra se implementar e fazer 
inovação nesse tipo de empresas tradicionais. Isso 
faz com que as startups vivam em um ano o que uma 
empresa tradicional vive em 5 ou 6 anos. E vemos 
os benefícios do modelo de negócios moderno 
ao perceber empresas buscando consultorias 
para implementar metodologias ‘startapianas’”, 
comentou.

Processos e investimentos

O percurso do software até a consolidação da 
plataforma passa por período de teste, correções, 
ajustes e melhorias. Assim como grandes ideias que 
tiveram contato com a aceleradora Overdrives, a 
FIX IT experimentou um período de incubação e fez 
parte de programas de aceleração, com aplicação de 
metodologias, mentorias, relacionamento, advisers 
e investidores como parte do crescimento.

“Nós temos vários investidores, como o grupo 
Ser Educacional por meio da Overdrives. Esses 
apoiadores nos permitiram o contínuo crescimento, 
sendo essencial tê-los em toda essa jornada. Não só 
financeiramente, mas as mentorias e as conexões 
promovidas pela aceleração da Overdrives foram 
ratificadores desse processo de crescimento”, 
finalizou Felipe. 

Apesar das burocracias que ainda existem para 
o estabelecimento do negócio, os empresários 
acreditam que o desafio do processo é a realidade 
do empreendedor, ainda mais incisivo em razão da 
startup ser da área da saúde, exigindo constantes 
projetos técnicos-científicos para mostrar a eficácia 
do produto. 

”Isso [burocracias regulatórias] talvez tenha 
sido nosso principal desafio, tendo em vista que 
precisávamos de velocidade. Isso, seguramente, não 
corre com a velocidade que uma startup cresce e se 
desenvolve. Mas, hoje somos um software que oferece 
soluções em mobilização. E precisávamos cuidar 
também da parte impressa lá na ponta. Iniciamos 
nossa jornada com apenas duas impressoras 3D. 
Se contabilizarmos todos os investimentos desde 
o início até hoje, são mais de R$2 milhões. Nossa 
expectativa é de chegarmos a mais de 5 mil clientes 
diretos beneficiados atendendo mais de 100 mil 
paciente, no próximo biênio”, concluiu Felipe. 

Plataformas inteligentes, aplicativos de 
mudança social

O compromisso com a saúde de pacientes da Atenção 
Básica do município de Currais Novos, no interior 
do Rio Grande do Norte, levou o dentista Rodolfo 
Lira a desenvolver uma proposta de plataforma 
interativa. A UPSaúde começou como objeto de 
estudo e aplicação prática da residência que Rodolfo 
desenvolvia em uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS), disponibilizando aos gestores do hospital e 
pacientes certa agilidade no pré e pós-atendimento 
clínico em várias localidades da região onde atendia 
como dentista. Entretanto, o profissional começou 
sua história no curso de Ciências da Computação. 
Migrou para Odontologia e, após a apresentação de 
uma pesquisa realizada durante a sua residência em 
2017, teve o primeiro insight sobre a plataforma.

Os sócios Hebert Costa e Felipe Neves, da FIX IT, afirmam que o app 

beneficia toda a cadeia hospitalar e clínica, os profissionais de saúde, 

e, como consequência, os pacientes

“Eu encaro a palavra startup muito mais como um mindset, uma 

forma e jeito de se operar num mercado instável. Startup não é algo 

preliminar, é um modo operacional”, Hebert Costa, CPO da FIX IT
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A UPSaúde é uma plataforma de inteligência de 
dados com assimilação de processos que digitaliza 
toda a linha de cuidado do paciente dentro do SUS, 
além de outros segmentos privados. Todo processo 
precisa de validação para ser colocado “no ar”. 
Tivemos esse tempo de validação dentro de um 
programa de residência que deu uma credibilidade 
muito grande e um suporte com um público, campo 
de trabalho e estrutura para conseguirmos utilizar 
esses fatores disponíveis como alavanca para 
desenvolver o produto”, finalizou.

start na startup

Inovar. Essa é a palavra-chave para todo 
empreendedor focar quando o assunto é startup. 
Antes de tudo, é importante saber qual o problema 
a ser solucionado e, também, levar em conta que um 
time coeso vai ajudar a evitar gastos desnecessários. 
Abaixo, seguem algumas observações do mentor de 
startups, Guilherme Alves.

Dica 1

Antes de qualquer coisa, o primeiro passo é descobrir 
um problema real. Um potencial empreendedor que 
quer criar algo inovador e começa pela solução, já 
começou errado.

“Primeiro se pensa num problema e depois em como 
ele é resolvido e enfrentado pelas pessoas. Tendo 
isso bem definido, parte-se para a solução. E ela pode 
ser o mínimo produto viável (MPV). Imaginemos que 
alguma startup social tem um propósito no futuro 
de ser um grande restaurante popular. O MVP disso 
seria a arrecadação de doações dos ingredientes e 
ter voluntários disponíveis para cozinhar. Isso tudo 
de uma forma muito enxuta, viável e prática”.

Dica 2

A viabilidade do projeto acontece quando ele tem 
demanda e aceitação do público-alvo. Quando 
disponibilizado o serviço ou produto, é importante 
que seja testado pelas pessoas.

“Se as pessoas comprarem, ainda que seja uma 
versão embrionária da sua solução, você já 
conseguiu validar e, então, é possível aprimorar. Tem 
que ter venda, alguém tem que consumir, tem que 
ter indicação, e downloads. Se não for assim, isso é 
apenas uma ideia que não vale nada”.

Dica 3

Procurar parceiros e investimentos é um passo 
essencial do projeto. Ter o apoio de mentores e 
investidores permite que a startup decole e se lance 
no mercado.

Imagem: Freepik.com

“Me dediquei cinco anos em pesquisas sobre 
biomarcadores da depressão, como o cortisol salivar, 
pensando em desenvolver um método de diagnóstico 
precoce, barato e rápido. Após uma apresentação 
dessa pesquisa, eu percebi que todos os outros 
pesquisadores trabalhavam com aplicativos, algo 
mais voltado à Ciência da Computação. Ainda que o 
curso de Computação que fiz não tivesse apps, tinha 
softwares, programas de computadores. Comecei 
a me interessar, conhecer o processo de criação, 
a linguagem utilizada, qual era o banco de dados.  
Percebi que não era tão diferente do que eu já sabia 
fazer”, explicou.

observando a necessidade e a demanda durante 
os atendimentos em UBS, Rodolfo se debruçou na 
possibilidade de oferecer algo diferente do, até 
então, realizado nas cidades do interior. A partir dali, 
uma startup de saúde dava seus primeiros passos 
para se tornar a UPSaúde.

“Fui testando algumas ferramentas e decidi que 
aquele grande trabalho sobre depressão seria 
deixado um pouco de lado para entrar em uma 
vertente tecnológica da saúde. O projeto foi muito 
bem aceito e abraçado pela UFRN e pelo serviço de 
saúde. E pivotei, testando essa solução. Avaliei as 
dores que existiam de filas, dificuldade de informação 
e comunicação, de processos de trabalho, da falta 
de inteligência de dados e converter isso em um 
acompanhamento longitudinal, preditivo, preventivo 
e de promoção à saúde. Testei ele por dois anos 
e fez um grande sucesso. Ao final da residência, 
eu consolidei isso em um aplicativo que chegou 
a antecipar protocolos empregados durante a 
pandemia, como a telemedicina e o agendamento 
de consultas”, pontuou Rodolfo.

“Nosso foco é no design de serviços baseado no usuário. É o usuário 

que produz dados, quem tem autonomia de gestão e um autocuidado. 

Pensamos: como vamos facilitar pra ele mesmo marcar uma consulta? 

Como pode ser mais fácil pra ele ter um acompanhamento do médico 

e medicamentos? Inclusive, incluindo até os próprios dependentes”, 

Rodolfo Lira, fundador da UPSaúde
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“Parcerias são super necessárias. Começa-se 
oferecendo aos amigos, famílias, dentro das 
universidades, no condomínio ou bairro onde 
mora. É assim que se faz o negócio crescer. Hoje, 
já temos muitos editais de fomento, plataformas 
de financiamento coletivo e investidores-anjos, 
que são aqueles que investem em que já recebeu 
outro investimento, pois isso demonstra que 
o empreendedor já está `calejado` dentro do 
processo”.

A Carnaúba Valley é a caçula entre as comunidades 

nordestinas, mas que, ainda assim, com menos de três 

anos, já se apresenta no cenário nacional como uma das 10 

comunidades revelação do ano em 2021 pelo prêmio Startup 

Awards, promovido pela ABStartups. Hoje, além de um 

trabalho muito alinhado com a Cajuína Valley, na promoção de 

ações dentro do Piauí, a Carnaúba é membro do Movimento 

Nordeste (MOVE), esse movimento que conta com todas 

as comunidades de startups da região Nordeste, buscando 

promover o desenvolvimento e destaque para os negócios 

e inovações nascidas nas comunidades. Atualmente, a 

comunidade conta com 97 pessoas, 5 corporates- grandes 

investidores para empresas iniciantes-, 8 instituições de 

ensino e mais de 20 startups trabalhando juntas.

a CarnaúBa valley
Dentro Do norDeste

Dica 4

A atenção, dedicação e firmeza de decisões é 
importante para que o negócio não seja extinto por 
questões diversas, como falta de apoio, de foco ou 
trabalho.

“O lance é: quanto mais validação e pivô você 
fizer, melhor. Não conseguiu validar? A estratégia é 
pivotar, ou seja, mudar de direção para poder tentar 
achar o que pode causar impacto dentro do negócio. 
Do contrário, o trabalho será em vão”.

Comunidades de startups apoiam expansão 
inovadora

o crescimento de uma startup pode ter diversos 
fatores que auxiliam os empreendedores a se 
relacionar em com outras criações e, desta forma, 
promover em um apoio mútuo de evolução. De 
acordo com a Abstartup, o Brasil já registrou mais 
de 70 comunidades, dentre elas a Cajuína Valley, 
com sede em Teresina (PI) e a Carnaúba Valley, na 
cidade de Parnaíba (PI). O community leader desta, 
Rodrigo Baluz, pontua que as comunidades são de 
extrema importância para o desenvolvimento dos 
empreendedores. “Uma comunidade é um ambiente 
criado para dar suporte, conexões e amadurecimento 
para as startups de uma determinada região. É 
dentro dessas comunidades que encontramos um 
ecossistema favorável para uma startup, reunindo 
universidades, mentores, empresas, poder público, 
parceiros e investidores”, explicou.

