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Apresentação

A Academia, representada no Brasil pelas Instituições de Ensino Superior – 
IES e pelos centros de pesquisa, é um espaço privilegiado de produção, desenvolvimento, 
transmissão e circulação do conhecimento, com vistas a apresentar respostas às demandas 
da sociedade. Assim, a formação acadêmica, amparada em atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, deve permitir, em todos os níveis, a articulação entre teoria e prática, de modo que 
os saberes constituídos sejam socializados e aplicados a todas as camadas da sociedade.

Nesse contexto, destaca-se o desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação 
– CT&I a partir das políticas de fomento à pesquisa, do investimento na qualificação de recursos 
humanos envolvidos nas atividades de pesquisa e do estímulo à criação de programas de 
pós-graduação e de grupos de pesquisa nas diversas áreas do conhecimento. 

Na sociedade contemporânea, na qual o conhecimento é a mercadoria 
mais valiosa, investir em CT&I tem papel fundamental para o desenvolvimento de regiões 
e países. Assim, há uma associação direta entre investimento em educação e pesquisa e 
desenvolvimento econômico, de modo que países com Produto Interno Bruto (PIB) mais 
elevado são aqueles que mais investem em pesquisa. Entretanto, nos últimos anos, o Brasil 
vem caminhando na contramão do financiamento público em CT&I, área duramente atingida 
por cortes orçamentários e por uma ausência de política assertiva e com horizonte a médio e 
longo prazo.

Nas IES brasileiras, a promoção e o avanço do conhecimento acontecem em 
ambientes de pesquisa colaborativa denominados grupos de pesquisa, os quais se configuram 
como organizações que integram pessoas e conhecimentos na execução de projetos de 
pesquisa, representando comunidades de pesquisa. Além de serem os responsáveis, direta 
ou indiretamente, pela produção do conhecimento, da tecnologia e da inovação através de 
seus processos de pesquisa, são o diferencial na formação acadêmica dos estudantes, pois 
possibilitam uma capacitação complementar de alta qualidade.

Pode-se destacar como responsabilidades dos grupos de pesquisa: a pesquisa e 
o estudo de literatura, o desenvolvimento de modelos teóricos, o desenvolvimento de protótipos 
e sistemas aplicáveis, o estudo sobre as diversas formas de saberes, o conhecimento sobre 
o universo e o mundo que nos cerca, a elaboração de propostas de projetos de pesquisa, 
a busca pelo financiamento de projetos e por bolsas para os estudantes e demais recursos 
para a pesquisa, a divulgação de resultados, a promoção de eventos, a formação de recursos 
humanos para a pesquisa, a capacitação dos pesquisadores e a produção intelectual. 

A institucionalização dos grupos de pesquisa no Brasil tem início em 1992, quando 
o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq cria o Diretório dos 
Grupos de Pesquisa – DGP. O Diretório consiste em uma base de dados com informações 
sobre os grupos de pesquisa científica e tecnológica em atividade no país. Tais informações, 
atualizadas periodicamente pelos líderes dos grupos, referem-se aos recursos humanos 
(pesquisadores, estudantes e técnicos), linhas de pesquisa, especialidades do conhecimento, 
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setores de aplicação envolvidos, produção científica, tecnológica e artística e cooperações 
nacionais e internacionais constituintes. 

Os Grupos de Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe – UFS, regidos 
pela Resolução Nº 59/2016/CONEPE, têm como objetivo, em seu Art. 1º: “I. congregar 
pesquisadores cujos projetos se organizem a partir de um tema de interesse comum e se 
distribuam em linhas de pesquisa afins a esse tema”.

Todo o trâmite para a criação dos grupos é gerenciado atualmente pela 
Coordenação de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa – COPES/
POSGRAP. O processo é simplificado e inicia-se com a criação do grupo, pelo líder, através 
de proposta encaminhada à COPES através do Sistema Integrado de Gestão de Atividades 
Acadêmicas – SIGAA, em regime de fluxo contínuo. A avaliação das propostas de criação e 
o acompanhamento dos grupos de pesquisa são realizados pela Comissão de Pesquisa – 
COMPQ da UFS, comissão compostas por pares, que estabelece e divulga critérios para tal. 

Os grupos de pesquisa de instituições de ensino possuem características bem 
específicas, como a alta rotatividade dos integrantes, o que é comum em qualquer área, 
especialmente dos estudantes de graduação e pós-graduação, depois que se formam, o que 
se denomina “turnover”, e as descontinuidades de linhas de pesquisa e a falta de procedimentos 
formais de documentação de projetos. Desta forma, a rapidez com que conceitos, temas, 
ferramentas e métodos são substituídos exige uma contínua renovação das informações 
sobre os grupos. É por isso que, periodicamente, a COPES atualiza o Catálogo dos Grupos 
de Pesquisa, que apresenta os resumos de todos os grupos de pesquisa atuantes da UFS, 
com a identificação de seus coordenadores e áreas de pesquisa. Trata-se de uma publicação 
bilíngue, português-inglês, e um importante material de referência sobre as pesquisas em 
andamento na Universidade. 

Neste ano, a POSGRAP, através de sua Coordenação de Pesquisa, tem a honra de 
apresentar à comunidade acadêmica e à sociedade sergipana a segunda edição do Catálogo 
dos Grupos de Pesquisa da UFS, o qual sumariza as ações de CT&I de cada um dos grupos 
de pesquisa das oito áreas do conhecimento que, de julho a agosto de 2021, atualizou seus 
dados junto à COPES.

Renata Ferreira Costa Bonifácio
Coordenadora de Pesquisa 

Lucindo José Quintans Júnior
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa
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Presentation

The Academy, represented in Brazil by Higher Education Institutions – HEIs and 
by research centers, is a privileged space for the production, development, transmission and 
circulation of knowledge, with a view to providing answers to society’s demands. Thus, academic 
training, supported by teaching, research and extension activities, must allow, at all levels, the 
articulation between theory and practice, so that the constituted knowledge is socialized and 
applied to all layers of society.

In this context, the development of Science, Technology and Innovation – ST&I 
stands out from the research promotion policies, investment in the qualification of human 
resources involved in research activities and the stimulus to the creation of graduate programs 
and research groups in different areas of knowledge.

In contemporary society, in which knowledge is the most valuable commodity, 
investing in ST&I plays a fundamental role in the development of regions and countries. Thus, 
there is a direct association between investment in education and research and economic 
development, so that countries with a higher Gross Domestic Product (GDP) are those that 
invest the most in research. However, in recent years, Brazil has been going against the grain 
of public funding in ST&I, an area hardly hit by budget cuts and by the absence of an assertive 
policy with a medium and long-term horizon.

In Brazilian HEIs, the promotion and advancement of knowledge take place 
in collaborative research environments called research groups, which are configured as 
organizations that integrate people and knowledge in the execution of research projects, 
representing research communities. In addition to being responsible, directly or indirectly, for the 
production of knowledge, technology and innovation through their research processes, they are 
the differential in the academic training of students, as they enable complementary high-quality 
training.

Among the responsibilities of the research groups, it may be highlighted: the 
research and study of literature, the development of theoretical models, the development of 
prototypes and applicable systems, the study of the different forms of knowledge, knowledge 
about the universe and the world that surrounds us, the elaboration of proposals for research 
projects, the search for funding for projects and scholarships for students and other resources for 
research, the dissemination of results, the promotion of events, the training of human resources 
for research , the training of researchers and intellectual production.

The institutionalization of research groups in Brazil began in 1992, when the 
National Council for Scientific and Technological Development – CNPq created the Directory of 
Research Groups – DGP. The Directory consists of a database with information on scientific and 
technological research groups active in the country. Such information, updated periodically by 
the leaders of the groups, refers to human resources (researchers, students and technicians), 
research lines, knowledge specialties, application sectors involved, scientific, technological and 
artistic production and constituent national and international cooperation.
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The Research Groups of the Federal University of Sergipe – UFS, are governed by 
Resolution No. 59/2016/CONEPE, with the objective to: “I. bring together researchers whose 
projects are organized around a theme of common interest and are distributed in research lines 
related to that theme”, as stated in the 1st article.

The entire process of a group creation is currently managed by the Research 
Coordination, part of the Office of the Dean of Graduate Studies and Research – COPES/
POSGRAP. The process is simplified and begins with the creation of the group, by the leader, 
through a proposal sent to COPES through the Integrated System of Academic Activities 
Management – SIGAA, in a continuous flow regime. The evaluation of the creation proposals and 
the follow-up of the research groups are carried out by UFS Research Commission – COMPQ, a 
commission made up of peers, which establishes and disseminates criteria for the activity.

Research groups at educational institutions have very specific characteristics, such 
as the high turnover of members, which is common in any area, especially with undergraduate 
and graduate students after they graduate; the discontinuities of research lines; and the lack of 
formal project documentation procedures. Thus, the speed with which concepts, themes, tools 
and methods are replaced requires a continuous renewal of information about groups. That is 
why, periodically, COPES updates the Catalog of Research Groups, which presents summaries 
of all active research groups at UFS, identifying their coordinators and research areas. It is a 
bilingual publication, Portuguese-English, and an important reference material on ongoing 
research at the University.

This year, POSGRAP, through its Research Coordination, is honored to present to 
the academic community and Sergipe society the second edition of the Catalog of Research 
Groups at UFS, which summarizes the ST&I activities of each of the research groups of the eight 
areas of knowledge that, from July to August 2021, updated its data with COPES.

Renata Ferreira Costa Bonifácio
Research Coordinator

Lucindo Jose Quintans Junior
Dean of Graduate Studies and Research
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Núcleo de Agroecologia 
e Produção Orgânica 
do Sertão Sergipano

O Núcleo de Agroecologia e Produção Orgânica do Sertão Sergipano – NEA SERTÃO, 
tem o objetivo de formação e qualificação profissional de profissionais das ciências 
agrárias e agricultores em transição agroecológica que praticam ou podem praticar 
a produção orgânica na Região Semiárida do Estado de Sergipe. O NEA SERTÃO 
pretende atuar nos municípios do Semiárido do Estado (Amparo de São Francisco, 
Aquidabã, Areia Branca, Campo do Brito, Canhoba, Canindé de São Francisco, 
Carira, Cedro de São João, Cumbe, Feira Nova, Frei Paulo, Gararu, Graccho Cardoso, 
Itabaiana, Itabi, Lagarto, Macambira, Moita Bonita, Monte Alegre de Sergipe, Nossa 
Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa 
Senhora da Glória, Pedra Mole, Pinhão, Poço Redondo, Poço Verde, Porto da Folha, 
Propriá, Riachão do Dantas, Ribeirópolis, São domingos, São Miguel do Aleixo, Simão 
Dias, Telha, Tobias Barreto), a partir da estruturação física e funcional no NEA SERTÃO 
no Campus Sertão da Universidade Federal de Sergipe, localizado no município de 
Nossa Senhora da Glória. A criação de um espaço para discutir, propor alternativas e 
aprofundar estas questões no Campus Sertão da UFS trará uma forte contribuição para 
a formação de profissionais das ciências agrárias, bem como fortalecerá o movimento 
agroecológico no semiárido. 

