APRESENTAÇÃO
É com alegria que disponibilizamos aos acadêmicos e ao público em geral o décimo segundo
número da Rios Eletrônica, Revista da Faculdade Sete de Setembro - FASETE. Acreditamos,
mais uma vez que, com a publicação desta Revista, incentivamos o desenvolvimento científico
e a divulgação dos trabalhos de acadêmicos e de profissionais desta e de outras Instituições de
Ensino Superior, de maneira mais rápida e inclusiva.
Os textos reunidos aqui fortalecem a nossa proposta interdisciplinar,pois se inclinam para os
campos de conhecimento da área de Letras, com estudos literários e Linguísticos; Educação;
Administração, Direito; Educação Física; Saúde e Tecnologias de informação. Diante disso,
apresentamos uma síntese do que sugere a leitura dos quinze artigos que fazem este volume da
Revista Rios Eletrônica.
Em A adaptação como um recurso para o ensino de literatura no Ensino Médio profissionalizante, os autores João Gabriel Carvalho Marcelino e Edvania Ferreira dos Santos fazem
um estudo do uso de adaptações como uma ferramenta para auxiliar o ensino de Literatura no
Ensino Médio Profissionalizante, tratando, especialmente, do hábito de leitura dos estudantes
e professores, a fim de caracterizar o contato e o conhecimento dos dois grupos em relação as
adaptações.
Ana Cristina da Silva e Willian Lima Santos fazem uma reflexão sobre a atuação do professor
como pesquisador de sua prática na contemporaneidade, através de uma revisão bibliográfica,
objetivando contextualizar a pesquisa em educação no Brasil, discutindo sobre as dificuldades
que o docente enfrenta diariamente em sala de aula, e a partir de outros aspectos que desmotivam o ato de pesquisar no âmbito escolar, em um texto intitulado A pesquisa na prática docente: dilemas na contemporaneidade.
Há também o estudo feito por Adailton Soares da Silva e Wellington Batista Cruz, Educação
sexual: Prevenção e informação no atendimento educacional especializado em Libras, que
apresenta uma reflexão sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis para a comunidade surda que frequenta o Atendimento Educacional Especializado (AEE) em LIBRAS no
Centro de Equoterapia Superação/20º Batalhão de Polícia Militar de Paulo Afonso/BA.
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Os autores Willian Lima Santos e Edvania Ferreira dos Santos discutem em A docência no Ensino
Superior e sua relação pedagógica na EAD sobre a docência no ensino superior e os aspectos correlacionados com trabalho pedagógico dos professores que atuam na Educação à Distância - EAD.
Também pensando sobre Educação a Distância, Adriano Ribeiro da Costa faz uma abordagem em A Educação a Distância no Brasil: Concepções, histórico e bases legais sobre esta
modalidade de ensino no país sob os aspectos conceituais, histórico e legais, verificando que
a Educação a Distância é entendida como modalidade de educação mediada pelas tecnologias
de informação e comunicação, a fim de proporcionar a interação entre professor e estudante;
que passou por momentos históricos, desde cursos por correspondência até aos nossos dias,
por meio de cursos que usam a Internet; e que hoje, no Brasil, tal modalidade está largamente
amparada em legislação específica.
Em Leitura da Literatura Indígena na sala de aula: contribuições para o ensino, Francisco
Bezerra dos Santos apresenta algumas considerações sobre a utilização da literatura indígena
na sala de aula, através de pesquisa bibliográfica, a fim de apontar novas formas de abordagens
de leitura e do uso da literatura indígena na escola.
O trabalho A negociação como ferramenta estratégica de vendas parte da premissa de interdependência entre vendas e negociação, como o título sugere, por meio de uma análise de conteúdo e
revisão bibliográfica feita pelos autores Lucas Gabriel Bezerra Lima e Daiany Macieira Varjão.