É sempre sobre pessoas. No maior prêmio do 
ecossistema de inovação do Brasil, o Startup Awards, 
a Carnaúba Valley garantiu uma vaga no TOP 10 
das comunidades revelação no ano de 2021. A 
comunidade fundada em janeiro de 2019 surgiu com 
a intenção de criar um ecossistema que ajudasse os 
criadores, aproximando as startups e as pessoas do 
cenário nacional de inovação e empreendedorismo. 
Baluz ressalta que essa perspectiva fomenta o 
desenvolvimento, o avanço econômico, social e 
cultural da região norte do Piauí

“Hoje, a Carnaúba Valley, é a soma da vontade de 
estudantes, profissionais, colaboradores, empresas, 
instituições e startups  encontrarem soluções para uma 

Carnaúba Valley dentro do Nordeste

vida melhor. Uma comunidade digital que explora, 
crescentemente, novas possibilidades no campo da 
tecnologia, da inovação e do empreendedorismo 
digital, com a responsabilidade e a consciência de 
usar o conhecimento e a criatividade para resolver 
problemas, suprir necessidades, prover praticidade 
e bem-estar às pessoas. É sempre sobre pessoas”, 
pontuou Rodrigo Baluz. 

Dinâmica das comunidades de startup

As comunidades não têm, ou não deveriam ter, 
representação jurídica e nem fins lucrativos. Desta 
forma, Baluz explica que são as grandes empresas, 
o governo e os investidores que participam da 
disponibilização de recursos para o fortalecimento 
dos projetos que formam essas comunidades. “Muito 
dos recursos necessários para a operação e tração 
das startups são vindos de editais de fomento e 
investimento dispostos por programas e entidades 
públicas. Por isso, a função das comunidades é 
conectar estes programas e editais às startups locais. 
Todo e qualquer empreendedor e empreendedora 
que ingressa na comunidade é atendido com total 
apoio e conhecimentos para que seus projetos 
cheguem ao mercado”, finaliza Rodrigo Baluz, 
community leader da Carnaúba Valley.
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Quem quer ser um bilionário unicórnio?

E se o negócio der bastante certo e alcançar outro 
patamar de ação? Em 2013, uma nova expressão foi 
criada para designar as startups que estão em uma 
situação confortável em relação aos investimentos e 
atuação. As startups ‘unicórnios’, termo empregado 
pela investidora norte-americana Aileen Lee, são os 
negócios com valor de mercado avaliado em pelo 
menos US$1 bilhão. Para chegar a ser um unicórnio, 
uma startup precisa passar por uma jornada de 
maturidade, com volume de vendas e variáveis de 
mercado bem definidas que permitam a passagem 
por todos as rodadas de investimento (investimento-
anjo, seed, series A, B e C).

“Como se faz pra uma startup chegar nesse ponto? 
Ela precisa ir evoluindo dentro de um contexto de 
negócios e, pra ela ser avaliada em US$1 bilhão, 
normalmente precisa passar por algumas rodadas 
de investimentos. Por exemplo, o Uber, há pouco 
tempo, quase não dava lucro. Então, como que ele 
é avaliado em mais de US$100 bilhões e não dá 
lucro? Basicamente, nas rodadas de investimento da 
empresa, quando vendem 1% dela, por exemplo, eles 
vendem por milhares e milhares de dólares”, explica 
o mentor de startups Guilherme Alves.

De acordo com a ABStartups, ainda que os efeitos 
da crise econômica iniciada em 2020 não sejam 
resolvidos em curto prazo, o cenário que envolve os 
investimentos tem expectativa muito positiva para 
um futuro próximo. Segundo o último levantamento 
realizado pela Associação em agosto de 2021, o Brasil 
tem 21 unicórnios com indícios de que quintuplique 
essa quantidade, chegando a 100 unicórnios até o 
ano de 2026.

Esse generoso número tem como principal fator 
de colaboração o crescimento da demanda por 
serviços digitais durante o período pandêmico. 
Tanto empresas quanto o público em geral 
perceberam a necessidade de migrar as obrigações 

Imagem: Freepik.com

1. 99: transporte particular (2018) 

2. Pag Seguro: fintech (2018) 

3. Nubank: fintech (2018) 

4. Arco Educação: edtech (2018) 

5. Movile (iFood): alimentos, bilheteria e 

logística (2018) 

6. Stone: fintech (2018) 

7. Brex: fintech (2019) 

8. Gympass: bem-estar (2019)

9. Ascenty: data centers (2018) 

10. Loggi: logística (2019) 

11. Quinto Andar: proptech (2019) 

12. Ebanx: fintech (2020)

13. Wildlife: jogos para celular (2020) 

14. Loft: proptech (2020) 

15. Vtex: e-commerce (2020) 

16. Creditas: fintech (2020) 

17. C6 Bank: banco digital (2020) 

18. MadeiraMadeira: e-commerce de 

artigos do lar (2021) 

19. Hotmart: edtech (2021) 

20. Mercado Bitcoin: fintech (2021) 

21. Unico: biometria e documentos (2021)

as startUPs Brasileiras qUe 
sUPeraram o valor De Us$ 1 BilHÃo

Fonte: ABStartup

e responsabilidades do mundo analógico para a 
rede de computadores, uma vez que isso favorecia 
a rapidez, praticidade e a proteção contra a ameaça 
do Coronavírus.
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2021: um ano generoso para as startups

A CB Insights, plataforma de análise de negócios e 
banco de dados global, reconheceu 917 empresas 
que atingiram o mínimo para serem consideradas 
um unicórnio. A plataforma também afirma que, 
até agosto de 2021, 324 empresas atingiram esse 
patamar. Quando comparado com o ano de 2020,  
haviam apenas 115 empresas, ou seja, menos da 
metade para o ano inteiro.

Unicórnios X Camelos

As startups unicórnios adquirem essa nomenclatura 
em razão da sua avaliação de mercado. Mas, quando 
as startups crescem em razão da venda de seus 
próprios produtos ou serviços, são denominadas de 
startups ‘camelo’.

Um camelo é um negócio tão rentável quanto um 
unicórnio, mas um camelo consegue ter mais força. 
Por quê? Um unicórnio muitas vezes chega nesse 
patamar com o dinheiro de parceiros e investidores. 
Já um camelo chega a esse nível com o próprio 
dinheiro, ou seja, com as vendas. Fazendo uma 
analogia, um unicórnio não existe. Mas, um camelo 
tem a característica de ser um animal exótico, de 
carregar o triplo do peso, de gerenciar a pouca água 
no organismo, de viver em condições adversas. 
Logo, muitos empreendedores preferem uma startup 
camelo a uma unicórnio num primeiro momento. 
Lógico, o sonho de qualquer startup é chegar a 
valuation de US$ 1 bilhão. Imagem: Freepik.com

e como serão as startups do futuro?

Os entrevistados que colaboraram com este material foram questionados a respeito do mercado de startups 
em um futuro próximo, a fim de pontuarem os desafios, expectativas com a expansão das startups e a realidade 
desse segmento no país.

Guilherme alves

Gestor da Informação, Doutor em 

Ciência da Informação e Professor da  

UNINASSAU Recife

No futuro, cada vez mais teremos 

empregabilidade dentro de startups. 

Pois, são empresas também, mas se 

desenvolvem através de tecnologia. 

Ou seja, o setor de startups será muito forte. Os desafios serão encontrar 

um produto que se ajuste ao mercado, que tenha demanda, em meio 

às replicações. Com o crescimento populacional, cada vez mais novos 

os problemas vão surgir. Então, acredito que também vão surgir novas 

startups para ajudar as pessoas a resolverem problemas do dia a dia.

silvestre Paiva

Designer, MBA em Gestão Estratégica e 

Co-fundador da Trocados

Eu imagino um mercado muito fértil, 

com novas ideias surgindo e novos 

programas apoiando essas ideias. E, 

consequentemente, novos investidores, 

pois, o que é interessante nesse 

momento que estamos vivendo é a qualidade da informação. Eu acredito 

que daqui pra frente vamos ter um mercado muito mais maduro, de mais 

oportunidades. Sou bem otimista com o futuro no segmento de startups.
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amaike Keric
Estatístico, pós-graduado em 

Estratégia Empresarial e Co-

Fundador da Trocados

Estamos na era digital e, como 

tal, nosso papel é fazer parte da 

digitalização do dinheiro. Estamos 

entrando no mercado de grandes 

empresas e as startups podem 

ganhar muito mais espaço inovando. 

Nosso desafio agora é entregar um produto com mais inteligência e 

simplicidade. Em breve, entregaremos uma conta bancária, sem ser um 

banco, dando acesso às pessoas serviços financeiros de forma acessível 

e fácil, gerando oportunidades iguais.

Marcos ayres

Empreendedor, doutor em 

biotecnologia e CEO da Escritha

Percebemos claramente que 

temos- criadores- boas ideias e 

conseguimos desenvolver soluções 

para muitos problemas. Mas, nós, 

os empreendedores, ainda temos 

dificuldades para definir modelos de negócios. Vários órgãos do 

Piauí, por exemplo, tentam auxiliar com conhecimentos e palestras. 

Entretanto, faltam oportunidades para praticar.

Rodrigo Baluz
Professor da UFPI, mestre em 

Informática Aplicada e Líder da 

Carnaúba Valley

O cenário é muito promissor para 

os negócios inovadores, mesmo que 

não seja um caminho de sucesso 

para todos. O número de startups 

que chegam lá é uma porcentagem 

bem menor do que o número de startups que surgem no mercado. 

Em 2021, as startups brasileiras receberam um valor em investimento 

três vezes maior que o valor registrado em 2020, de acordo com a 

consultoria KPMG em parceria com a ABVCAP (Associação Brasileira 

de Private Equity e Venture Capital).

Joselé Martins
Empreendedor, Criador da Virada 

Geek no Piauí e Criador da Cajuína 

Valley

Eu acredito que é uma realidade: 

tudo vai ser tecnologia e inovação. 