Center for Agroecology 
and Organic  

Production of the 
Sertão Sergipano

The Center for Agroecology and Organic Production of the Sertão Sergipano – NEA 
SERTÃO, aims at training and offering professional qualification to farmers and 
professionals in agrarian sciences who are in agroecological transition and practice or 
are able to practice organic production in the semi-arid region of the state of Sergipe. 
NEA SERTÃO intends to operate in the municipalities of the Semi-arid Region of the State 
(Amparo de São Francisco, Aquidabã, Areia Branca, Campo do Brito, Canhoba, Canindé 
de São Francisco, Carira, Cedro de São João, Cumbe, Feira Nova, Frei Paulo, Gararu, 
Graccho Cardoso, Itabaiana, Itabi, Lagarto, Macambira, Moita Bonita, Monte Alegre 
de Sergipe, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de 
Lourdes, Nossa Senhora da Glória, Pedra Mole, Pinhão, Poço Redondo, Poço Verde, 
Porto da Folha, Propriá, Riachão do Dantas, Ribeirópolis, São Domingos, São Miguel 
do Aleixo, Simão Dias, Telha, Tobias Barreto), from the physical and functional structure 
of the NEA SERTÃO in the Sertão Campus of the Federal University of Sergipe, located 
in the municipality of Nossa Senhora da Glória. The creation of a space to discuss, 
propose alternatives and deepen these issues in the Sertão Campus of UFS will bring a 
strong contribution to the training of professionals in agrarian sciences, as well as it will 
strengthen the agroecological movement in the semi-arid region. 
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Grupo de Pesquisa  
em Clínica e  

Cirurgia Animal

O Grupo de Pesquisa em Clínica e Cirurgia Animal (GPCCA), liderado pelo Prof. Dr. 
Leandro Branco Rocha, foi criado em 11/05/2021. Vinculado ao Departamento de 
Medicina Veterinária (DMV) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 10 
linhas de pesquisa, com a finalidade de fortalecer as relações entre docentes, técnicos 
e discentes. Desde 2015 tem parcerias com Hospital Veterinário da Universidade 
Federal de Sergipe, demais dependências que compõem o Departamento de Medicina 
Veterinária, Departamentos de Morfologia e Fisiologia, Campus de Glória e instituições 
conveniadas. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação de Iniciação Científica e futuramente 
Residência, Mestrado e Doutorado. As ações desenvolvidas estão voltadas para as 
áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Anatomia, Fisiologia, Genética, Etologia, Patologia, 
Epidemiologia, Imunologia, Zoonoses, Doenças Infecciosas, Doenças Parasitárias, 
Terapêutica, Patologia Clínica, Anestesiologia, Obstetrícia, Reprodução, Nutrição, 
Toxicologia e Diagnóstico por Imagem. Atualmente, conta com 14 participantes, entre 
docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior.

Contatos do grupo: leobrv@academico.ufs.br

Research Group  
on Animal Clinic  

and Surgery 

The Research Group on Animal Clinic and Surgery , led by professor Leandro Branco 
Rocha, PhD, was created on May 11, 2021. Linked to the Department of Veterinary 
Medicine of the Federal University of Sergipe, it has 10 lines of research, with the purpose 
of strengthening the relationship between professors, technicians and students. Since 
2015, a partnership with the Veterinary Hospital of the Federal University of Sergipe and 
other facilities that compose the Department of Veterinary Medicine, the Departments 
of Morphology and Physiology, the Glória Campus and partner institutions has been 
established. The academic production resulting from the studies resulted in several 
articles published in specialized journals and works presented, mainly in national and 
international scientific events with publication in annals, also serving as a stimulus for 
student education in Scientific Initiation and, in the future, Residency, Master's and 
Doctoral levels. The activities developed are aimed at the areas of Medical Clinic, 
Surgery, Anatomy, Physiology, Genetics, Ethology, Pathology, Epidemiology, Immunology, 
Zoonoses, Infectious Diseases, Parasitic Diseases, Therapeutics, Clinical Pathology, 
Anesthesiology, Obstetrics, Reproduction, Nutrition, Toxicology and Diagnostic Imaging. 
Currently, there are 14 participants, including professors, students and collaborators, 
distributed at all levels of higher education.

Group contact: leobrv@academico.ufs.br
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Grupo Acqua O Grupo Acqua, liderado pelo professor Antenor de Oliveira Aguiar Netto, foi criado 
em maio de 2010. Vinculado ao Departamento de Engenharia Agronômica (DEA) da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 4 linhas de pesquisa, com a finalidade 
de desenvolver atividades de pesquisa, extensão e ensino em Recursos Hídricos. 
A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas 
possuem caráter multidisciplinar atuando em pesquisa, ensino e extensão, 
desenvolvendo projetos associados às seguintes linhas de pesquisa: gestão de 
recursos hídricos; hidrologia; manejo de irrigação; modelagem ambiental; meteorologia; 
hidráulica; drenagem agrícola; saneamento e educação ambiental. Atualmente, conta 
com 21 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos 
os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores 
e pós-doutores). Vale destacar, que o grupo Acqua planejou e desenvolveu 3 projetos 
socioambientais: águas do São Francisco, Opará: águas do rio São Francisco e Azahar: 
Flor de Laranjeiras, todos em parceria com a Petrobras. 

Contatos do grupo: antenor@academico.ufs.br

Acqua Group The Acqua Group, led by professor Antenor de Oliveira Aguiar Netto, was created in 
May 2010. Linked to the Department of Agronomic Engineering (DEA) of the Federal 
University of Sergipe (UFS), it has 4 lines of research, with the purpose of developing 
research, extension and teaching activities in Water Resources. The academic production 
resulting from the studies resulted in several articles published in specialized journals and 
works presented, mainly in national and international scientific events with publication in 
annals, also serving as a stimulus for student education in Scientific Initiation, Master's 
and Doctoral levels. The activities developed have a multidisciplinary character, focusing 
in research, teaching and extension, developing projects associated with the following 
lines of research: water resources management; hydrology; irrigation management; 
environmental modeling; meteorology; hydraulics; agricultural drainage; sanitation and 
environmental education. Currently, the group is composed of 21 participants, including 
professors, students and collaborators, distributed at all levels of higher education 
(undergraduate, master's and doctoral students, and also masters, doctors and postdocs). 
It is worth noting that the Acqua Group planned and developed 3 social and environmental 
projects: São Francisco waters, Opará: São Francisco river waters and Azahar: Flor de 
Laranjeiras, all in partnership with Petrobras.

Group contact: antenor@academico.ufs.br



13 . CIÊNCIAS AGRÁRIAS / AGRONOMICAL SCIENCES

Grupo de Pesquisa 
Genaplant

O Grupo de Pesquisa em Conservação, Melhoramento e Gestão de Recursos 
Genéticos (GENAPLANT), liderado pela professora Renata Silva Mann, foi criado em 
2002. Vinculado ao Departamento de Engenharia Agronômica (DEA) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS), possui 10 linhas de pesquisa, e visa estabelecer interação 
multidisciplinar para a gestão de recursos genéticos. As ações estão voltadas para 
o conhecimento tradicional associado ao recurso genético, seja para a produção ou 
conservação. As atividades de pesquisa e extensão estão voltadas ao conhecimento 
dos recursos genéticos, desde a sua base genética até o extrativismo e as pressões 
ambientais e antrópicas que comprometem a sustentabilidade destes recursos na 
natureza. Em linhas gerais são priorizados esforços para caracterização e conservação 
de espécies agrícolas e florestais. O Grupo administra o Laboratório Genaplant, 
e a produção acadêmica resultou em diversos artigos publicados em periódicos 
especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos 
nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo 
à formação de estudantes de Iniciação Científica, tecnológica, Mestrado, Doutorado 
e Pós-doutorado. Atualmente, conta com 23 participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores e pesquisadores de  
outras instituições).

Contatos do grupo: genaplant@gmail.com; renatamann@academico.ufs.br

Genaplant  
Research Group

The Research Group on Conservation, Improvement, and Management of Genetic 
Resources (GENAPLANT), led by Professor Renata Silva Mann, was created in 2002. 
Linked to the Department of Agronomic Engineering (DEA) of the Federal University of 
Sergipe (UFS), it has 10 lines of research. It aims to establish multidisciplinary interaction 
for the management of genetic resources. The activities are aimed at the traditional 
knowledge associated with the genetic resource, whether for production or conservation. 
Research and extension activities are aimed at understanding genetic resources, from 
their genetic basis to extractivism, and how environmental and anthropogenic pressures 
compromise the sustainability of these resources in nature. Efforts to characterize 
and conserve agricultural and forest species are prioritized. The Group manages the 
Genaplant Laboratory, and the academic production resulted in several articles published 
in specialized journals and works presented, mainly in national and international scientific 
events with publication in annals, also serving as a stimulus for student education in 
Scientific Initiation, Technological, Master's, Doctoral and Postdoctoral levels. Currently, the 
group is composed of 23 participants, including professors, students, and collaborators, 
distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral 
students, masters, doctors, post-docs, and researchers from other institutions).