Jadson Correira de Oliveira e Tarcísio Gomes Firmino exploram o instituto da prisão especial e
sua aplicação no contexto da legislação contemporânea, com ênfase no trabalho princípio lógico
envolvido sobre o mesmo, defendendo a tese de que a atual forma de utilização deste instituto não
compete exatamente à premissa constitucional da isonomia, elemento basilar na estrutura legalista
nacional, no trabalho intitulado A prisão especial no estado democrático de direitos.
Em A criminologia etiológica contemporânea: Visão psicossocial do desenvolvimento para o
crime versus a predisposição genética para a delinquência, Diego José Dias e Jayane Veríssimo Ibraim apresentam as características gerais do positivismo criminológico e a caracterização
da escola positivista italiana, contrapondo as teorias biológicas atuais com o positivismo italiano, cotejando as teorias psicológicas contemporâneas com a psicologia criminal de Garófalo e
comparando as teorias sociológicas atuais com o positivismo de Enrico Ferri.
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O artigo de Eudes Regina Ferreira de Menezes, Precedentes judiciais no código de processo
civil de 2015, apresenta uma análiseda teoria dos precedentes judiciais, sua aplicação no ordenamento pátrio e demonstrar que tal teoria, nos moldes apresentados, foi incorporada pelo novo
Código de Processo Civil (NCPC).
Os autores Kananda Michelle Fernandes da Silva e Lúcio Flávio Gomes Ribeiro da Costa identificam o motivo que levam aos jovens de 15 a 25 anos de idade de uma academia da cidade de
Delmiro Gouveia – AL a escolher a musculação como pratica de atividade física. Este estudo, O
ingresso a prática da musculação em uma academia de ginástica por jovens de Delmiro Gouveia
– Alagoas: Quais as verdadeiras razões?, apresentam resultados de uma pesquisa de campo, de
forma exploratória e explicativa para colher os dados e chegar aos resultados apresentados.
Já em Práticas alternativas e complementares: Tratamento da dor na anemia falciforme,Joelma
Alves Santana, Karen Suelen Silva Cardoso Santana e Lívia Fernanda Ferreira Deodato fazem
uma revisão de algumas concepções da Anemia Falciforme, ressaltando as práticas alternativas e complementares como forma de tratamento nas crises álgicas e salientar as atribuições
do enfermeiro na utilização dessas práticas durante a assistência de enfermagem ao paciente
falciforme.
Ainda no campo da Saúde, Elisama Islley do Vale Silva, Lydiany Nascimento Cabral Sousa e
Amanda Alves da Rocha destaca os principais biomarcadores renais inespecíficos comumente
utilizados e os mais específicos como o NGAL e a Cistatina C que proporcionam um diagnóstico precoce para os pacientes com lesão renal em Biomarcadores renais e sua importância no
diagnóstico de nefropatias.
Em Efeitos da crise financeira no mercado imobiliário: Análise de uma Imobiliária da cidade
de Paulo Afonso-Ba, Vanessa Lima de Souzarealizou uma análise de como a crise financeira
está afetando o mercado imobiliário, em uma Imobiliária localizada na cidade de Paulo Afonso-BA, atentando para as estratégias que promovem a estabilidade da empresa diante a crise,
identificando suas expectativas para o ano de 2017, por meio de uma pesquisa bibliográfica e
estudo de caso.
Por fim, em Centro Integrado de Comunicação: Gestão da segurança da informação na segurança pública na região de Paulo Afonso-BA, Thiago Fernando das Chagas Lima e Adailton
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Soares da Silva identificam e analisam as principais vulnerabilidades quanto à segurança da
informação evidenciando ou não a implantação de uma politica de segurança no CICOM.
É, portanto, neste contexto interdisciplinar, essencialmente fundamentado pelas possibilidades
no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, que entregamos ao nosso público leitor mais
esta edição da nossa revista, legitimando, mais uma vez, nosso comprometimento com expansão do conhecimento e desejando proveitosas leituras.
Prof. Msc. Jacson Gomes de Oliveira
Diretor Acadêmico da FACULDADE SETE DE SETEMBRO
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