Existem vários problemas para serem 

resolvidos e as verdadeiras empresas 

diruptivas criam os problemas 

para elas mesmo resolverem. Por isso, a busca por investimento, na 

realidade, deve ser a busca por clientes e validação do seu negócio.

Rodolfo Lira

Dentista e fundador da UPSaúde

Eu não vislumbro num futuro próximo, 

já visualizo isso no nosso presente. 

Não existe volta! É algo que virou um 

marco contemporâneo e que mostra 

uma evolução diária. O grande desafio 

é quebrar essa barreira, em conseguir 

pensar fora da caixa e ter as ferramentas necessárias de conhecimento 

e suporte para criar novos negócios e soluções.

Felipe Neves

Fisioterapeuta e CEO da plataforma 

FIX IT

O mercado de startups brasileiras 

alcançará o nível próximo do 

mercado estadunidense, com mais 

agilidade, velocidade e recursos 

disponíveis. Em relação ao mercado, as startups se aliarão com 

grandes empresas para renovar mercado e a startup chega pra inovar 

e quebrar os paradigmas das lacunas que deixaram de ser inovadas. 

Então, o futuro é match entre startups e grandes empresas.
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o sistema
uBíqua de educaçÃo

A 
educação passa por transformações a todo 
momento. Nós, do Grupo Ser Educacional, 
desenvolvemos há dois anos um sistema 

inédito e inovador de ensino e aprendizagem. É o 
Sistema Ubíqua, que leva de forma simultânea o 
conhecimento a toda parte, em tempo integral. Isso 
quer dizer que você tem acesso a um ambiente 
totalmente preparado para ampliar estudos e 
desenvolver habilidades, expandir networks, ter 
experiências imersivas e diversas nas várias áreas 
do conhecimento.

O Grupo Ser Educacional transformou a forma de 
educar, juntando recursos digitais, tecnológicos e 
acadêmicos, para que o aluno tenha experiências e 
vivências com profissionais renomados do Brasil e 
de outros países, dentro das plataformas digitais.

A excelência do Ubíqua está no conjunto de projetos 
desafiadores e multidisciplinares nas mais diversas 
áreas – e que tem você como agente protagonista 
do conhecimento, desenvolvendo sua formação 
com foco nas novas habilidades profissionais, no 
empreendedorismo, nas experiências imersivas e na 
trabalhabilidade.

O Sistema Ubíqua sintetiza as reconfigurações 
dos atos de ensinar e aprender. Está pautado no 

potencial das conexões e de processos educativos 
híbridos, e investe na possibilidade de educação 
onipresente.

O termo Ubíqua vem da palavra ubiquidade, que 
significa estar presente em todos os espaços ao 
mesmo tempo. O conhecimento está em todos 
os lugares, principalmente com as possibilidades 
oferecidas pela tecnologia digital, que ampliou as 
trocas de informação e conteúdos. A geração que 
já cresceu com os dispositivos móveis, desktops e 
portáteis conectados na rede sabe bem a importância 
de estarmos conectados e atualizados.

A inovação está na essência das transformações. 
Com o Ubíqua, o Grupo Ser Educacional assume 
posição de vanguarda entre as instituições de ensino 
superior do país, sua marca registrada. Desse modo, 
o formato centrado no princípio da ubiquidade, ou 
seja, do ensino em toda parte, ampara um modelo 
educacional afinado com a contemporaneidade.

Esse momento de mudanças e transformações 
na forma de aprender e ensinar é o momento da 
educação ubíqua, quando deparamos com as 
possibilidades de utilização simultânea dos diversos 
espaços digitais. Ser multiplataforma na educação 
implica saber transitar em toda e qualquer parte, 
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significa estar e se informar em todos os ambientes, 
expandir seu alcance presencial ou remotamente. 
O projeto Ubíqua sintetiza essas reconfigurações 
do ensinar e aprender, pautado no potencial das 
conexões e de processos educativos híbridos.

O Sistema Ubíqua oferece experiências inéditas 
e únicas, exclusivas para todos os estudantes do 
Grupo Ser Educacional. Proporciona o contato 
com profissionais inspiradores e referenciais nas 
diversas áreas do conhecimento, como nos projetos 
Notável Mestre e Sponsor, que levam grandes 
nomes do cenário nacional e local para encontros 
e atividades integradoras em cada curso. Esse 
projeto apresenta profissionais e empresas que 
são referências nas respectivas áreas, aproximando 
a academia do mercado. O objetivo é ressaltar 
conteúdos programáticos que fizeram a diferença 
para o Sponsor no exercício da sua profissão, 
além de mostrar ao aluno as melhores práticas 
do mercado de trabalho, por meio da vivência 
direta com um profissional atuante do curso ou 
de empresas parceiras. O profissional acompanha 
diversas etapas da trajetória do aluno, oferecendo 
experiências inspiradoras, e participa de atividades 
institucionais do percurso acadêmico, estimulando 
insights e desafios práticos que enriquecem ainda 
mais o processo de aprendizado.

O Ubíqua é também uma nova forma de ensinar e 
aprender em espaços imersivos. Já imaginaram 
ter uma aula direto de um zoológico em plena 
Amazônia, ou visitar as plantações de uvas do 

sertão nordestino, ou ainda ter uma experiência no 
delta do Parnaíba com a organização das mulheres 
catadoras de mariscos? Este é o projeto chamado 
Ser Experience, que conecta alunos de todo país 
em eventos imersivos, com desafios e experiências 
temáticas por curso.

Nesse contexto, observamos a necessidade de 
trabalhar também as práticas de inovação e 
empreendedorismo para as diversas áreas do 
conhecimento dentro do Sistema Ubíqua. O Projeto 
Ser+ Empreendedor, o projeto CRIA, o projeto SER 
Sponsor e o projeto Escola de negócios são exemplos 
disso. Todos são direcionados aos estudantes de 
graduação dos cursos de bacharelados, tecnólogos 
e licenciaturas das instituições de ensino com 
chancela do grupo Ser Educacional, com a 
finalidade de habilitar e potencializar a atividades 
empreendedoras, proporcionando oportunidades 
para a formação, criação de novos negócios, por 
meio de ideias inovadoras e de pré-aceleração. Além 
de acompanhamento e consultoria de negócio nas 
mais diversas áreas por profissionais nacionais que 
integram as IES do Grupo.

Todo o processo se desenvolve a partir da sala de aula 
e por meio de trilhas de aprendizagens extrassala de 
aula de forma remota e digital. Desse modo, tendo 
o formato centrado no princípio da ubiquidade, 
do ensino em toda parte, ampara um modelo 
educacional afinado com a contemporaneidade. Esse 
momento de mudanças e transformações na forma 
de aprender e ensinar é o momento da educação 
ubíqua, quando deparamos com as possibilidades de 
utilização simultânea dos diversos espaços digitais.

Imagem: Freepik.com

simone Bérgamo
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Você se sente uma fRaude?  
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Como lidar com a Síndrome do Impostor, que gera a 
sensação de ser uma farsa na vida pessoal e profissional 

Val Vasques

“
O sentimento é que eu estava em um espaço 
que não pertencia, ocupando o lugar de alguém 
muito melhor que eu”. É assim que a social 

media Lia dos Santos, 26, descreve sua experiência 
com a Síndrome do Impostor, desordem psicológica 
que ganhou a atenção do público nos últimos anos. 
A principal característica da síndrome é a sensação 
de ser uma fraude, alguém que não merece as 
conquistas na vida pessoal e/ou profissional. 

O termo foi utilizado pela primeira vez em 1978 
pelas psicólogas Pauline Clance e Suzanne Imes. 
Elas fizeram um estudo com mulheres doutoras, 
profissionais respeitadas e reconhecidas em seus 
ramos, mas que se sentiam ‘impostoras’, cujas 
conquistas se deram por ‘sorte’, ‘erro’ ou ‘julgamento 
falho’ de seus colegas e superiores. A Síndrome do 

Impostor foi tema de diversos estudos ao longo 
dos anos, mas a desordem não é reconhecida como 
uma doença mental. No entanto, vários sintomas 
da síndrome, como insegurança, procrastinação e 
autossabotagem estão associados à depressão e 
ansiedade, por exemplo 

De acordo com o psicólogo e professor da Pós-
Graduação Ao Vivo do UNINASSAU - Centro 
Universitário Maurício de Nassau Salvador, Luiz 
Hosannah, esse quadro emocional é marcado pela 
ansiedade e a dificuldade de acreditar em si mesmo, 
baixa. “Surgem fantasias pessimistas que fazem 
o sujeito acreditar que ele não é capaz, que está 
enganando todo mundo, que é um impostor e não 
merece o reconhecimento e as conquistas que tem”, 
resume o especialista. 

Imagem: Freepik.com
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Você se sente uma fRaude?  

Apesar da síndrome atingir igualmente homens 
e mulheres, Hosannah informa que as pessoas 
com maior tendência de desenvolver esse 
quadro são as que atuam em áreas muito 
competitivas, com várias cobranças. Filhos 
que têm figuras proeminentes na família 
também costumam desenvolver sentimentos 
de insegurança. “Quando temos familiares que 
foram muito destacados e valorizados, nós 
nos comparamos e nos achamos incapazes, 
acreditando que vamos ser sempre inferiores 
a esses modelos tão idealizados”, explica 
Hosannah. 

a sensação de ser uma farsa 

Hosannah esclarece que os sentimentos de 
inadequação persistem mesmo que haja 
reconhecimento e validação externas. É o caso do 

fotógrafo amazonense Leonardo Mota, de 27 anos. 
Profissional desde 2015, lida com a ansiedade e a 
insegurança em relação ao próprio trabalho, apesar 
de receber feedbacks positivos. “Durante muito 
tempo, quando ia fotografar, me sentia nervoso e 
ansioso. Nunca tive um apadrinhamento.Tudo que sei 
sobre fotografia foi estudando sozinho e praticando. 
Nunca fiz um curso. Então eu tinha medo de acharem 
minhas fotos ruins e questionarem porque eu estava 
naquela função”, conta.  