Group contacts: genaplant@gmail.com; renatamann@academico.ufs.br

mailto:genaplant@gmail.com
mailto:genaplant@gmail.com
mailto:renatamann@academico.ufs.br
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Qualidade e 
Desenvolvimento 

de Novos Produtos 
Alimentícios

O Grupo de Pesquisa Qualidade e Desenvolvimento de Novos Produtos Alimentícios 
(GPALI), liderado pelo professor Danilo Santos Souza, foi criado em setembro de 2018. 
Vinculado ao Núcleo de Graduação em Agroindústria (NEAGROS) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS – Campus do Sertão), possui 8 linhas de pesquisa, com 
a finalidade de promover o desenvolvimento regional com novas atividades que 
impulsionem o beneficiamento, desenvolvimento e qualidade de matérias-primas e 
produtos oriundos do Sertão Sergipano. Desde a sua criação, tem parcerias com a 
UESC, IFS, IFbaiano e UNIFESP. O GPALI tem o Laboratório 3 – Multidisciplinar de 
Bromatologia de Alimentos como base para desenvolver suas atividades. A produção 
acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em 
periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos 
científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de 
estímulo à formação de jovens pesquisadores a ingressarem no contexto científico, 
direcionando-os para o mestrado e doutorado. As ações desenvolvidas estão voltadas 
para o desenvolvimento de cadeias produtivas agropecuárias da região, com resultados 
positivos nos campos tecnológicos, científicos e principalmente o social, tornando 
público o grande potencial econômico da região Semiárida. Atualmente, conta com 30 
participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis 
do ensino superior.

Contatos do grupo: daniloss@academico.ufs.br

Quality and 
Development of 

New Food Products 
Research Group

The Research Group on Quality and Development of New Food Products (GPALI), 
led by Professor Danilo Santos Souza, was created in September 2018. Linked to the 
Undergraduate Center in Agroindustry (NEAGROS) of the Federal University of Sergipe 
(UFS – Sertão Campus), it has 8 lines of research, with the purpose of promoting regional 
development with new activities that boost the processing, development and quality of 
raw materials and products from Sertão Sergipano. Since its creation, partnerships have 
been established with UESC, IFS, IFbaiano and UNIFESP. GPALI has the Multidisciplinary 
Food Bromatology – Laboratory 3 as the basis for developing its activities. The academic 
production resulting from the studies resulted in several articles published in specialized 
journals and works presented, mainly in national and international scientific events with 
publication in annals, also serving as a stimulus to the training of young researchers to 
enter the scientific context, directing them to the master's and doctorate. The activities 
developed are aimed at the development of agricultural production chains in the region, 
with positive results in the technological, scientific and especially social fields, making 
public the great economic potential of the Semiarid region. Currently, the group is 
composed of 30 participants, including teachers, students and collaborators, distributed 
at all levels of higher education.

Group contact: daniloss@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa em 
Engenharia Agrícola

O Grupo de Pesquisa Engenharia Agrícola (GEAGRI), liderado pelo professor André 
Quintão de Almeida, foi criado em (23/07/2013). Vinculado ao Departamento de 
Engenharia Agrícola (DEAGRI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 11 
linhas de pesquisa, com a finalidade de desenvolver pesquisas teórica e práticas na 
área de Engenharia Agrícola e afins. Além disso, vem colaborando na formação de 
recursos humanos ao nível de graduação e pós-graduação da UFS. Desde sua criação, 
tem estabelecido parcerias com outras instituições de ensino e pesquisa como a UFRRJ, 
UFRPE, UFES, UFAL, UFLA e a EMBRAPA Tabuleiro Costeiro. O (GEAGRI) administra 
os Laboratórios CREAG, LABTOP, LABGEOTEC, LAMOT, LAPROT, LEEHI e SERGEO. 
A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas 
estão voltadas para as grandes áreas da Engenharia Agrícola. Atualmente, conta com 
18 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os 
níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e 
pós-doutores). 

Contatos do grupo: e-mail andreqa@academico.ufs.br

Research Group 
on Agricultural 

Engineering

The Research Group on Agricultural Engineering  (GEAGRI), led by Professor André 
Quintao de Almeida, was created on 07/23/2013. Linked to the Department of Agricultural 
Engineering (DEAGRI) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 11 lines of 
research, with the purpose of developing theoretical and practical research in the area 
of   Agricultural Engineering and related areas. In addition, it has been collaborating in the 
training of human resources at the undergraduate and graduate levels at UFS. Since its 
creation, partnerships have been established with other teaching and research institutions 
such as UFRRJ, UFRPE, UFES, UFAL, UFLA, and EMBRAPA Tabuleiro Costeiro. (GEAGRI) 
manages the CREAG, LABTOP, LABGEOTEC, LAMOT, LAPROT, LEEHI and SERGEO 
Laboratories. The academic production resulting from the studies resulted in several 
articles published in specialized journals and papers presented, mainly in national and 
international scientific events with publication in annals, serving as a stimulus for student 
education (Scientific Initiation, Master's, Doctorate). The activities developed are aimed 
at large areas of Agricultural Engineering. The group is composed of 18 participants, 
including professors, students, and collaborators, distributed at all levels of higher 
education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, doctors,  
and post-docs).

Grupo contact: andreqa@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa em 
Gestão Hidroambiental 
do Baixo São Francisco

O Grupo de Pesquisa em Gestão Hidroambiental do Baixo São Francisco (GHBSF), 
liderado pelo professor Francisco Sandro Rodrigues Holanda foi criado em (10/12/1998). 
Vinculado ao Departamento de Engenharia Agronômica (DEA) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS), possui 03 linhas de pesquisa, com a finalidade de produzir 
informação cientifica voltada para gestão e manejo sustentável da bacia hidrográfica 
do rio São Francisco. Desde 1998 tem parcerias com órgãos públicos e privados. O 
(GHBSF) administra o Laboratório de Erosão e Sedimentação. A produção acadêmica 
decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos 
especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos 
nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à 
formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para 
discussão e produção cientifica sobre o baixo São Francisco Sergipano. Atualmente, 
conta com 10 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em 
todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, 
doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: fholanda@academico.ufs.br

Research Group on 
Hydro-environmental 

Management of Lower 
São Francisco

The Research Group on Hydro-environmental Management of Lower São Francisco  
(GHBSF), led by Professor Francisco Sandro Rodrigues Holanda was created on 
12/10/1998. Linked to the Department of Agronomic Engineering (DEA) of the Federal 
University of Sergipe (UFS), it has 03 research lines, with the purpose of producing 
scientific information for the sustainable management of the hydrographic basin of the 
São Francisco River. Since 1998, partnerships with public and private sectors have been 
established. The (GHBSF) manages the Erosion and Sedimentation Laboratory. The 
academic production resulting from the studies resulted in several articles published in 
specialized journals and works presented, mainly in national and international scientific 
events with publication in annals, serving as a stimulus for student education (Scientific 
Initiation, Master's and Doctorate). The group activities focus on the discussion and 
scientific production on the lower São Francisco in Sergipe State. Currently, it is composed 
of 15 participants, including professors, students and collaborators, distributed at all 
levels of higher education (undergraduates, masters and doctoral students, also masters, 
doctors and post-docs).

Group contact: fholanda@academico.ufs.br 
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Avaliação de 
Ecossistemas 

Aquáticos e Recursos 
Pesqueiros

O grupo de pesquisa liderado pelo professor Mário J. F. Thomé de Souza foi criado em 
2018, devido à necessidade de formar uma parceria com professores da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), entre outros pesquisadores internacionais. O 
grupo está vinculado ao Departamento de Engenharia de Pesca e Aquicultura (DEPAq), 
e o seu objetivo é produzir informações que subsidiem planos de manejo dos recursos 
pesqueiros da região, a fim de compreender a dinâmica espaço-temporal da pesca e 
sua relação com os padrões ecológicos e oceânico-atmosféricos. Atualmente, estamos 
investigando as relações de precipitação, fluxo do rio, cobertura vegetal do mangue, 
concentração de clorofila, temperatura da superfície do oceano, entre outros parâmetros. 
Além disso, estão em andamento estudos com cadeias alimentares por meio da análise 
de isótopos estáveis   de carbono e nitrogênio, bem como da concentração de mercúrio 
nos tecidos dos organismos. Recentemente, iniciamos modernas abordagem com 
modelos matemáticos aplicados à padrões de reconhecimentos (IA) para entender a 
trajetória de embarcações pesqueiras monitoradas por GPS. Nosso objetivo com o 
avanço dessas atividades é envolver um número maior de alunos de todos os níveis 
de ensino e colaborar com a produção científica do grupo que já resultou em artigos 
publicados em revistas científicas de relevância internacional.

Contatos do grupo: mariothome@academico.ufs.br

Assessment of Aquatic 
Ecosystems and 

Fisheries Resources 
Research Group

The research group led by Professor Mário J. F. Thomé de Souza was created in 2018, 
due to the need to form a partnership with professors from the Federal University of Rio 
Grande do Norte (UFRN), among other international researchers. The group is linked to 
the Department of Fisheries and Aquaculture Engineering (DEPAq), and its objective is 
to produce information that supports management plans for fisheries resources in the 
region, in order to understand the spatial-temporal dynamics of fishing and its relationship 
with ecological and oceanic-atmospheric patterns. We are currently investigating 
the relationships of precipitation, river flow, mangrove vegetation cover, chlorophyll 
concentration, ocean surface temperature, among other parameters. In addition, studies 
on food chains through the analysis of stable isotopes of carbon and nitrogen, as well 
as the concentration of mercury in the tissues of organisms are underway. Recently, we 
started a modern approach with mathematical models applied to pattern recognition 
(AI) to understand the trajectory of fishing vessels monitored by GPS. Our goal with the 
advancement of these activities is to involve a greater number of students from all levels of 
education and collaborate with the group's scientific production that has already resulted 
in articles published in scientific journals of international relevance.

Group contact: mariothome@academico.ufs.br

mailto:mariothome@academico.ufs.br
mailto:mariothome@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Núcleo de Estudos em 
Aquicultura e Biologia 

Aquática

O Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos em Aquicultura e Biologia Aquática, liderado 
pela professora Carolina Nunes Costa Bomfim, foi criado em 2014. Vinculado ao 
Departamento de Engenharia de Pesca e Aquicultura (DEPAQ) da Universidade Federal 
de Sergipe (UFS), possui cinco linhas de pesquisa, com a finalidade de desenvolver 
estudos dentro das Ciências Agrárias, na área de Recursos Pesqueiros e Zootecnia, 
desde a biologia de organismos aquáticos até a criação de animais aquáticos 
(Aquicultura), com linhas de pesquisa em Nutrição e Alimentação de organismos 
aquáticos, Aproveitamento de resíduos da agroindústria. Todas as linhas visam 
desenvolver ações sustentáveis para os organismos e o meio ambiente. Desde 2014 
o grupo vem realizando parcerias entre diversos laboratórios e departamentos dentro 
da Instituição, além de parcerias externas em instituições privadas e públicas. O grupo 
administra o Laboratório de Nutrição e Cultivo de Organismos Aquáticos (LANCOA). 
A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado).  Atualmente, o grupo 
conta com 17 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em 
todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos,  
mestres e doutores). 

