EDITORIAL
O Centro Universitário Tiradentes – UNIT/AL atua na educação alagoana desde 2006, e oferta à comunidade cursos de Graduação, Pós-Graduação Lato Sensu e
Stricto Sensu. Nesta trajetória alcançou o reconhecimento da sociedade de Alagoas,
ao formar profissionais capacitados para o mercado de trabalho, formação esta que
ocorre por meio de um corpo docente qualificado e de uma excelente infraestrutura, que permite a realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão que favorecem a aprendizagem. Assim, apresentamos a nova edição do Caderno de Graduação UNIT/AL - Ciências Biológicas e da Saúde do Centro Universitário Tiradentes
(UNIT/AL), visando divulgar a produção científica desenvolvida pelos discentes e
docentes da Instituição.
Neste número, o Caderno de Graduação - UNIT/AL - Ciências Biológicas e da
Saúde apresenta pesquisas com temas relevantes e importantes para a prática acadêmica e profissional, desenvolvidas nos cursos de Medicina, Enfermagem, Odontologia, Psicologia, Medicina, Fisioterapia e Biomedicina, tais como: Estudo Avaliativo &
Comparativo da Aplicabilidade de Metodologias Ativas (PBL) no Aprendizado de Anatomia Humana nos Cursos Superiores das Áreas de Saúde; Dificuldades no Percurso
do Enfrentamento Legal e Social da Mulher Vítima de Violência Doméstica: Revisão
Integrativa; Automedicação em Acadêmicos de Enfermagem em uma Instituição de
Ensino Superior de Maceió; Vivência de Mulheres Portadoras de HIV/AIDS sobre o
Período Gravídico-Puerpéral; Os Efeitos Psicofisiológicos da Musicoterapia no Tratamento de Crianças com Transtorno do Espectro Autista.
Parabenizamos os autores pelos artigos publicados nesta edição, e agradecemos o apoio e comprometimento dos Conselhos Consultivo e Editorial. Convidamos todos os leitores, professores e alunos a participarem das próximas edições
através da submissão de seus artigos no Sistema Eletrônico de Edição de Revistas
(SEER). Ressaltamos que a submissão de artigos é contínua e pode ser realizada pelo
site www.periodicos.set.edu.br.
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