Lia também convive com as dúvidas a respeito 
da própria capacidade. “Isso causou um desgaste 
muito grande. Qualquer erro mínimo me causava 
uma aflição, as mensagens no telefone corporativo 
eram recebidas com um ‘o que fiz de errado?’”, diz 
a social media. Lia não internalizava os elogios que 
recebia e remoía os erros passados. “Era mais fácil 
acreditar que o erro era a constante e o acerto a 
variável”, resume.  

alerta: autossabotagem 

Um dos desdobramentos da Síndrome do Impostor 
que traz prejuízos para a vida pessoal ou profissional 
é a autossabotagem. O medo do fracasso e a certeza 
de que não merece a posição que ocupa fazem com 
que a pessoa deixe de cumprir funções. “Pelo medo 
do fracasso, já deixei que outros colegas, menos 
experientes, assumissem missões que eu poderia 
desenvolver de maneira mais rápida”, compartilha 
Lia. 

O fotógrafo Leonardo também já teve atitudes de 
autossabotagem. “Cheguei ao ponto de oferecer 

Professor Luiz Hossanah

Imagem: Freepik.com
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devolver o pagamento de um cliente por achar 
que as fotos tinham saído ruins. Quando ele viu o 
trabalho, teve uma reação totalmente contrária à 
minha, achou elas muito boas e até me aconselhou a 
não ter mais esse tipo de atitude”, revela.  

Luiz Hosannah esclarece que a autossabotagem 
impede o desenvolvimento pessoal e profissional. 
“A pessoa não dá continuidade a processos que 
trariam benefícios a ela porque se acha um impostor 
e acredita que cedo ou tarde vai ser descoberto. 
Então, não aceita promoções no trabalho, termina 
namoros, se separa porque acha que não é suficiente, 
se afasta dos filhos porque não se acha bom pai. 
Ou seja, tem dificuldades para levar uma vida de 
maneira saudável”, diz o psicólogo.  

COMO LiDaR COM a síNDROMe DO iMPOstOR 

Hosannah enumera alguns pontos essenciais para que o indivíduo supere os 
sintomas da Síndrome do Impostor: 

•	 Psicoterapia: é indicada para que a pessoa entenda as fontes de conflito 
que ocasionaram a síndrome, como história de vida e dinâmica familiar. O 
diagnóstico e tratamento indicados por um profissional da saúde mental é 
indispensável;

•	 autoconhecimento: quem tem Síndrome do Impostor precisa saber quem 
ele é, reconhecer seus talentos, potencialidades, seus desejos e tentar se 
conectar consigo mesmo”, diz o psicólogo. Prestar atenção no feedback das 
pessoas e aceitar elogios ajudam o processo;  

•	  alimentação saudável e exercício físico: hábitos saudáveis aumentam a 
qualidade de vida e melhoram os sintomas de ansiedade;  

•	 Preparação: “o improviso é o primo do fracasso. E o fracasso, para quem 
tem a Síndrome do Impostor, é a validação de sua fantasia autodepreciativa 
”, diz Hosannah. Para evitar isso, a pessoa deve se planejar e preparar antes 
de realizar uma tarefa, dando o melhor de si;

•	 aceite a imperfeição: para o psicólogo, é importante reconhecer que não 
é preciso ser perfeito. “Posso e devo, ser a minha melhor versão, não para 
ser aplaudido por ninguém, mas para entrar em contato comigo mesmo 
e com meu bem-estar. Reconheça suas limitações, mas acredite nas suas 
potencialidades”, aconselha.  

Imagem: Freepik.com
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IA goKuRsos: apRenda o que

Você queR, ensine o que Você saBe

Nathan Santos

A 
GoKursos é uma empresa de educação 
continuada que produz e comercializa 
infoprodutos. Com mais de 8 mil 

qualificações disponíveis, distribuídas em diversas 
áreas do conhecimento, como Tecnologia, 
Humanas, Comunicação, Gastronomia e Negócios, a 
plataforma também possibilita que infoprodutores 
vendam seus produtos em um robusto marketplace 
educacional, oferecendo suporte aos professores 
e, principalmente, aos clientes finais: os alunos. 
Sobretudo, a GoKursos conta com dois usuários: 
infoprodutores e alunos. O primeiro grupo 
é formado por especialistas, professores e 
profissionais de diferentes áreas do conhecimento 
que, ao desenvolverem cursos, imersões e demais 
produtos digitais, podem comercializar os projetos 
na plataforma. Já os alunos são os usuários 
finais, que consomem os conteúdos educacionais 
para desenvolverem habilidades atualizadas em 
sintonia com o mercado de trabalho e ampliarem 
o conhecimento para alavancar sua trajetória 
profissional. Os estudantes podem acompanhar 
aulas oriundas de cursos livres a formações de nível 
superior; ao fim, recebem certificados.

Respaldada pela tradição de uma das maiores 
empresas do mercado da educação superior, a 
GoKursos nasce da experiência do Ser Educacional. 
As aulas acompanham as principais demandas 
do mercado de trabalho, atreladas às habilidades 
e competências exigidas pelas empresas que 
procuram profissionais qualificados e que dominam 
as exigências dos selecionadores, como busca por 
inovação, adaptabilidade, facilidade a multitarefas e 
domínio da tecnologia.

“Temos como objetivo continuar ampliando esse 
projeto e oferecer mais cursos de curta duração. A 
GoKursos é uma forma de capacitar a população, as 
ajudando a adquirir mais conhecimento, se qualificar 
e enriquecer os currículos. O formato digital continua 
crescendo e devemos usá-lo ao nosso favor”, afirma 

Joaldo Diniz, head de produtos digitais do grupo Ser 
Educacional.

A GoKursos conta com qualificações livres a partir 
de R$ 7,90. Também são oferecidos planos de 
assinatura ideais para estudantes e profissionais 
que não querem estagnar no mercado de trabalho 
e, principalmente, que miram nos cargos dos seus 
sonhos.

“Acreditamos que o acesso ao conhecimento 
é fundamental para transformar sonhos em 
oportunidades. oferecemos centenas de cursos 
em diversas áreas de ensino e simplificamos o 
aprendizado através de capacitações on-line e 
certificações reconhecidas no mercado de trabalho”, 
completa Diniz.

O mundo está em constante evolução e a 
transformação digital exige novos formatos de 
ensino. Para acompanhar este ritmo, a missão do 
Gokursos é compartilhar conhecimento de forma 
inovadora, simplificada, acessível e ágil.

Empresa promove educação de forma digital e acessível,
oferecendo centenas de cursos em diversas áreas do ensino

Joaldo Diniz, head de produtos digitais do grupo Ser Educacional
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expectatiVas em seu pRimeiRo ano
Com temas como propósito, inovação, relacionamentos

e persuasão, evento mostrou como empreender e trabalhar com marketing digital  

Luiza Fruet

o 
Go Digital Festival aconteceu nos dias 27 
e 28 de janeiro, no Centro de Convenções. 
Realizado pela GoKursos, em parceria com 

a UNINASSAU, o evento recebeu grandes nomes do 
marketing digital e do empreendedorismo brasileiro. 
Palestras foram realizadas por Janguiê Diniz, Thiago 
Nigro, Gilberto Augusto, João Kepler, Kaká Diniz, 
Cris Arcangeli, Pyong Lee, Joel Jota, Carol Paiffer e 
Kaisser.

O público teve a oportunidade de acompanhar as 
palestras de forma presencial e on-line, recebendo 
conteúdos relevantes e dicas importantes para 
quem deseja iniciar ou aprimorar o seu negócio. 
Além disso, o evento se tornou uma grande chance 
de networking e troca de conhecimento. Alguns dos 
temas abordados foram persuasão, influência, como 
vender mais e melhor, planejamento de conteúdos, 
tendências do marketing digital, três pilares do 

trade marketing, como criar negócios escaláveis 
e lucrativos por meio da internet e outbound e 
inbound marketing.

.
Imagem: Freepik.com
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Gilberto Augusto, por exemplo, apresentou conceitos 
como o mapa 3C e 3D: o primeiro é sobre definir um 
canal, um calendário de publicações e os conteúdos 
do seu negócio; já o mapa 3D é sobre a necessidade 
de saber as dores, dúvidas e desejos do seu público. 
Thiago Nigro trouxe o conceito da máquina do tempo 
e a importância do planejamento, além de dicas para 
quem pretende empreender. “O marketing digital te 
dá muito dinheiro fácil, mas você precisa manter sua 
direção. Eu aprendi que a ética não tem a ver com 
ganhar dinheiro, você pode ser antiético e ganhar 
muito. Mas você não pode ser antiético de maneira 
nenhuma”, afirmou.  

Uma das palestras foi sobre os fundamentos da 
alta performance, apresentada pelo ex-atleta da 
seleção brasileira de natação e sócio do Grupo 
Primo, Joel Jota. Ele contou um pouco da sua 
jornada profissional e ensinou algumas técnicas para 
conseguir alcançar resultados, como treinamento, 
talento e confiança. Também enfatizou que saúde e 

família devem sempre vir antes do trabalho, sendo 
essencial confiar mais em você do que nos outros.  

Outro destaque foi a apresentação de Cris Arcangeli, 
empresária responsável pela mentoria Método Shark. 
Ela ensinou os quatro pilares do empreendedorismo: 
credibilidade, inovação, liderança e networking. “É 
mais fácil você construir um negócio sem dinheiro 
nenhum, mas com muito networking. Se não 
conhece ninguém do seu mercado e as pessoas 
certas para conseguir o que você precisa, fica 
tudo mais difícil”, afirmou. Cris deu como exemplo 
a abertura de uma hamburgueria. Se a pessoa não 
entende de alimentação e hambúrguer nem conhece 
pessoas desse setor, será complicado dar início ao 
negócio. Não importa ter o dinheiro se não tem 
relacionamentos no mercado que deseja ingressar.

Além das palestras, foi anunciado o lançamento da 
Nous, uma escola da mente na qual Janguiê Diniz 
e Pyong Lee são sócios. Na sua apresentação, o 
hipnólogo abordou como o subconsciente controla 
os pensamentos e convidou cinco participantes para 
um momento de hipnose.