Contatos do grupo: carolncosta@academico.ufs.br

Center for Studies 
in Aquaculture and 

Aquatic Biology

The Center for Studies in Aquaculture and Aquatic Biology Research Group, led by 
Professor Carolina Nunes Costa Bomfim, was created in 2014. Linked to the Department 
of Fisheries and Aquaculture Engineering (DEPAQ) of the Federal University of Sergipe 
(UFS), it has five lines of research, with the purpose of developing studies within the 
Agricultural Sciences, in the area of Fisheries Resources and Animal Science, from the 
biology of aquatic organisms to the creation of aquatic animals (Aquaculture), with lines of 
research in Nutrition and Feeding of aquatic organisms and Use of agroindustry waste. All 
lines aim to develop sustainable activities for organisms and the environment. Since 2014, 
partnerships have been established  with various laboratories and departments within 
the institution, and also with external private and public institutions. The group manages 
the Nutrition and Cultivation of Aquatic Organisms Laboratory (LANCOA). The academic 
production resulting from the studies resulted in several articles published in specialized 
journals and works presented, mainly in national and international scientific events with 
publication in annals, even serving as a stimulus for student education (Scientific Initiation, 
Master's, Doctorate). Currently, the group is composed of 17 participants, including 
professors, students and collaborators, distributed at all levels of higher education 
(undergraduate, master's and doctoral students, masters and doctors).

Group contact: carolncosta@academico.ufs.br

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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Núcleo de Solos  
do Sertão

O Núcleo de Solos do Sertão (NUSOS), liderado pelos professores Tiago Barreto Garcez 
e Lucas Resmini Sartor, foi criado em 22/03/2017. Vinculado ao Núcleo de Graduação 
de Agronomia (NEAS) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 3 linhas de 
pesquisa, com a finalidade de entender o solo para garantir a sustentabilidade de 
produção vegetal e conservação do semiárido sergipano. Desde 2017 tem parcerias 
com instituições federais e estaduais de renome no país, como ESALQ/USP e UFRPE. 
A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em aprovação de projetos 
de impacto para conservação do semiárido sergipano e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação 
em anais. As ações desenvolvidas estão voltadas para conversação do solo e da 
água, fertilidade do solo, nutrição de plantas e fitotecnia. Atualmente, conta com 13 
participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis 
do ensino superior. 

Contatos do grupo: tbgarcez@academico.ufs.br; lrsartor@academico.ufs.br

Center for Sertão Soils The Center for Sertão Soils (NUSOS), led by professors Tiago Barreto Garcez and Lucas 
Resmini Sartor, was created in 2017. Linked to the Agronomy Graduate Center (NEAS - 
undergraduate) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 3 lines of research, with 
the purpose of understanding the soil to ensure the sustainability of plant production and 
conservation of the semi-arid region of Sergipe. Since 2017, partnerships with renowned 
federal and state institutions in the country have been established, such as ESALQ/USP 
and UFRPE. The academic production resulting from the studies resulted in the approval 
of impact projects for the conservation of the semi-arid region of Sergipe and papers 
presented, mainly in national and international scientific events with publication in annals. 
The activities developed are aimed at soil and water conversation, soil fertility and plant 
nutrition. Currently, the group is composed of 13 participants, including teachers, students 
and collaborators, distributed at all levels of higher education.

Group contacts: tbgarcez@academico.ufs.br; lrsartor@academico.ufs.br

mailto:tbgarcez@academico.ufs.br
mailto:lrsartor@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa de 
Plantas Medicinais, 

Aromáticas, 
Condimentares e 

Olerícolas

O Grupo de Pesquisa de Plantas Medicinais, Aromáticas, Condimentares 
e Olerícolas (GPMACO) foi criado em 2004 e é vinculado ao Departamento de 
Engenharia Agronômica da Universidade Federal de Sergipe. O líder deste grupo 
de pesquisa, professor Arie Fitzgerald Blank, iniciou suas atividades de pesquisa na 
Universidade Federal de Sergipe em 1998. O vice-líder deste grupo de pesquisa é 
professor Leandro Bacci. Este grupo de pesquisa possui 10 linhas de pesquisa, e tem 
como finalidade a realização de estudos básicos e aplicados de recursos genéticos 
de plantas medicinais, aromáticas, condimentares e olerícolas e o desenvolvimento de 
cultivares para o agronegócio. Desde 2004 tem parceria com a Universidade Federal de 
Uberlândia; a Universidade Federal de Lavras; a Universidade Federal de Rio de Janeiro; 
e a Universidade de São Paulo - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz". O 
líder deste grupo de pesquisa administra o Laboratório de Recursos Genéticos Vegetais 
e Óleos Essenciais. O vice-líder deste grupo de pesquisa administra o Laboratório de 
Entomologia Agrícola. A produção acadêmica decorrente dos estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação de recursos humano em nível de 
Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado. As ações desenvolvidas estão voltadas para 
desenvolvimento científico e tecnológico. Atualmente, conta com 22 participantes, entre 
docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores).

Contatos do grupo: afblank@academico.ufs.br

Palavras chave: Caracterização genética e química de plantas; Conservação de recursos 
genéticos de plantas; Melhoramento genético de plantas; Cultivares.

Research Group 
on Medicinal and 

Aromatic Plants and 
on Condiments and 

Vegetables (GPMACO)

The Research Group on Medicinal and Aromatic Plants and on Condiments 
and Vegetables (GPMACO) was created in 2004 and is linked to the Department of 
Agricultural Engineering at the Federal University of Sergipe. The leader of this research 
group is Professor Arie Fitzgerald Blank, who began his research activities at the Federal 
University of Sergipe in 1998. Professor Leandro Bacci is the vice-leader. This research 
group has 10 research lines, and aims to carry out basic and applied studies of genetic 
resources of medicinal and aromatic plants and of condiments and vegetables and the 
development of cultivars for use in agribusiness. Since 2004, partnerships have been 
established with the Federal University of Uberlândia; the Federal University of Lavras; 
the Federal University of Rio de Janeiro; and the University of São Paulo – The “Luiz de 
Queiroz” College of Agriculture. The leader of this research group manages the Plant 
Genetic Resources and Essential Oils Laboratory. The vice-leader of this research group 
manages the Agricultural Entomology Laboratory. The academic production resulting 
from the studies resulted in several articles published in specialized journals and papers 
presented, mainly in national and international scientific events with publication in 
annals, also serving as a stimulus to the training of human resources at the Scientific 
Initiation, Master's and Doctoral level. The activities developed are aimed at scientific and 
technological development. Currently, the group is composed of 22 participants, including 
professors, students and collaborators, distributed at all levels of higher education 
(undergraduate, master's and doctoral students, masters, doctors and postdocs).

Group contact: afblank@academico.ufs.br

Keywords: Genetic and chemical characterization of plants; Conservation of plant genetic 
resources; Plant genetic improvement; Cultivars.
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Grupo de Pesquisa 
GRAF

O Grupo de Pesquisa Agroflorestal (GRAF), idealizado e liderado pelo professor Dr. 
Mário Jorge Campos dos Santos, foi criado em 2006. Vinculado ao Departamento de 
Ciências Florestais (DCF) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui várias 
linhas de pesquisa, com a finalidade de difundir as ações dos sistemas agroflorestais 
junto às comunidades rurais. Desde 2006 tem parcerias com o BNB, EMBRAPA, 
Instituto Xingó e UFAL. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações 
desenvolvidas estão voltadas para a região do semiárido. Atualmente, conta com 50 
participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis 
do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e  
pós-doutores). 

Contatos do grupo: e-mail: mjcsanto@academico.ufs.br

GRAF Research Group The Agroforestry Research Group (GRAF), created and led by Professor Mário Jorge 
Campos dos Santos, PhD, was founded in 2006. Linked to the Department of Forest 
Sciences (DCF) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has several lines of research, 
with the purpose of spreading agroforestry systems activities among rural communities. 
Since 2006, partnerships have been established with BNB, EMBRAPA, Xingó Institute 
and UFAL. The academic production resulting from the studies resulted in several 
articles published in specialized journals and papers presented, mainly in national and 
international scientific events with publication in annals, serving as a stimulus for student 
education (Scientific initiation, Master's and Doctoral levels). The activities developed 
are aimed at the semi-arid region. Currently, the group is composed of 50 participants, 
including professors, students and collaborators, distributed at all levels of higher 
education (undergraduate, master's and doctoral students, masters,  
doctors and post-docs).

Group contact: e-mail: mjcsanto@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Sanidade e  

Reprodução Animal

O Grupo de Pesquisa Sanidade e Reprodução Animal (Sanidade e reprodução animal), 
liderado pelo professor Anselmo Domingos Ferreira Santos, foi criado em 07/07/2017. 
Vinculado ao Departamento de Medicina Veterinária (DMV) da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS), possui 14 linhas de pesquisa, com a finalidade de desenvolver projetos 
que contribuam para o conhecimento das principais patologias/doenças dos animais 
do Estado de Sergipe, proporcionando informações que auxiliem as estratégias de 
intervenções para o controle e melhoria da qualidade sanitárias dos rebanhos, além de 
dar suporte ao curso de graduação de Medicina Veterinária. A produção acadêmica 
decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos 
especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos 
nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à 
formação de estudantes de Iniciação Científica e Mestrado. As ações desenvolvidas 
estão voltadas para Sanidade, Reprodução e Biotecnologias Reprodutivas. Atualmente, 
conta com 27 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em 
todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, 
doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: anselmosantos@academico.ufs.br 

Animal Health  
and Reproduction 

Research Group

The Animal Health and Reproduction Research Group (Animal Health and Reproduction), 
led by Professor Anselmo Domingos Ferreira Santos, was created on 07/07/2017. 
Linked to the Department of Veterinary Medicine (DMV) of the Federal University of 
Sergipe (UFS), it has 14 lines of research, with the purpose of developing projects that 
contribute to the knowledge about the main pathologies/diseases of animals in the State 
of Sergipe, providing information that can help with intervention strategies to control and 
improve the health quality of herds, in addition to supporting the undergraduate course 
in Veterinary Medicine. The academic production resulting from the studies resulted in 
several articles published in specialized journals and papers presented, mainly in national 
and international scientific events with publication in annals, serving as a stimulus for 
student education of Scientific Initiation and Master's levels. The activities developed are 
aimed at Health, Reproduction and Reproductive Biotechnologies. Currently, the group is 
composed of 27 participants, including professors, students and collaborators, distributed 
at all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, 
doctors and postdocs).

