EDITORIAL
Nesta edição do Caderno de Graduação Ciências Humanas e Sociais da Universidade Tiradentes Sergipe proponho aos leitores uma reflexão em uma época de pandemia, isto porque, o Covid-19 mudou drasticamente nosso cotidiano já que a palavra
de ordem é “crise mundial na saúde” e suas consequências em diversas áreas a exemplo
da economia, das tecnologias e das relações sociais.
O fato, é que coronavírus impôs necessariamente o isolamento social desconstruindo padrões comportamentais, onde o cuidado com o próximo ganha visibilidade
alinhado à insurgência necessária da solidariedade, da compaixão e da saudade. Uma
lição emerge em tempos de pós-pandemia: “o mundo não será mais o mesmo”; são
tempos incertos que denotam a vulnerabilidade do ser humano e a necessidade de
sobrevivência face ao desconhecido.
Esta Edição apresenta 20 artigos de diferentes cursos como Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito, História, Jornalismo, Psicologia e Serviço Social o que demonstra
a consolidação da pesquisa na Universidade Tiradentes que se inicia desde os primeiros
períodos com a iniciação científica até a conclusão do curso pelos discentes.
O curso de Administração apresenta dois artigos. O primeiro artigo aborda através de
estudo de caso no DER (Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária) no estado de
Sergipe cujo objetivo é mapear programas motivacionais como estímulo ao desempenho
dos seus colaboradores. O segundo artigo analisa a capacitação dos servidores públicos
na Secretaria Municipal da Família e da Assistência Sociais em Aracaju/SE.
A Arquitetura e Urbanismo desenvolve quatro artigos que se relacionam com diferentes temáticas, abrangendo desde a Outorga do Direito de Construir; a Arquitetura
Paramétrica: o influxo da Modelagem 3D na produção Arquitetônica em Aracaju em Sergipe; o Revés da Arquitetura e Urbanismo na Gestão e Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil e Planejamento Urbano até a problemática da Fragilidade do Condicionamento Acústico no Ambiente Básico de Saúde Pública no Conjunto Augusto Franco.
O curso de Direito traz cinco artigos com significativa contribuição em diferentes
temáticas contemporâneas a exemplo da Mistanásia ou Eutanásia Social no SUS- Sistema Único de Saúde com enfoque na ineficiência do acesso à saúde e a desigualdade
social nesse processo.
Noutro artigo as autoras discorrem sobre o Abando Afetivo no Direito das Famílias
e as possiblidades para a Responsabilidade Civil. A pesquisa parte de conceito teóricos e
jurisprudenciais analisando o espaço para reparação do dano.
Outras questões interessantes e emergenciais são apresentadas pelo curso de Direito a exemplo da Competência Municipal para o Tombamento do Patrimônio Natural;
o Controle de Convencionalidade da Reforma Trabalhista a partir da análise da Convenção nº 155 da OIT e o artigo 611-A da CLT; o Dano Existencial no Direito do Trabalho e
por fim, a análise das cotas eleitorais sob a perspectiva de gênero no Brasil.
O curso de História traz uma abordagem crítica sobre o nascimento (morte) da
ciência no Brasil: os primeiros séculos. O artigo leva em consideração diferentes as-

pectos do recorte histórico no Brasil buscando esclarecer como essa herança histórica
reflete na desvalorização científica na atualidade.
O curso de Jornalismo inova ao enunciar os “Impasses do Jornalismo de Jogos
Eletrônicos no Brasil” levando em consideração os referenciais teóricos de Antônio Brasil, Henry Jenkins e Magaly Prado correlacionando com as dificuldades os quais os profissionais da área encontram-se expostos.
O curso de Psicologia contribui com 5 artigos com temáticas contemporâneas, a
exemplo da Importância da Implementação das Clínicas-Escola de Psicologia pelas Universidades a partir de uma revisão da literatura; a relação mãe-bebê e a teoria do apego
de John Bowlby em parceria com Mary Ainsworth frente às implicações na pós-infância
e na vida adulta; o isolamento social em tempos de Covid-19 e seu paradoxo com os
grupos em vulnerabilidade social e a importância da autopsia psicológica nos casos de
suicídio sob a experiência do profissional da área.
Por fim, o Serviço Social enfrenta as relações abusivas no contexto da violência
doméstica em Nossa Senhora das Dores/ Sergipe.
Assim, este novo número tem por objetivo fomentar o debate e despertar a crítica
nas diferentes áreas do saber trazendo aos (as) leitores (as) uma valiosa coletânea de
textos do mais amplo interesse profissional frente aos avanços da sociedade.
De modo a concluir esta apresentação enfatizamos que o Caderno de Graduação Ciências Humanas e Sociais vêm cumprindo sistematicamente com sua importante tarefa em divulgar novos conhecimentos, participando ativamente do aperfeiçoamento profissional.
Agradecemos os (as) autores (as) pela excelente qualidade dos artigos apresentados.
Desejamos boa leitura a todos!
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