 Thiago Nigro. Créditos: Júlio Santos

 Pyong Lee. Créditos: Rônalti Leite

Imagem: Freepik.com
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A ascensão da produção do algodão no Oeste da Bahia 

Anna Brinquedo

o 
início da civilização se apresenta como 
um período em que ocorreram as maiores 
mudanças para melhoria da vida humana. 

Os primeiros contatos registrados com o algodão 
já demonstravam que as pessoas observaram 
potencial em sua utilização e, rapidamente, foi 
incorporada como uma planta de grande interesse. 
Há evidências de manuscritos levando a supor que 
há 4.000 anos já existia a seleção de sementes para 
o melhoramento do processo produtivo como uma 
forma de “domesticação”.  

Mas o que é a domesticação de uma espécie vegetal? 
É um processo de seleção de características mais 
interessantes para o homem. O algodoeiro que 
possuía um fruto com uma espécie de material 
aveludado e fofo envolvendo sua semente, era logo 
selecionado para comercialização. 

Ao contrário do que se imagina, a comercialização 
do algodão para a Europa começou por meio dos 
árabes e a partir do segundo século da Era Cristã. 
Antes disso ele já percorria outros povos, como os 
Incas, e já era utilizado como produto de necessidade 
básica no Egito. Por lá, o algodão sempre teve papel 
de impacto na economia, mas o grande centro de 
cultivo da cultura de algodão estava mesmo na Índia. 
No Brasil, há alguns anos obtivemos um algodão que 
se destaca pela qualidade e características, como 
quantidade maior de fibra. 

De acordo com o presidente da Associação Brasileira 
dos Produtores de Algodão (ABRAPA), Júlio Cézar 
Busato, o destaque do algodão brasileiro se deve 
a uma junção de forças. “Hoje, o Brasil se tornou a 
quarta maior produção mundial e o segundo maior 
exportador mundial de algodão. No ranking só 
ficamos atrás dos australianos. 

 Fonte: ASCOM ABAPA -  Associação Baiana de Produtores de Algodão
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Isso se deve à parceria entre tecnologia no 
maquinário, somando com pesquisas realizadas 
pela Embrapa, universidades, e a persistência do 
produtor cotonicultor”, destaca. 

Na atualidade, o cultivo do algodão acontece de 
maneira muito eficiente, Dados do International 
Cotton Advisory Committee (ICAC) mostram que 
cerca de 26.172.678 toneladas de algodão são 
produzidas em todo o mundo. O Brasil aparece 
com uma produção anual de cerca de 1,5 milhão de 
toneladas. 

• O ranking de maiores produtores de algodão do 
mundo traz o Brasil na quarta colocação mundial 
para a temporada 2020/21 (ICAC): 

• O ranking de maiores exportadores mundiais 
traz o Brasil na segunda colocação mundial para 
a temporada 2020/21(ICAC): 

Como é possível observar na tabela, o Brasil está 
atrás de países referenciados na produção de 
algodão, e possui grandes marcas de cultivo quando 
relacionado à extensa lista de países produtores da 
fibra, que economicamente expressivos, temos uma 
média de mais de 40.

a produção algodoeira 

O popular “ouro-branco” é uma das estrelas da 
agricultura do oeste baiano e sua alta qualidade está 
intimamente ligada com as condições climáticas 
ideais, disponibilidade hídrica, manejo adequado e 
uso de tecnologia de ponta, empregado a favor da 
produção pelos produtores da região. O Brasil tem 
colaboradores com rostos marcados nesse cenário, o 
Oeste da Bahia se destaca como um dos produtores 
mais importantes do país.  

O engenheiro agrônomo Jorge da Silva Júnior 
enfatiza sobre a representatividade da produção 
baiana no mercado nacional. “Na última safra, o 
Brasil produziu cerca de 2,4 milhões de toneladas 
de fibra de algodão, onde, aproximadamente 22% 
são da produção Baiana (525mil toneladas). Isso 
configura o Estado como a segundo maior produtora 
da fibra no país”, conta. 

Essa qualidade vem sendo comparada aos padrões 
americano e australiano, de acordo com o presidente 
da ABRAPA, Busato. Como eles são referência em 
produção dessa cultura, esse é um ganho inestimável 
para os produtores e produtos da região. Ele conta 
ainda que, na safra 2020/21, foram plantados cerca de 
305 mil hectares na região do MATOPIBA (Acrônimo 
que identifica a Fronteira Agrícola formada pelos 
Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), 
sendo 266 mil hectares especificamente do oeste da 
Bahia, o estado de maior produção. 

Julio Cesar Busato

 Foto: Anna Brinquedo

Fonte: ICAC – Outubro/2020  

Fonte: ICAC – Outubro/2020
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O engenheiro agrônomo esclarece que a região 
Oeste da Bahia tem uma topografia favorável ao 
uso de mecanização. Isso possibilita o uso de alta 
tecnologia aplicada às operações agrícolas. Dessa 
forma, permite que as culturas plantadas na região 
possam expressar ao máximo o seu potencial. 
“Os solos do cerrado em sua grande maioria são 
classificados como Latossolos. Ou seja, são solos 
bem antigos e desgastados, ou seja, sem muitos 
nutrientes disponíveis para o desenvolvimento das 
plantas. Além disso apresentaram uma taxa grande 
de areia em sua classificação textural”, completa. 

A qualidade e avaliação estão muito além da maciez 
de uma simples compra de um pacote no mercado. 
Segundo o presidente da ABRAPA, Júlio Cézar 
Busato, existe uma média de 15 parâmetros a serem 
avaliados, dentre os quais estão o tamanho da 
fibra, densidade, resistência e brilho. “Para garantir 
a qualidade, nossa produção passa pelo teste 
rigoroso do Centro de Análise de Fibras. O oeste 
da Bahia é contemplado com o Centro da ABAPA, 
que é referência em análise de qualidade de fibra 
no Brasil”. 

O Centro de Análise de Fibras da Associação Baiana 
dos Produtores de Algodão (ABAPA) fica localizado 
em Luís Eduardo Magalhães-BA. Ele se destaca por 
ser o maior da América Latina, com capacidade 
para receber em torno de 18 mil amostras de 
algodão por dia, o que aumenta a competividade 
e o ritmo da produção diária.   Além disso, conta 
com equipamentos de referência mundial. Como por 
exemplo, o High Volume Instrumentos (HVI). 

 

Fator relevante para o desenvolvimento estrutural e 
tecnológico da região, o “ouro-branco” do Oeste da 
Bahia possui toda a sua qualidade certificada, assim 
como seus produtos e subprodutos que contribuem 
para a economia social, o PIB, a renda per capita 
e disponibiliza em média anual 23 mil vagas de 
emprego na região baiana. Por isso, estão há várias 
décadas aveludando, aquecendo e enriquecendo um 
desenvolvimento sustentável, evolutivo e social.

Momento com o especialista    

As práticas de conservação do solo são 
extremamente importantes, pois permitem 
que ele seja um componente vivo, com 
disponibilidade de água, matéria orgânica do 
solo (MOS), micro-ondas organismos do solo 
que participam da ciclagem de nutrientes, 
e com isso auxiliam na disponibilidade de 
nutrientes na solução do solo para as plantas. 
As culturas, além de se desenvolverem, 
apresentam mais tolerância aos frequentes 
veranicos e, com uma vigorosidade maior, são 
menos sujeitas aos danos por ataque de pragas 
e doenças, produzindo mais ou diminuindo 
possíveis perdas, tornando a atividade mais 
lucrativa.   Para isso, exige um manejo do solo 
cada vez mais sustentável, com práticas que 
favoreçam a permanência de cobertura do 
solo, com palmadas incremento de MOS. 

  Engenheiro Agrônomo, Jorge da Silva Júnior   

 Fonte: ASCOM ABAPA -  Associação Baiana de Produtores de Algodão
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Cereal está entre os três mais
consumidos no mundo

Pedro Paulo

Q
uando se fala em milho, é comum lembrar do 
tradicional cuscuz, ou da pamonha, canjica, 
pipoca entre outros deliciosos pratos. A 

boca enche d’água e surgem as lembranças das 
festas juninas, que são uma verdadeira exposição 
das várias possibilidades de derivados do cereal. 
O milho é considerado uma matéria-prima básica e 
está na classe dos commodities, que são a base da 
economia global.  

No Brasil, a utilização do milho dentro da dieta 
da população vem desde antes da chegada dos 
europeus. Por estar a tanto tempo dentro das 
nossas refeições, o milho se tornou um ingrediente 
primordial e, junto do trigo e do arroz, faz parte 
do trio de cereais mais consumidos no mundo. 
Atualmente, existem cerca de 150 espécies de milho 
com vasta variedade de cor e formato dos grãos. 

Só em solo brasileiro, segundo a ABIMILHO - 
Associação Brasileira das Indústrias do Milho, em 
2020, a produção foi de 102,9 milhões de toneladas, 
o que tornou o país o terceiro maior produtor do 
cereal, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. 

Já em 2021, durante a primeira safra, até o mês de 
junho, o Brasil produziu cerca de 88,8 milhões de 
toneladas, que, somado ao estoque de 10 milhões 
e a importação de mais 4 milhões, totalizou 102,8 
milhões de toneladas no primeiro semestre. A 
maior parte do cereal foi utilizado para o consumo 
animal, (53,1mi), seguido pela exportação, (22,5mi), 
o consumo industrial, (12,4mi) e o humano, (2mi). 
Somado a outras utilidades, como a produção de 
sementes ou até as perdas, a demanda total apenas 
nos seis primeiros meses deste ano chegou a 95,7 
milhões de toneladas.  

Imagem: Freepik.com

Imagem: Freepik.com
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ORiGeM 

Não há uma certeza para a origem do milho, mas os 
registros mais antigos de seu cultivo, são oriundos 
do México, principalmente da civilização Asteca, e 
estão há pelo menos 7.300 anos dentro da história 
alimentar mundial. Os povos astecas tinham o 
cereal como base de sua alimentação e ele estava 
presente nas refeições da população de todas as 
classes sociais. Não havia distinção nem hora para o 
consumo do milho, ele era um dos pilares da extinta 
civilização. A admiração ao milho era tão grande, 
que o deus asteca, Centeol, era o deus do milho. Um 
dos significados do seu nome é “senhor da espiga 
de milho”.  