Group contact: anselmosantos@academico.ufs.br 
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Grupo de Pesquisa 
“Estudo de Alimentos 
Regionais e de Outros 
Recursos Naturais do 

Nordeste”

O Grupo de Pesquisa “Estudo de Alimentos Regionais e de Outros Recursos Naturais 
do Nordeste”, liderado pelo professor Narendra Narain, foi criado em 1983. Vinculado 
agora ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos (PROCTA) 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 4 linhas de pesquisa (C&T de 
Alimentos de Origem Vegetal, Aroma em Alimentos, Cromatografia Gasosa/Liquida 
acoplada a Espectrometria de Massa e Biotecnologia de Alimentos), com a finalidade 
de formar recursos humanos nas áreas de C&T de Alimentos e Biotecnologia, com 
vista ao desenvolvimento de pesquisas sobre os temas de interesse da região. O foco 
do grupo é aprofundar trabalhos de pesquisa utilizando técnicas cromatográficas 
sofisticadas aplicadas a diversos materiais da biodiversidade brasileira, com ênfase 
no aproveitamento de frutas e resíduos oriundos da região Nordeste. O respectivo 
grupo mantém parceria com pesquisadores em todos os níveis do ensino superior 
(graduados, mestres, doutores e pós-doutores) de diversas instituições de pesquisa, tais 
como UFC, USP, EMBRAPA (CE), UFRPE, EMBRAPA (RJ), além de pesquisadores do 
exterior. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em amplos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente em 
eventos científicos nacionais e internacionais. As ações desenvolvidas estão voltadas 
a prospecção e desenvolvimento de produtos promissores ao consumo interno e a 
exportação que beneficiem a região Nordeste.

Contatos do grupo: narendra@academico.ufs.br 

"Study of Regional 
Foods and Other 

Natural Resources in 
the Northeast"  

Research Group

The “Study of Regional Food and Other Natural Resources in the Northeast'' Research 
Group, led by Professor Narendra Narain, was created in 1983. It is now linked to the 
Post-Graduate Program in Food Science and Technology (PROCTA) of the Federal 
University of Sergipe (UFS). It has 4 lines of research: Science &Technology of Foods 
of Vegetable Origin, Aroma in Food, Gas/Liquid Chromatography coupled with Mass 
Spectrometry and Food Biotechnology, with the purpose of training human resources 
in the areas of Food Science & Technology and Biotechnology, to develop research on 
topics of interest to the region. The aim of the group is to deepen research work using 
sophisticated chromatographic techniques applied to various materials from Brazilian 
biodiversity, with an emphasis on the use of fruits and residues from the Northeast region. 
The group maintains partnerships with researchers at all levels of higher education 
(graduates, masters, doctors and post-docs) from various research institutions, such as 
UFC, USP, EMBRAPA (RJ), UFRPE, EMBRAPA (CE), in addition to researchers from abroad. 
The academic production resulting from the studies resulted in a vast number of articles 
published in reputed journals and presentations, mainly in national and international 
scientific events. The activities developed are aimed at prospecting and developing 
promising products for domestic and export consumption that benefit the  
Northeast region.

mailto:narendra@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa: 
Processamento de 
frutas e Hortaliças

O Grupo de Pesquisa Processamento de Frutas e Hortaliças (PROFRUTAH), liderado 
pelo professor Marcelo Augusto Gutierrez Carnelossi, foi criado em 2007. Vinculado ao 
Departamento de Tecnologia de Alimentos (DTA) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), possui 8 linhas de pesquisa, com a finalidade de estudar o processamento de 
produtos de origem vegetal, desenvolver trabalhos com pós-colheita e fisiologia de 
frutos e hortaliças e agregar pesquisadores na área de processamento e pós colheita 
de frutos e hortaliças. O grupo tem parcerias com EMBRAPA desde 2007 e a partir de 
2017 conta com a parceria da Universidade da Florida. As ações desenvolvidas estão 
voltadas para estudos de pós-colheita, fisiologia vegetal, bioquímica, microbiologia, 
produção, engenharia de alimentos e demais áreas relacionadas. Atualmente, conta 
com 17 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos 
os níveis do ensino superior e em diversas Instituições. Essa multidisciplinaridade 
do grupo permite o desenvolvimento de novos produtos, processos e técnicas 
aprofundadas com frutas e hortaliças e permite gerar uma gama importante de trabalhos 
científicos com impactos nacionais e internacionais. A produção acadêmica decorrente 
desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados 
e trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação de estudantes de graduação, mestrado 
e doutorado em diversos programas da UFS.

Contatos do grupo: e-mail: carnelossi@academico.ufs.br

Fruit and Vegetable 
Processing  

Research Group

The Fruit and Vegetable Processing Research Group (PROFRUTAH), led by Professor 
Marcelo Augusto Gutierrez Carnelossi, was created in 2007. Linked to the Department of 
Food Technology (DTA) of the Federal University of Sergipe (UFS), has 8 lines of research, 
with the purpose of studying the processing of products of plant origin, developing 
work with post-harvest and physiology of fruits and vegetables and bringing together 
researchers in the area of processing and post-harvest of fruits and vegetables. The group 
has had a partnership with EMBRAPA since 2007 and another one with the University 
of Florida since 2017. The activities developed are aimed at post-harvest studies, plant 
physiology, biochemistry, microbiology, production, food engineering and other related 
areas. Currently, the group is composed of 17 participants, including professors, students 
and collaborators, distributed at all levels of higher education and in various institutions. 
This multidisciplinary character of the group allows the development of new products, 
processes and in-depth techniques with fruits and vegetables and allows the generation 
of an important range of scientific works with international and international impacts. The 
academic production resulting from the studies resulted in several articles published in 
specialized journals and papers presented, mainly in scientific events with publication in 
annals, also serving as a stimulus for student education in undergraduate, master's and 
doctoral levels in various programs at UFS.

Group contact: e-mail: carnelossi@academico.ufs.br
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Grupo de Estudos em 
Melhoramento Vegetal 

do Semiárido

O Grupo de Estudos em Melhoramento Vegetal do Semiárido (GEMS), liderado pelo 
professor Gustavo Hugo Ferreira de Oliveira e professor José Jairo Florentino Cordeiro 
Junior, foi criado em 2018. Vinculado ao Núcleo de Graduação de Agronomia (NEAS) 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS). O GEMS atua nas linhas de pesquisa 
“Melhoramento de plantas para tolerância a estresse biótico e abiótico” e “Aplicação 
de tecnologia de Fenotipagem de Alto Rendimento no melhoramento de Plantas”, 
com a finalidade de desenvolver novos cultivares convencionais de milho para 
região semiárida. Desde 2020 tem parcerias com a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - Embrapa e Instituto Agronômico de Campinas - IAC. O GEMS realiza 
suas pesquisas na Unidade/Fazenda Experimental da Embrapa Semiárido localizada na 
região do alto sertão sergipano, na cidade de Nossa Senhora da Glória. Destaca-se a 
produção científica decorrente dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo, publicados em 
periódicos de impacto. Em todas as atividades, prioriza-se o treinamento de recursos 
humanos a nível de graduação e pós-graduação, com o aprimoramento da iniciação 
científica e tecnológica, desenvolvimento de monografias de conclusão de curso, 
dissertações de mestrado e teses de doutorado. Atualmente, o GEMS conta com 17 
participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos nos níveis de 
graduação e pós-graduação.

Contatos do grupo: e-mail: gemsufs@gmail.com 

Study Group on Plant 
Breeding in the  

Semi-Arid Region

The Study Group on Plant Breeding in the Semi-Arid Region (GEMS), led by Professor 
Gustavo Hugo Ferreira de Oliveira and professor José Jairo Florentino Cordeiro Junior, 
was created in 2018. It is linked to the Agronomy Graduate Center (NEAS) of the Federal 
University of Sergipe (UFS). GEMS works with the following research lines: “Plant Breeding 
for tolerance to biotic and abiotic stress” and “Application of high-Throughput phenotyping 
technology in plant breeding”, aiming to develop new conventional corn cultivars for the 
semiarid region. Partnerships with Embrapa and IAC have been established since 2020. 
GEMS conducts its research at the Embrapa Semiarid Unit/Experimental Farm located 
in the city of Nossa Senhora da Glória, Sergipe. It is important to highlight the scientific 
production resulting from the research carried out by the group, which were published 
in high-profile journals. In all activities, priority is given to training human resources at the 
undergraduate and graduate level, with the improvement of scientific and technological 
initiation and the development of monographs, master's theses and doctoral dissertations. 
Currently, GEMS is composed of 17 participants, including professors, students and 
collaborators, distributed at the undergraduate and graduate levels.

Group contact: e-mail: gemsufs@gmail.com
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Grupo de Pesquisa 
Aproveitamento 

Sustentável do Pescado

O Grupo de Pesquisa GPASPesc liderado pelo professor José Milton Barbosa, foi criado 
em  26/04/2018. Vinculado ao Departamento de Engenharia de Pesca e Aquicultura 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui duas linhas de pesquisa, com a 
finalidade de avaliar os possíveis impactos ambientais da carcinicultura no baixo São 
Francisco e o aproveitamento de Resíduos de camarões em Pirambu/SE. Desde 2016 
tem parcerias com a UFRA e o Departamento de Ciências Florestais. O GPASPesc 
administra o Laboratório de Identidade e Qualidade do Pescado. A produção acadêmica 
decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos 
especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos 
nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo 
à formação de (IC, Mestrado). As ações desenvolvidas estão voltadas para o apoio 
técnico a pequenos produtores ligados a atividade de pesca ou produção aquícola 
via cultivo. Atualmente, conta com dez participantes, entre docentes, discentes e 
colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, mestre, doutores e pósdoutores). 

Contatos do grupo: e-mail: jmiltonb@ufs.br/jmiltonb11@gmail.com 

Sustainable Use  
of Seafood  

Research Group

The GPASPesc Research Group, led by Professor José Milton Barbosa, PhD, was 
created on April 26, 2018. Linked to the Department of Fisheries and Aquaculture 
Engineering of the Federal University of Sergipe (UFS), it has two lines of research with 
the purpose of evaluating the possible environmental impacts of shrimp farming in the 
lower São Francisco River and the use of shrimp waste in Pirambu, Sergipe. Since 2016 
a partnership with the Federal University Rural of Amazonia (UFRA) in Pará state and the 
Department of Forest Sciences (UFS) has been established. The GPASPesc manages 
the  FishIdentity and Quality Laboratory. The academic production resulting from the 
studies resulted in numerous articles published in specialized journals and in papers 
presented at national and international scientific conferences, which were published 
in annals, serving as an inspiration for the academic training of BA and MA students. 
The activities undertaken are aimed at providing technical support to small producers 
linked to fisheries or aquaculture. Currently, the GPAPesc is composed of participants, 
including professors, students, and collaborators, from all levels of higher education 
(undergraduate and master's students, masters, doctors and postdocs).

Group contact: jmiltonb@ufs.br/jmiltonb11@gmail.com 
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Grupo de Pesquisa: 
Manejo de Solos e 

Sustentabilidade

O Grupo de Pesquisa Manejo de Solos e Sustentabilidade (MASOLOS), liderado pelo 
Professor Alceu Pedrotti, foi criado em 2006. O grupo objetiva desenvolver atividades de 
pesquisa, ensino e extensão em projetos científicos e técnicos associados às Linhas de 
Pesquisa: Indicadores de Qualidade do Solo, Plantas de cobertura de solo, Relações de 
Solos e Cobertura vegetal, Relações entre parâmetros químicos do solo e vegetação, 
Diversidade e eficiência de sistemas de produção agrícola, Análise da sustentabilidade 
de sistemas de produção agrícola, Sistemas de produção sustentáveis, Fitoremediação 
de solos salinizados, Valores de referência de qualidade em solos e, Erosão e Geologia 
Fluvial. A produção científica se concentra em treinamento de estagiários, bolsistas de 
agências de fomento (graduação e PG), mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos, 
artigos científicos em eventos nacionais e internacionais, monografias, dissertações 
teses, relatórios de consultorias para órgãos públicos e empresas privadas, assessoria 
e orientação em projetos científicos e demandas do setor produtivo, participação nos 
principais eventos científicos e técnicos no Brasil e exterior.

As ações desenvolvidas estão voltadas para a análise e geração de tecnologias para 
o uso racional dos recursos naturais nos aspectos de sustentabilidade de sistemas de 
produção agrícola, com enfoques ambiental, econômico e social.

Informações adicionais: pedrotti@academico.ufs.br e alceupedrotti@gmail.com

Telefone: 79 3194-7447, 6988 e 6929

Soil Management  
and Sustainability 

Research Group

The Soil Management and Sustainability (MASOLOS) research group, headed by 
Professor Alceu Pedrotti, was created in 2006. It aims to develop research, education and 
extension activities through scientific and technical projects associated with the following 
research lines: soil quality indicators; ground cover plants; soils and vegetation; relations 
between chemical parameters of soil and vegetation; diversity and efficiency of agricultural 
production systems; analysis of sustainability of agricultural production systems; 
sustainable production systems; phytoremediation of salinized soil; reference values of 
soil quality; erosion and fluvial geology. The group’s scientific production focuses on the 
training of interns, grantees from funding agencies (UG and PG), master’s, doctoral and 
post-doctoral students. The focus is also on the production and publication of scientific 
articles in national and international events, monographs, dissertations and theses; on the 
production of consulting reports for governmental agencies and private companies; on 
offering advice and guidance to scientific projects and demands of the productive sector; 
and on the members participation in major scientific and technical events in Brazil and abroad. 

The activities are based on the analysis and generation of technologies for the rational use 
of natural resources in the aspects of sustainability of agricultural production systems, with 
environmental, economic and social approaches.

Group contacts: pedrotti@academico.ufs.br and alceupedrotti@gmail.com

Telephone: +55 79 3194-7447/6988 and 6929
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Grupo de Estudos em 
Fisiologia Vegetal

O Grupo de Estudos em Fisiologia Vegetal, (GEFiVe), é também um grupo de pesquisas. 
Tem abordagem multidisciplinar e representa a implantação das linhas de pesquisa em 
Fisiologia Vegetal, Botânica Aplicada e Agricultura Orgânica no Núcleo de Graduação de 
Agronomia (NEAS) Campus do Sertão. Foi idealizado e criado em 2020 pela Professora 
Maiana Reis Pimenta e tem como objetivo principal proporcionar a congregação de 
profissionais e estudantes na área de Ciências Agrárias, contribuindo no aumento 
do conhecimento teórico e prático, além de estimular ações de Ensino, Pesquisa e 
Extensão relativas à estas áreas do conhecimento.  São realizadas reuniões, práticas e 
atividades extra, mas também a promoção de eventos relacionados com o objetivo de 
estudo, como cursos, palestras e debates, a promoção do aumento do conhecimento, 
bem como promoção de intercâmbio e colaboração a entidades congêneres. 
Atualmente contamos com 15 estudantes de graduação em Ciências Agronômicas, 
Medicina Veterinária e Agroindustria.

Contatos do grupo: e-mail maianarp@academico.ufs.br

Study Group on Plant 
Physiology

The Study Group on Plant Physiology  (GEFiVe) is also a research group. It has a 
multidisciplinary approach and represents the implementation of research lines in Plant 
Physiology, Applied Botany and Organic Agriculture at the Agronomy Graduate Center 
(NEAS)/ Sertão Campus. It was conceived and created in 2020 by Professor  Maiana 
Reis Pimenta and its main objective is to bring together professionals and students in 
the field of Agricultural Sciences, contributing to the increase of theoretical and practical 
knowledge, in addition to stimulating Teaching, Research and Extension activities related 
to those areas of knowledge. Meetings, practices and extra activities are held, but also the 
promotion of events related to the purpose of the group, such as courses, lectures and 
debates, to increase the knowledge, as well as the promotion of student exchange and 
collaboration with similar entities. Currently, the group is composed of 15 undergraduate 
students in Agronomic Sciences, Veterinary Medicine and Agroindustry.

Group contact: maianarp@academico.ufs.br

mailto:maianarp@academico.ufs.br
mailto:maianarp@academico.ufs.br
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Grupo de Estudos 
e Pesquisa em 

políticas Públicas, 
Empreendedorismo, 

Transações, 
Tecnologias e 

Operações

O Grupo de Estudos e Pesquisa em políticas Públicas, Empreendedorismo, Transações, 
Tecnologias e Operações (GEPPETTO), liderado pelos professores José Jairo Florentino 
Cordeiro Junior, Thiago Limoeiro Ricarte e Silvio Calgaro Neto, foi criado em 08 de 
dezembro de 2019 e formalizado na plataforma cnpq no dia 20 de outubro de 2020. 
Vinculado ao Núcleo de Graduação de Agronomia (NEAS) da Universidade Federal 
de Sergipe (UFS), possui três linhas de pesquisa, com a finalidade de promover a 
investigação e compreensão das políticas públicas para o desenvolvimento rural e 
territorial, promover a investigação e coordenação de projetos, serviços, negócios e a 
difusão e criação de novas tecnologias no Semiárido. A produção acadêmica decorrente 
desses estudos resultou em resumos publicados em congressos científicos e capítulo 
de livro, principalmente em eventos científicos nacionais com divulgação em anais, 
servindo inclusive de estímulo à formação de discentes de graduação na modalidade 
iniciação científica. As ações desenvolvidas estão voltadas para a pesquisa e extensão. 
Atualmente, conta com 12 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, 
distribuídos nos níveis do ensino superior (graduandos e doutores). 

Contatos do grupo: jairofcordeiro@academico.ufs.br; ricarteufs@academico.
ufs.br; silviocalgaro@academico.ufs.br; link do grupo (dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/5994179025310700)

Study and 
Research Group 

on Public Policies, 
Entrepreneurship, 

Transactions, 
Technologies and 

Operations 

The Study and Research Group on Public Policies, Entrepreneurship, Transactions, 
Technologies and Operations (GEPPETTO), lead by professors José Jairo Florentino 
Cordeiro Junior, Thiago Limoeiro Ricarte and Silvio Calgaro Neto, was created on 
December 8, 2019 and formalized on the cnpq platform on October 20, 2020. Linked to 
the Agronomy Graduate Center (NEAS) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 
three lines of research, with the purpose of promoting the investigation and understanding 
of public policies for rural and territorial development, promoting the investigation and 
coordination of projects, services and businesses and the diffusion and creation of new 
technologies in the semiarid region. The academic production resulting from the studies 
resulted in abstracts published in scientific congresses and in book chapters, mainly in 
national scientific events with publication in annals, also serving as a stimulus for student 
education (undergraduate) in the scientific initiation modality. The activities developed are 
focused on research and extension. Currently, the group is composed of 12 participants, 
including teachers, students and collaborators, distributed at the levels of higher education 
(undergraduates and doctors).

Group contacts: jairofcordeiro@academico.ufs.br; ricarteufs@academico.ufs.br; 
silviocalgaro@academico.ufs.br; 

Group website: (dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5994179025310700)

mailto:jairofcordeiro@academico.ufs.br
mailto:ricarteufs@academico.ufs.br
mailto:ricarteufs@academico.ufs.br
mailto:silviocalgaro@academico.ufs.br
mailto:jairofcordeiro@academico.ufs.br
mailto:ricarteufs@academico.ufs.br
mailto:silviocalgaro@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa: 
Aproveitamento 

de Resíduos 
Agroindustriais para 

fins Microbiológicos e 
Biotecnológicos

O Grupo de Pesquisa Aproveitamento de Resíduos Agroindustriais para fins 
Microbiológicos e Biotecnológicos (ARAMB), liderado pela Profa Dra Luciana Cristina Lins 
de Aquino Santana, foi criado em 2019. Vinculado ao Departamento de Tecnologia de 
Alimentos (DTA) da Universidade Federal de Sergipe, apresenta projetos desenvolvidos 
no Laboratório de Microbiologia de Alimentos e Bioengenharia (LMAB) nas linhas de 
pesquisa: Aproveitamento de resíduos agroindustriais, Embalagens Biodegradáveis, 
Controle de qualidade de alimentos e Processos Biotecnológicos. O grupo tem a 
participação de Professores da UFS e UNIT, alunos de doutorado, mestrado, iniciação 
científica e iniciação tecnológica. Publicações de artigos científicos em periódicos 
nacionais e internacionais e patentes depositadas no INPI. Prêmios recebidos: 
Pesquisador Sênior (Prêmio João Ribeiro) (2015) pela FAPITEC/SE; “Best Paper” e 
“Honor Mention” no “10th International Symposium on Technological Innovation” (2019) 
e segundo lugar na área de Ciências Agrárias para um projeto PIBITI apresentado 
na Semana Acadêmica da UFS (2019). O grupo de pesquisa tem como objetivo 
desenvolver pesquisas que possam agregar valor a resíduos agroindustriais com 
potencial de aplicação como antioxidantes e/ou antimicrobianos, gerando renda 
para produtores de pequeno e médio porte, assim como contribuir com a sociedade 
melhorando a segurança dos alimentos através do desenvolvimento de embalagens 
biodegradáveis ecologicamente “amigáveis”.