A sua expansão para os demais continentes 
aconteceu a partir de chegada dos europeus às 
Américas. Os navegantes da Europa foram os 
responsáveis por difundir a cultura do milho, que 
logo se consolidou e tornou-se uma das principais 
fontes de alimento da população. Com a chegada 
dos navegantes europeus ao Brasil, o consumo do 
milho aumentou consideravelmente, pois, em suas 
caravelas eles trouxeram o cereal, Isso foi somado 
à cultura indígena, que também já utilizava o milho 
em suas refeições.  

Presente na dieta dos animais 

O maior consumo de milho no Brasil está situado 
na região Sul do país, de acordo com a Embrapa, 
principalmente na ração dos animais. A avicultura 
é a que consome mais milho no país. Em 2019, 
segundo um estudo das Projeções do Agronegócio, 
feito pelo Governo Federal, na atividade avícola, 
foram consumidas aproximadamente 27 milhões de 
toneladas do cereal.  

Ele também é utilizado para alimentar os gados 
leiteiro e de corte. Sua facilidade de plantio e cultivo 
são elementos que possibilitam a utilização, além 
de proporcionar energia e proteína para os animais. 
Estudos já comprovaram que a dieta, rica em milho 
facilita o ganho de pesos dos bichos. 

Diversidade na culinária 

Imagem: Freepik.com

Imagem: Freepik.com

Por que é tão importante ter o 
milho em nossa dieta? 

Além de sua versatilidade, o milho é 
bastante nutritivo e pode ser considerado 
um superalimento. EEle é rico em diversos 
aminoácidos e possui um alto teor de 
carboidratos, uma média de 100 calorias 
a cada 100 gramas. A nutricionista e 
professora, Yasmim Mota, destaca as 
qualidades do alimento que o credenciam 
para estar tão presente em nossa dieta. “O 
milho possui uma composição nutricional 
riquíssima! Considerado uma fonte mais 
barata de proteína, é um alimento rico em 
fibras, carboidrato e diversas vitaminas, 
principalmente o ácido fólico (B9) e as 
vitaminas A e C. Além de possuir minerais 
importantíssimos, como potássio, fósforo 
e zinco. Esse cereal, é bastante versátil 
dentro da alimentação, ele faz parte 
de diversos pratos regionais da cultura 
brasileira. O milho pode ser ingerido de 
diversas formas, desde mingau, creme, 
bolo, pipoca e, até mesmo, em opções 
mais simples, como ingrediente para 
saladas. Diante disso, a indicação do 
consumo é extremamente recomendada 
para a saúde, lembrando sempre de 
associá-lo a uma alimentação colorida e 
diversificada”, afirmou. 
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No Nordeste brasileiro, as festas juninas são uma 
verdadeira celebração do milho. A maioria dos 
pratos típicos da festa utilizam o cereal. São cremes, 
sorvetes, sopas, sucos, bolos, pamonhas, cuscuz, 
curau e saladas, além de poder ser servido cozido 
ou assado.  

A utilização do milho na culinária não se prende 
apenas aos festejos juninos, é comum ouvir relatos 
de pessoas que consomem milho no café, almoço e 
jantar, seja como cuscuz, farofas ou outro prato. Ele 
também é utilizado na produção de bebidas, como a 
cerveja. “O milho é um dos cereais mais consumidos 
no mundo. A sua importância é enorme, não só para 
os nordestinos, mas para todo o planeta. Ele é um 
alimento que supre nossas necessidades nutricionais 
e ainda faz parte da nossa cultura alimentar. Imagina 
como seriam as festas juninas sem a presença 
marcante e deliciosa do milho? Difícil de imaginar 

nosso Nordeste sem as iguarias vindas desse 
ingrediente que nos dá pamonha, canjica, bolos e 
uma infinidade de gostosuras”, destaca a Mestra e 
professora de Gastronomia, Sinara Xenofonte. 

Deu água na boca?  

Aposto que de tanto falar sobre milho, já bateu 
aquela vontade de um prato que leva este cereal. 
Pensando nisso, preparamos uma receita especial de 
um cuscuz recheado com carne de sol. Bom apetite! 

Você vai precisar de 500 g de carne do sol picadinha, 
500 g de cuscuz tipo flocão, 2 cebolas grandes, 1/2 
pimentão vermelho, 1/2 pimentão verde, sal a gosto, 
água suficiente para molhar o cuscuz e óleo. 

Em seguida, coloque a massa do cuscuz em uma 
vasilha grande, adicione 1 pitada de sal e molhe aos 
poucos, até estar com uma consistência bem macia, 
bem molhadinho. Fique atento para não encharcar 
demais, e deixe descansar. Em uma panela coloque a 
carne de sol bem picadinha e, após toda água secar,
coloque um pouco de óleo, o bastante para não 
grudar na panela. Deixe fritar um pouco e depois 
acrescente a cebola e os pimentões, refogue um 
pouco e desligue. 

Pegue a massa que estava reservada e junte com a 
carne que acabou de fritar, misture tudo e leve para 
o cuscuzeiro para assar. Depois é só servir. 

Imagem: Freepik.com

Imagem: Freepik.com
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metaVeRso: noVa 
fRonteiRa paRa a educaçÃo 

Q
uando o termo ‘metaverso’ foi usado 
pela primeira vez, em 1992, pelo escritor 
americano Neal Stephenson, talvez poucos 

tenham imaginado suas múltiplas aplicações fora 
do universo de ficção científica descrito no livro 
“Snow Crash”. Três décadas depois, essa palavra 
virou obrigatória. E não só para quem trabalha com 
tecnologia.

Metaverso, em linhas gerais, poderia ser simplificado 
como um feliz casamento das funcionalidades da 
realidade virtual com as da realidade aumentada, 
somando os recursos das redes sociais. É uma 
expressão que ganhou alcance no ano passado, 
quando Mark Zuckerberg anunciou a mudança de 
nome corporativo da companhia Facebook para 
Meta Platforms, em uma alusão óbvia ao metaverso. 

As bigtechs, como um todo, estão nessa corrida - 
e a aquisição por US$ 68,7 bilhões, pela Microsoft, 
da desenvolvedora de jogos eletrônicos Activision 
Blizzard dá a dimensão desse apetite. A empresa 

criada por Bill Gates está muito mais interessada em 
explorar as múltiplas possibilidades do metaverso. 
E a gigante sediada em Seattle sabe que tem muito 
a aprender - alguns games como o Fortnite são os 
grandes desbravadores desse macrocosmo.

Mas o que isso tem a ver com educação? Muita coisa 
- especialmente para quem vê a tecnologia não 
como uma modinha, mas com um olhar estratégico 
de longo prazo.

De acordo com o inventor americano Raymond 
Kurzweil, diretor de engenharia da Google desde 
2012, no final desta década, grande parte das 
pessoas passarão mais tempo no metaverso que na 
chamada ‘vida real’. 

Essa previsão não parece um mero palpite futurista. 
Hoje, a geração que está ingressando no ensino 
superior ou mesmo aquela que está começando sua 
primeira pós-graduação, já cresceu ‘chipada’ para 
as plataformas digitais. Ela não se conforma mais 

A
R

T
IG

O

Imagem: Freepik.com

REVISTA SER60



Joaldo Diniz  
Head de Produtos Digitais do grupo Ser Educacional

em um modelo de ensino baseado no formato que 
vigorava até recentemente - um longo monólogo 
com algumas anotações riscadas na lousa. 

O sucesso da educação digital, forçada pela 
pandemia, é bem verdade, mostrou que os 
estudantes, inclusive de gerações anteriores, estão 
preparados para estudar de forma remota, desde 
que o aprendizado seja interativo, modulado e 
flexível - permitindo que ele estude quando quiser, 
onde quiser, quanto quiser. O formato híbrido, 
combinando as conveniências do digital com as 
vantagens do presencial, é que permitem uma 
formação plena.

O desenvolvimento do metaverso oferece novas 
oportunidades. Com a possibilidade de replicar 
a realidade em dispositivos digitais, não é difícil 
imaginar a formatação de aulas imersivas com 
professores, alunos e convidados interagindo em 
tempo real, em um ambiente virtual que garanta 
uma simulação efetiva de situações concretas.  

Alguns exemplos simples. Nos últimos anos, 
diversos museus consagrados abriram seus acervos. 
Com o metaverso, talvez possamos imaginar uma 
visita guiada a um museu de história natural ou de 
arqueologia que traga uma experiência realmente 
imersiva, interativa e que permita essa interação entre 
docentes e discentes. Ou uma aula de Engenharia em 
que os alunos tenham a chance de simular projetos 
em tempo real - e suas consequências. Ou uma aula 
de anatomia humana para alunos de Medicina. E 
daí em diante.  O melhor: mesmo a distância, esse 
ambiente deverá trazer interações rápidas e de 
qualidade entre os avatares – não muito diferente 
do que já ocorre no universo dos games. 

Há espaço para muita inovação nesse ambiente 
– e os grandes grupos de ensino superior, alguns 
deles forçados pela pandemia, perceberam que o 
mundo está mudando e as necessidades dos alunos 
(e clientes) rapidamente evoluem para um novo 
patamar. 

Com o tempo, poderemos ver o nascedouro de 
startups, incentivadas por editais de aceleradoras, 
exclusivamente dedicadas a desenvolver essas 
realidades, associando tecnologia, design e 
acompanhamento pedagógico, gerando produtos e 
serviços não só para cursos em nível de graduação 
ou pós-graduação, mas também para extensão, 
possibilitando o acesso a estudantes que queiram 
complementar sua formação – em linha com o 
conceito de lifelong learning.

O metaverso, claro, não deverá ser excludente. Alunos 
gostam de estar juntos e os ambientes presenciais 
ainda seguirão tendo seu espaço privilegiado – a 
pandemia há de dar uma trégua para que esse 
convívio possa seguir existindo em segurança. 

Mas cometerá um grande erro quem não se preparar 
para essa nova forma de enxergar o mundo – até 
mesmo porque diversos segmentos do mercado vêm 
apostando bastante nessa vertente como uma nova 
fronteira para fazer negócios.  E o ensino superior 
tem o dever de formar pessoas com pensamento 
inovador para aproveitar – e desenvolver – todas 
essas oportunidades.  