Contato de Grupo: luciana.santana@academico.ufs.br

Use of Agroindustrial 
Waste for 

Microbiological and 
Biotechnological 

Purposes  
Research Group

The Use of Agroindustrial Waste for Microbiological and Biotechnological Purposes 
Research Group (UAWMB), led by Professor Luciana Cristina Lins de Aquino Santana, 
PhD, was created in 2019. Linked to the Department of Food Technology (DTA) of 
the Federal University of Sergipe, it develops projects at the Food Microbiology and 
Bioengineering Laboratory (LMAB) in the following lines of research: Use of agroindustrial 
waste, Biodegradable Packaging, Food Quality Control and Biotechnological Processes. 
Professores from UFS and UNIT are part of the grupo, and also PhD, Master's, Scientific 
Initiation and Technological Initiation students. It is important to highlight the group's 
scientific production with publication of articles in national and international journals and 
patents filed with the INPI. Awards received: Senior Researcher (João Ribeiro Award) 
(2015) by FAPITEC/SE; “Best Paper” and “Honor Mention” at the 10th International 
Symposium on Technological Innovation (2019) and second place in the Agricultural 
Sciences area for a PIBITI project presented at the UFS Academic Week (2019). The 
research group aims to develop research that can add value to agroindustrial residues 
with potential application as antioxidants and/or antimicrobials, generating income for 
small and medium-sized producers, as well as contributing to society by improving food 
safety through the development of ecologically “friendly'' biodegradable packaging.

Group Contact: luciana.santana@academico.ufs.br

mailto:luciana.santana@academico.ufs.br
mailto:luciana.santana@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Genética Aplicada à 

Saúde e Ensino

O Grupo de Pesquisa de Genética Aplicada à Saúde e Ensino, liderado pelo professor 
Bruno Lassmar Bueno Valadares, foi criado em 2014. Fazem parte do grupo também 
os professores Marcus Vinicius de Aragão Batista e Shirlei Octacílio da Silva, 
desenvolvendo projetos de pesquisa nas linhas “Mutagênese”, “Citogenética”, “Genética 
Humana”, “Oncogenética”, “Bioinformática”, “Ensino de Genética” e “Produção de 
Material Didático”. Alunos voluntários e também Bolsistas de Iniciação Científica (PIBIC) 
e de Iniciação à Docência (PIBID) vêm desenvolvendo seus projetos orientados pelos 
professores nas diferentes linhas de pesquisa do grupo. Também são desenvolvidos 
trabalhos de conclusão de curso e monografias dos cursos de graduação em Ciências 
Biológicas e Medicina. Os produtos desses estudos acadêmicos são publicados em 
revistas especializadas e apresentados em eventos científicos da área com divulgação 
em anais. Além da pesquisa científica, o grupo ainda trabalha no desenvolvimento de 
novos recursos didáticos para o ensino de Genética e realiza atividades de extensão em 
escolas públicas de Aracaju.

Group contacts: brunovaladares@academico.ufs.br 

Genetic Applied to 
Health and Education 

Research Group

The Genetic Applied to Health and Education Research Group, led by Professor 
Bruno Lassmar Bueno Valadares, was created in 2014. Professors Marcus Vinicius 
de Aragão Batista and Shirlei Octacílio da Silva are also part of the group, developing 
research projects along the lines “Mutagenesis ”, “Cytogenetics”, “Human Genetics”, 
“Oncogenetics”, “Bioinformatics”, “Teaching of Genetics” and “Production of Didactic 
Material”. Volunteer students and also Scientific Initiation Scholarship holders (PIBIC) and 
Teaching Initiation Scholarship holders (PIBID) have been developing their projects under 
the guidance of professors in the different research lines of the group. Course completion 
papers and monographs for undergraduate courses in Biological Sciences and Medicine 
are also developed. The products of these academic studies are published in specialized 
journals and presented at scientific events in the area with publication in annals. In 
addition to scientific research, the group also works on the development of new teaching 
resources for teaching Genetics and carries out outreach activities in public schools  
in Aracaju.

Group contact: brunovaladares@academico.ufs.br 

mailto:brunovaladares@academico.ufs.br
mailto:brunovaladares@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Microbiologia das 

Fermentações e 
Tecnologia Cervejeira

O Grupo de Pesquisa Microbiologia das Fermentações e Tecnologia Cervejeira (LMTC), 
liderado pelo professor Flávio Henrique Ferreira Barbosa, foi criado em (15/08/2017). 
Vinculado ao Departamento de Morfologia (DMO) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), possui dez linhas de pesquisa, com a finalidade de estudar os processos de 
produção da cerveja artesanal caseira (“homebrew” – de 10 a 60 litros) e industrial, 
seus equipamentos, ingredientes essenciais, aprimoramento dos métodos básicos, a 
fermentação, técnicas laboratoriais clássicas e modernas voltadas à higiene, segurança 
e qualidade do produto final. Desde 2017 tem parcerias com a Universidade Federal 
de São João Del Rei (UFSJ) e conta com a colaboração internacional do Grupo de 
Pesquisa de Biotecnologia Enológica o qual foi criado em 1995 na Unidade de Enologia 
do Centro de Referência de Tecnologia de Alimentos (CeRTA) na Universidade de Rovira 
e Virgili, Catalunha, Espanha. O Laboratório de Microbiologia e Tecnologia Cervejeira – 
LMTC possui equipe multidisciplinar experiente e atua também por meio de parcerias 
com outras empresas do setor de produção de cervejas, principalmente as artesanais. 
Desempenhamos ações de consultoria, elaboração e desenvolvimento de projetos, 
execução, conceitos, treinamento, cursos, pesquisas, etc. 

Contatos do grupo: flaviohfb@academico.ufs.br

Microbiology of 
Fermentations and 

Brewing Technology 
Research Group

The Microbiology of Fermentations and Brewing Technology Research Group (LMTC), led 
by professor Flávio Henrique Ferreira Barbosa, was created on 08/15/2017. Linked to the 
Department of Morphology (DMO) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has ten 
lines of research, with the purpose of studying the production processes of homemade 
craft beer ("homebrew" – from 10 to 60 liters) and the industrial ones, its equipment, 
essential ingredients, improvement of basic methods, fermentation, classic and modern 
laboratory techniques aimed at hygiene, safety and quality of the final product. Since 
2017, partnerships have been established with the Federal University of São João Del Rei 
(UFSJ) and has the international collaboration of the Enological Biotechnology Research 
Group, which was created in 1995 at the Enology Unit of the Food Technology Reference 
Center (CeRTA) at the University of Rovira and Virgili, Catalonia, Spain. The Laboratory 
of Microbiology and Brewing Technology – LMTC has an experienced multidisciplinary 
team and also works through partnerships with other companies in the beer production 
sector, especially craft beer. We perform consultancy actions, design and development of 
projects, execution, concepts, training, courses, research, etc.

Group contact: flaviohfb@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Em Polinização e 

Agroecologia

O Grupo de Pesquisa POLINIZAÇÃO E AGROECOLOGIA (LAPA), liderado pela 
professora Fabiana Oliveira da Silva, foi criado em 2016. Vinculado ao Departamento 
de Educação em Ciências Agrárias e da Terra (NECATS) da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS), possui 8 linhas de pesquisa, com a finalidade de gerar conhecimento 
teórico e empírico sobre a biodiversidade e serviços ecossistêmicos em ambientes 
naturais e agroecossistemas, visando apoiar a transição agroecológica e politicas 
públicas no semiárido. Desde 2016 tem parcerias com a Rede de Pesquisa POLINFRUT 
(UFBA) e o INCT-IN-TREE (CNPq). O LAPA administra o Laboratório Polinização 
e Agroecologia. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações 
desenvolvidas estão voltadas para: (1) o manejo da biodiversidade e teste de práticas 
de baixo impacto em agroecossistemas; (2) A polinização em agroecossistemas; (3) 
conceitos éticos em conservação da biodiversidade; e (4) iniciativas de engajamento 
público (ciência cidadã) sobre a interação entre visitantes florais e plantas. Atualmente, 
conta com 13 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em 
todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, 
doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: fabianaosilva@academico.ufs.br

Research Group 
on Pollination and 

Agroecology

The Research Group on POLLINATION AND AGROECOLOGY (LAPA), led by Professor 
Fabiana Oliveira da Silva, was created in 2016. Linked to the Department of Education in 
Agricultural and Earth Sciences (NECATS) at the Federal University of Sergipe (UFS), it 
has 8 research lines, with the purpose of generating theoretical and empirical knowledge 
about biodiversity and ecosystem services in natural environments and agroecosystems, 
aiming to support the agroecological transition and public policies in the semiarid region. 
Since 2016, it has developed partnerships with the POLINFRUT Research Network 
(UFBA) and the INCT-IN-TREE (CNPq). LAPA manages the Pollination and Agroecology 
Laboratory. The academic production resulting from these studies resulted in several 
articles published in specialized journals and some presentations, mainly in national and 
international scientific events, with publication in annals, also serving as a stimulus for 
student education in Scientific Initiation, Master's, and Postdoctoral levels. The actions 
developed address: (1) managing biodiversity and testing low impact practices in 
agroecosystems; (2) Pollination in agroecosystems; (3) Ethical concepts in biodiversity 
conservation; and (4) public engagement initiatives (citizen science) on the interaction 
between flower and plant visitors. Currently, it has 13 participants, including professors, 
students and collaborators, distributed at all levels of higher education (undergraduate, 
master's and doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: fabianaosilva@academico.ufs.br

mailto:fabianaosilva@academico.ufs.br
mailto:fabianaosilva@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Genética e 