Imagem: Freepik.com
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falta de cuidado com a saúde Bucal
da cRiança pode leVaR ao uso de pRótese
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Atenção com a higiene da boca desde a
infância evita sérios problemas

Aline Pinho

B
oca saudável e sorriso bonito contribuem para 
o bem-estar e elevam a autoestima. Por isso, 
é necessário ensinar às crianças a importância 

de estabelecer hábitos de higiene bucal para evitar 
problemas. Uma dessas situações indesejadas é 
o uso de prótese ainda na infância, devido à má 
higienização dos dentes.

A prótese no paciente infantil é indicada quando a 
criança tem a perda precoce de um dente decíduo, 
conhecido como dente de leite, o que pode acarretar 
em prejuízos funcionais, como a perda de espaço na 
região, dificuldade na mastigação, na fala, posição 
inadequada da língua, entre outros.

o odontopediatra e professor da Universidade 
Guarulhos, Carlos Felipe Bonacina, explica que muitos 
pais ainda desconhecem a importância de cuidar 
da saúde bucal da criança desde seu nascimento. 
“Os cuidados devem começar cedo. Muitas famílias 
ainda negligenciam a atenção na higiene dos dentes 
de leite e temos que desencorajá-las da crença 
de que dente de leite não precisa ser cuidado ou 

tratado porque vai “cair”. Então, é preciso estimular 
à correta higienização já nos primeiros anos de 
vida”, destaca.

Izabelle Reimberg na consulta com o odontopediatra Carlos 

Felipe Bonacina

Clínica da UNG está localizada no prédio S, na Ladeira Campos Sales, centro de Guarulhos
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falta de cuidado com a saúde Bucal
da cRiança pode leVaR ao uso de pRótese

QUaNDO  a CRiaNÇa PReCisa UsaR PRÓtese?

A indicação da prótese adequada para o paciente 
infantil, ainda segundo o dentista, deve ser feita 
após um diagnóstico preciso e uma avaliação das 
condições psicológicas e de maturidade da criança. 

Em relação à importância dos dentes de leite, o 
especialista menciona suas principais funções. “Eles 
começam a se desenvolver ainda na gestação do 
bebê. O mais comum é que os primeiros irrompam 
por volta dos 6 aos 8 meses de vida. Muitas vezes, 
não são vistos como importantes devido ao seu 
tempo de vida (ou caráter temporário). No entanto, 
vale ressaltar que é por meio dos dentes de leite 
que a criança executa as principais funções para 
o desenvolvimento da face, como a mastigação, 
deglutição, fala e respiração, além de que serve de 
guia para o dente permanente”, explica.

Dafyne Ariel Gomes, 12 anos, dá exemplo quando o 
assunto é ir ao dentista. Desde cedo, a mãe Débora 
Leal conscientiza a filha com deficiência intelectual 
sobre a importância de ter o acompanhamento.
Em 2018, começou a ser atendida pelo Dr. Felipe 
e equipe, na clínica da UNG. A mãe conta que 
Dafyne tinha medo de ir à consulta, mas o trabalho 
dos profissionais permite conforto e segurança à 
criança e aos pais. “O atendimento com minha filha é 
maravilhoso, o que nos deixa tranquilos. Os dentistas 
da UNG são dedicados e fazem um excelente 
trabalho. Temos consulta praticamente toda 
semana e Dr.Felipe, por exemplo, demonstra amor à 
profissão ao atender o paciente”, afirma Débora, ao 
acrescentar que o filho Dérick Reuel também já foi 
atendido pelos especialistas da universidade.

“O tipo de prótese a ser indicado deve obedecer 
alguns fatores, como simplicidade de uso, facilidade 
de instalação, resistência, de fácil higienização, não 
interferir no crescimento, na oclusão, na mastigação 
e na fala”, orienta.

De acordo com o odontopediatra, a partir dos 3 anos 
de idade é comum o uso de prótese, fase em que a 
criança já tem todos os dentes de leite. Ele ressalta 
ainda que o sucesso no tratamento está diretamente 
relacionado ao manejo do comportamento dos 
pequenos durante as consultas e também o incentivo 
da família na manutenção e nos cuidados.

Para que os pais e responsáveis tenham orientações 
adequadas sobre os devidos cuidados, o 
recomendado é que a criança siga uma rotina de 
higienização, controle da dieta (principalmente 
açúcar) e faça visitas periódicas ao odontopediatra. 
O especialista alerta que a escovação precisa ser 
feita desde o nascimento do primeiro dente de leite, 
por volta dos 6 meses de idade. “Deve ser realizada 
pelo menos, 2x ao dia com creme dental indicado 
pelo dentista. Geralmente um com flúor. Quando 
a criança se acostuma a frequentar o consultório 
odontológico, desenvolve um comportamento 
que resultará em um adulto com dentes bonitos e 
saudáveis”, pontua.

CasOs De Lesões Mais COMUNs NOs 
DeNtes iNFaNtis:

•	 Cárie – a doença ainda é responsável pelo 
maior número de perdas dentárias na 
população infantil. É provocada por ácidos 
produzidos pelas bactérias que vivem na 
boca;

•	 traumatismos – problema comum que 
atinge crianças em todo mundo. É causado 
pelo impacto externo sobre o tecido dental 
e pode resultar em dor e danos emocionais, 
devido ao comprometimento estético;

•	 Gengivite – inflamação da gengiva 
provocada pelo tártaro, ocasionando dores, 
inchaços e sangramentos;

•	 Periodontite – inflamação na gengiva que 
atinge a estrutura do dente. Em alguns 
casos, provoca até a perda do dente;

•	 Mau hálito – causada pela má higiene bucal 
aliada a diversos fatores.

Imagem: Freepik.com
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séRies e filmes tRue cRimes:
históRias Reais leVadas Às telasC
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Com produções que remontam histórias de crimes reais,  
gênero tem atraído cada vez mais o interesse do público

Henrique Almeida

N
a hora de assistir um filme, série ou 
documentário, você prefere ficção ou não 
ficção? Se respondeu a segunda alternativa, 

possivelmente já viu alguma obra de um gênero 
chamado true crime ou crimes verdadeiros. Essa 
categoria explora os detalhes de crimes reais que 
abalaram a sociedade pela forma violenta e trágica 
que aconteceram. 

Muito produzido pelos norte-americanos, o true 
crime está se popularizando e ganhando espaço no 
Brasil. Entre as recentes produções nacionais com 
grande repercussão, temos os exemplos as série 
“Elize Matsunaga”, o “Caso Evandro” e os filmes “A 
Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou 
Meus Pais”. Os dois últimos recontam a história do 

brutal assassinato do casal Manfred e Marísia, pais de 
Suzana Von Richthofen, que, ao lado do namorado 
Daniel Cravinhos, tramou todo o crime realizado no 
ano de 2002. 
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séRies e filmes tRue cRimes:
históRias Reais leVadas Às telas

O diretor dos filmes do caso Von Richthofen, Maurício 
Eça, destaca que ainda há poucas produções do 
gênero no país e revela como surgiu o desejo de 
produzir as obras. “O gênero true crime ainda é 
pouco produzido no Brasil, com sua maior parte em 
documentários e séries documentais. Mas, o público 
brasileiro se interessa muito pelo tema em séries 
e filmes internacionais eu também sempre fui um 
assíduo espectador. Esse tipo de filme sempre me 
interessou por discutir a mente humana, questões 
duras e muito delicadas, mas que precisam ser 
abordadas. Acredito que cinema não é apenas 
entretenimento, mas também algo muito importante 
para que gere discussões, questionamentos e 
reflexões ao ser humano”, ressalta o cineasta. 

Mas o que leva o público a se interessar por esse 
formato? De acordo com a psicóloga clínica e escolar, 
neuropsicopedagoga e coordenadora do curso de 
Psicologia da UNINASSAU Paulista, Márcia Karine 
Monteiro, um dos motivos é que as mentes criminosas 
chamam atenção e despertam a curiosidade. 
“Podemos compreender que a psicologia possui 
vários estudos relacionados à psicopatia, a qual é 
definida como um distúrbio de personalidade. Esses 
distúrbios estão relacionados ao desenvolvimento 
biopsicossocial do indivíduo, no qual as principais 
características são falta de empatia, incapacidade 
de lealdade com outros indivíduos, falta de valores 
sociais e de grupo e ausência de sentimentos 
genuínos, como remorso, gratidão, frieza e total 
insensibilidade. Esses sintomas estão do lado dos 
que cometem as demandas negativas. Esse tipo de 
produção atrai cada vez mais as pessoas porque 
elas buscam compreender e desvendar esse tipo de 
mente.

 

Apaixonado por cinema, o jornalista Yuri Matos, 30 
anos, assiste mais de 250 filmes por ano. Ele já viu 
muitas produções do gênero true crime e confirma 
que a curiosidade realmente é o grande atrativo. 
“Esses casos reais sempre chamam a atenção. Muitas 
vezes, a realidade é mais interessante do que a 
ficção. Geralmente, essas produções se aprofundam 
bastante, ouvindo testemunhas, mostrando 
documentos, investigações e julgamentos. E mesmo 
se tratando de coisas muito trágicas, afinal de contas 
são crimes, não deixa de ser atraente saber como se 
deu a captura e os pormenores da investigação dos 
suspeitos”, afirma o cinéfilo.  

Portanto, se você é curioso, gosta de assistir filmes 
e tem interesse por histórias reais, produções do 
gênero true crime são boas pedidas. E para quem 
curte um programa em casa, assistindo com a 
família, fica uma dica importante da psicóloga 
Márcia Karine.“Os conteúdos apresentados buscam 
o comércio do consumo, cabe as pessoas do núcleo 
familiar orientar os filhos sobre o que pode ser 
assistido, qual a faixa etária. Muitas vezes conversar 
sobre o conteúdo ajuda na compreensão do que 
é certo ou errado. Desta forma assistimos algo 
e criticamos as questões negativas para não as 
alimentar”, destaca. 

Imagem: Freepik.com

A Menina Que Matou Os Pais/O Menino Que Matou Meus Pais

- Produções da Amazon Prime

Diretor de cinema Mauricio Eça
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seR educacional constRói usina
solaR fotoVoltaica em peRnamBuco
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A estrutura vai suprir a energia das instituições
da empresa na região

Luiza Fruet

o 
grupo Ser Educacional investiu R$ 4,5 
milhões em uma usina solar em Caruaru 
pensando na economia de energia, já que 

pelo mercado cativo está muito cara e tende a 
aumentar, e na sustentabilidade. Essa tecnologia 
econômica e renovável também contribui com a 
proteção do meio ambiente, pois a energia produzida 
é mais barata e limpa. Alguns dos benefícios para a 
natureza são elevação do uso de recursos naturais e 
diminuição do desmatamento e da emissão de gases 
poluentes.

Construída dentro do complexo da UNINASSAU 
Caruaru, a usina utiliza diversas placas fotovoltaicas 
para transformar a luz do sol em eletricidade e 
enviá-la a outros locais por meio de linhas de 
distribuição. Quando gerada, ela é injetada na rede 
da Neoenergia, de forma que é possível acompanhar 
quanto está sendo produzido e a empresa de 
distribuição de energia elétrica saiba quanto está 
sendo injetado. Com isso, o crédito de eletricidade 
injetada é abatido nas faturas de energia do grupo 
Ser Educacional.

“Estamos sempre preocupados com o 
desenvolvimento sustentável da nossa companhia 
e esse projeto faz parte do nosso programa de 
sustentabilidade. Com a criação desta usina, além 
de gerar energia elétrica ‘limpa’ para as nossas 
Instituições de Ensino Superior na região, ainda 
teremos uma redução de custos da empresa, se 
pensarmos a longo prazo”, afirma Jânyo Diniz, 
presidente do Ser Educacional. “Ainda estamos 
estudando a possibilidade de ampliar este projeto em 
Barreiras e Juazeiro, potencializando os benefícios 
que uma usina solar oferece”, complementa.

A estrutura da usina é formada por 2.212 módulos da 
empresa WEG com placas bifaciais e nove inversores, 
tendo a capacidade de 1,2 MW pico. O sistema irá 
produzir 2,3 GWh de energia 100% renovável ao ano. 
A usina vai alimentar todas as unidades de baixa 
tensão que fazem parte do grupo Ser Educacional 
e são localizadas em Pernambuco, além de algumas 
de alta tensão que ainda não estão no Mercado Livre 

de Energia. A economia será de 88% e o esperado é 
que o investimento retorne em menos de três anos.

O mercado solar no Brasil 

A regulamentação do uso de energia solar no Brasil 
ocorreu em 2012, permitindo que os brasileiros 
instalassem os painéis solares nas suas residências 
e conseguissem se conectar à rede de distribuição 
de energia. Com isso, se tornou possível reduzir 
as contas por meio dos créditos de eletricidade 
gerados e o número de painéis e usinas solares 
foram crescendo ao longo dos anos. 

A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica 
informou que, em 2021, a energia solar bateu um 
recorde e ultrapassou a quantidade de eletricidade 
gerada pelas usinas termelétricas. A estimativa é que 
o mercado solar continue crescendo no país devido 
aos benefícios que oferece, como o baixo custo de 
manutenção do sistema fotovoltaico, e às condições 
climáticas favoráveis. Além disso, esse avanço é 
positivo para o desenvolvimento social, econômico 
e ambiental. Atualmente, o Brasil está na lista dos 15 
países com maior capacidade de geração solar. 

Usina Sola em Caruaru
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animações como foRma de 
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Filmes têm apresentado lições de vida e
ensinamentos importantes para o público infantil   

Luiza Fruet

o
s produtos audiovisuais voltados para as 
crianças não se resumem a histórias simples 
com personagens fofos. Muitos estúdios 

vêm, ao longo dos anos, introduzindo assuntos 
importantes e relacionados a questões sociais 
na trama de suas produções. Para conseguir a 
atenção dos mais novos, os desenhos animados se 
tornaram a melhor opção. Além disso, as mensagens 
acabam impactando as pessoas que acompanham 
os pequenos nas sessões. Esses longas não são 
apenas entretenimento, mas também uma forma de 
aprendizado. 

Um exemplo são as animações da Disney, desde os 
filmes mais antigos até os mais recentes. A história 

Imagem: Freepik.com

de Dumbo pode ser associada ao bullying, já que
era motivo de piada por ter orelhas gigantes; Lilo & 
Stitch foca bastante em Ohana, palavra que significa 
família na cultura havaiana; Wall-E tem como objetivo 
mostrar o possível futuro do planeta Terra caso a 
quantidade de resíduos que produzimos cresça com 
o tempo; já Operação Big Hero trata da questão da 
perda e do luto. 

Para Anna Karina Gonçalves, professora de Psicologia 
da UNINASSAU Boa Viagem, os filmes despertam a 
curiosidade das crianças sobre diversos assuntos 
e fazem com que elas se tornem mais empáticas. 
“Já temos filmes animados educativos a algum 
tempo, que fazem uso de uma linguagem que atrai 
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a atenção dos pequenos, sendo possível fazer uma 
discussão e problematizar o assunto respeitando 
o nível cognitivo de cada criança e da turma da 
escola. Há muito material produzido no mercado 
audiovisual. Inclusive, temos Maurício de Sousa com 
desenhos que apresentaram uma criança cadeirante 
e a questão do autismo. Não precisamos recorrer às 
produções internacionais”, conclui.  

Se possível, é interessante perguntar aos os 
pequenos o que eles aprenderam com os filmes. 
Dessa forma, os cuidadores poderão conversar sobre 
os assuntos de maneira lúdica ou explicá-los caso 
não tenham compreendido a mensagem principal da 
história. As animações também têm outros pontos 
positivos, como o aumento do vocabulário, a ajuda 
no desenvolvimento socioemocional e a estimulação 
da criatividade, além de também ser uma maneira 
de reunir a família em uma tarde divertida.  

Alexsandro Silva, professor de Pedagogia da 
UNINASSAU Graças, comenta sobre como essas 
produções podem ajudar na educação dos 
pequenos. “A arte e a educação sempre foram 
ciências que andaram de mãos juntas para a 
construção de um sujeito social crítico e reflexivo. 
Atualmente, com maior ênfase, temos as animações 
como uma ferramenta para o processo de ensino 
e aprendizagem das crianças. Ela é bastante 
usada nas escolas e traz uma maneira divertida 
de aprendizagem, desde conteúdos curriculares 
a questões mais sociais e debates atuais, como 
relações étnico-raciais, enfrentamentos do medo ou 
luto, questões de respeito e até relação ser humano e 
natureza. Ver como os personagens lidam diante da 
situação faz com que as crianças criem estratégias 
e construam seu pensamentos para lidarem com 
as situações cotidianas. Esse recurso deve ser bem 
explorado para que possa ter o conhecimento e a 
aprendizagem vivenciadas de maneira positiva, não 

reproduzindo situações desagradáveis para nossas 
crianças”, afirma.  

Porém, atualmente, muitas crianças preferem ter 
acesso a conteúdos produzidos e publicados no 
YouTube. E são poucos os canais educativos. Além 
de perder parte da sua infância encarando telas de 
computadores, tablets e celulares, passam menos 
tempo com suas famílias. Se tornou algo comum 
escutar de uma criança que o sonho dela é ser um 
Youtuber famoso.   

O grande problema é que muitos canais oferecem 
conteúdos rasos, sem materiais que possam ajudar 
no desenvolvimento do público infantil e fazer com 
que ele aprenda sobre assuntos importantes do dia 
a dia de uma forma divertida. Além disso, muitos 
YouTubers não têm fundamentação para falar 
com propriedade sobre os assuntos.  Anna Karina 
Gonçalves comenta que já é possível ver o impacto 
dessas produções na nova geração. “As crianças 
estão passando mais tempo em casa, no hiper 
convívio com adultos. O impacto é elas brincando 
sozinhas nos ambientes das escolas, com dificuldade 
de dividir, menos empáticas, mais egocêntricas e 
mais individualistas”, conclui.   
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Durante a pandemia, com os pais sobrecarregados 
com o trabalho remoto e afazeres de casa, os 
vídeos do YouTube foram muito disponibilizados 
para as crianças. Agora, com elas voltando para as 
escolas e os responsáveis para o trabalho, como 
fazer a limitação desses conteúdos que não trazem 
conhecimento? É importante gerenciar o que as 
crianças estavam assistindo, o que pode não ser 
fácil, pois elas podem ter se habituado a esses tipos 
de vídeos. Algumas opções são fazer acordos com 
os pequenos que já conseguem dialogar, estipular 
um tempo ou fazer premiações. Dessa forma, a 
criança vai aprendendo e se readaptando. 

 

Jogos digitais educativos  

Como apresentado anteriormente, o consumo de 
conteúdos digitais por parte das crianças vem 
crescendo cada vez mais, pois compreendem a 
tecnologia desde muito cedo. Além dos filmes 
e séries animados, também há os jogos digitais 
educativos, que fornecem materiais que agregam 
conhecimento e servem como mais uma forma de 
aprendizado. Tanto os pais como os professores 
podem fazer uso dessa tecnologia para que as 
crianças aprimorem suas habilidades na ortografia, 
leitura, matemática, entre outras áreas.  

Charles Everton, coordenador de Game Design da 
UNINASSAU Digital, explica como os jogos são 
elaborados para conquistar as crianças. “A indústria 
de jogos eletrônicos usa diversas estratégias para 
atrair o consumidor infantil, são muitos os aspectos 
considerados para conquistar esse público, como 
criação de cenários, utilização de cores, trilha 
sonora, criação de personagens, elementos de 
interação, efeitos, animação, entre outros. Mas não 
há uma receita mágica. O ideal é pesquisar muito 
sobre o mercado e o perfil do público-alvo para 
criar produtos atraentes e que, antes do lançamento, 
possam ser validados e explorados pelos usuários 
a fim de obter feedbacks para possíveis ajustes”, 
afirma.  

Essa é mais uma forma de transformar a aprendizagem 
em algo dinâmico e divertido, quebrando a rotina 
monótona e deixando as aulas mais interessantes 
para os alunos. Além de mostrar a possibilidade de 
juntar ensino e diversão, é de extrema importância 
explicar sobre os riscos do uso excessivo de telas. 
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