Conservação de 
Recursos Naturais

O Grupo de Pesquisa Genética e Conservação de Recursos Naturais (GECON), liderado 
pelo professor Dr. Marcus Vinicius de Aragão Batista, foi criado em 2010. Vinculado 
ao Departamento de Biologia (DBI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 
quatro linhas de pesquisa, com a finalidade de estudar os mais variados aspectos 
da Genética, além de sua aplicação com a conservação de recursos naturais. Desde 
2010 tem parcerias com instituições nacionais (UFPE, UPE, EMBRAPA, UNESP, UFF, 
UFRB e Fiocruz), e instituições internacionais (London South Bank University). O 
GECON administra o Laboratório de Genética e Conservação de Recursos Naturais e o 
Laboratório de Genética Molecular e Biotecnologia. A produção acadêmica decorrente 
desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e 
trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais 
com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de IC, Mestrado 
e Doutorado. As ações desenvolvidas estão voltadas para a Genética molecular e 
bioinformática aplicada à genômica e evolução viral; Epidemiologia molecular de 
doenças virais de importância para saúde pública e veterinária; Genética populacional 
e evolutiva de insetos sociais; Mutagênese ambiental e de derivados de plantas 
medicinais; Biotecnologia de produtos apícolas. Atualmente, conta com 23 participantes, 
entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do  
ensino superior. 

Contatos do grupo: mbatista@academico.ufs.br

Genetics and Natural 
Resource Conservation 

Research Group

The Genetics and Natural Resource Conservation Research Group (GECON), led by 
Professor Marcus Vinicius de Aragão Batista, PhD, was created in 2010. Linked to the 
Department of Biology (DBI) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has four lines 
of research, in order to study the most varied aspects of genetics, in addition to its 
application to the conservation of natural resources. Since 2010, partnerships  have 
been established with national institutions (UFPE, UPE, EMBRAPA, UNESP, UFF, UFRB 
and Fiocruz), and international institutions (London South Bank University). GECON 
manages the Laboratory of Genetics and Conservation of Natural Resources and the 
Laboratory of Molecular Genetics and Biotechnology. The academic production resulting 
from these studies resulted in several papers published in specialized journals and some 
presentations, mainly in national and international scientific events with publication in 
annals, also serving as a stimulus for student education in Scientific Initiation, Master's 
and Doctoral levels. The actions developed are focused on molecular genetics and 
bioinformatics applied to genomics and viral evolution; Molecular epidemiology of 
viral diseases of public and veterinary health importance; Population and evolutionary 
genetics of social insects; Environmental and medicinal plant derivatives mutagenesis; 
Biotechnology of bee products. Currently, the group is composed of 23 participants, 
including professors, students and collaborators, distributed at all levels of  
higher education.

Group contact: mbatista@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Biologia Celular e 

Estrutural

O Grupo de Pesquisa Biologia Celular e Estrutural (BIOCE), liderado pela professora 
Drª. Vera Lúcia Corrêa Feitosa, foi criado em (05/01/2001). Vinculado ao Departamento 
de Morfologia (DMO) da Universidade Federal de Sergipe (UFS) possui cinco linhas 
de pesquisa, com a finalidade de implementar conhecimentos sobre: os tecidos 
conjuntivos, os efeitos deletérios dos metais pesados no organismo, a morfologia e 
os mecanismos biomoleculares da gênese celular e das doenças parasitárias. Desde 
2010 tem parcerias com a Universidade Tiradentes, Instituto de Tecnologia e Pesquisa 
da Universidade Tiradentes e com pesquisadores do Departamento de Biologia 
Celular e Estrutural da Universidade Estadual de Campinas/SP. O (BIOCE) administra o 
Laboratório de Biologia Celular e Estrutural. A produção acadêmica decorrente desses 
estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e 
trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais 
com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (Iniciação 
Científica, Mestrado e Doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para realizar 
uma gestão, que através da pesquisa, produza um ambiente de satisfação e motivador, 
para todos os participantes do grupo. Atualmente, conta com 20 participantes, entre 
discentes, docentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: e-mail: verafeitosa@academico.ufs.br

Cellular and  
Structural Biology 

Research Group

The Cellular and Structural Biology Research Group (BIOCE), led by Professor Vera 
Lúcia Corrêa Feitosa, PhD, was created on (01/05/2001). Linked to the Department of 
Morphology (DMO) of the Federal University of Sergipe (UFS) it has five lines of research, 
with the purpose of implementing knowledge about: connective tissues, the harmful 
effects of heavy metals in the body, morphology and biomolecular mechanisms of cell 
genesis and parasitic diseases. Since 2010, partnerships have been established with 
Tiradentes University, Institute of Technology and Research of Tiradentes University 
and with researchers from the Department of Cellular and Structural Biology of the 
State University of Campinas/SP. (BIOCE) manages the Cellular and Structural Biology 
Laboratory. The academic production resulting from these studies resulted in several 
articles published in specialized journals and papers presented, mainly in national and 
international scientific events with publication in annals, also serving as a stimulus for 
student education in Scientific Initiation, Master's and Doctoral levels). The actions 
developed are aimed at carrying out a management that, through research, produces a 
satisfying and motivating environment for all group participants. Currently, the group is 
composed of 20 participants, including students, teachers and employees, distributed at 
all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, 
doctors and post-docs).

Group contact: E-mail: verafeitosa@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Núcleo de 

Ecossistemas Costeiros

O Grupo de Pesquisa Núcleo de Ecossistemas Costeiros (ECOS), inicialmente 
designado Núcleo de Estuários e Manguezais (NEM), foi criado em 1983 e é liderado 
pela Dra. Myrna F. Landim de Souza. Vinculado aos Departamentos de Biologia (DBI) 
e Química (DQI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 19 linhas de 
pesquisa, com a finalidade de avaliar e monitorar a composição, estrutura e dinâmica 
dos ambientes costeiros de Sergipe e regiões adjacentes. Desde sua criação manteve 
parceria com empresas, como a CVRD, VALE, FAFEN e PETROBRAS, e agências, como 
a FINEP e ANP, que melhoraram a infraestrutura e financiaram pesquisas que permitiram 
ultrapassar o ambiente costeiro em direção ao Talude Continental. Outras temáticas 
de interesse são os efeitos do turismo, expansão imobiliária e poluição sobre esses 
ambientes. Membros do ECOS coordenam os laboratórios de Ecossistemas Costeiros 
(LABEC), de Sistemática Vegetal (LSV) e de Química Ambiental (LQA), além da Sala de 
Coleções Zoológicas (CZUFS) e do Herbário da Universidade Federal de Sergipe (ASE), 
mantendo parceria com várias outras IES. A produção científica tem sido ampliada com 
artigos em periódicos especializados e trabalhos apresentados em eventos nacionais 
e internacionais estimulando a formação acadêmica de discentes. Atualmente, o ECOS 
conta com 17 membros, incluindo docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em 
todos os níveis (graduandos, graduados,  mestrandos, doutorandos, mestres, doutores 
e pós-doutores). 

Contatos do grupo: ecos@ufs.br

Center for Coastal 
Ecosystems  

Research Group

The Center for Coastal Ecosystems Research Group (ECOS), previously called Estuaries 
and Mangroves Nucleus (NEM), was created in 1983 and is led by Myrna F. Landim, 
PhD. Linked to the Departments of Biology (DBI) and Chemistry (DQI) of the Federal 
University of Sergipe (UFS), it has 19 lines of research, with the purpose of evaluating and 
monitoring the composition, structure and dynamics of coastal environments in Sergipe 
and adjacent regions. Since its creation, it has maintained partnerships with companies 
such as CVRD, VALE, FAFEN and PETROBRAS, and agencies such as FINEP and ANP, 
which improved the infrastructure and financed research that allowed us to go beyond the 
coastal environment towards the Continental Slope. Other topics of interest are the effects 
of tourism, real estate expansion and pollution on these environments. ECOS members 
coordinate the laboratories of Coastal Ecosystems (LABEC), Plant Systematics (LSV) and 
Environmental Chemistry (LQA), in addition to the Zoological Collections Room (CZUFS) 
and the Herbarium of the Federal University of Sergipe (ASE), maintaining partnerships 
with several other universities and research institutions. Scientific production has been 
expanded with articles in specialized journals and papers presented at national and 
international events, stimulating the academic training of students. Currently, ECOS is 
composed of 17 members, including professors, students, and collaborators, distributed 
at all levels (undergraduates, graduates, masters, doctoral students, masters, doctors  
and post-docs).

Group contact: ecos@ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Ecologia e Controle  

de Vetores

O Grupo de Pesquisa Ecologia e Controle de Vetores (ECOVET), liderado pela 
professora Dra. Roseli La Corte dos Santos, foi criado em 2008 e está vinculado ao 
Laboratório de Entomologia e Parasitologia Tropical, do Departamento de Morfologia 
(DMO) da Universidade Federal de Sergipe (UFS). O grupo possui quatro linhas de 
pesquisa, com a finalidade de desenvolver estudos na área de Entomologia médica 
buscando o conhecimento da Ecologia e Biologia dos mosquitos que ocorrem no 
Nordeste do Brasil, incluindo análises moleculares. Além da pesquisa básica, o grupo 
dedica-se ao estudo da Epidemiologia das doenças endêmicas em Sergipe e às 
estratégias de controle de vetores. O grupo tem parcerias com o Instituto Evandro 
Chagas, Instituto Oswaldo Cruz, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Santa Maria, Faculdade 
de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e Laboratório de Central de Saúde 
Pública do Estado de Sergipe (LACEN). A produção acadêmica decorrente desses 
estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados, depósito 
de patentes e trabalhos apresentados em eventos científicos nacionais e internacionais. 
Membros do ECOVET atuam na assessoria a órgãos públicos no tocante a políticas de 
saúde pública na área de Parasitologia, Entomologia e Malacologia no corpo editorial de 
revistas científicas. Atualmente, conta com 31 participantes, entre docentes, discentes, 
técnicos e colaboradores. 

Contatos do grupo: e-mail: rlacorte@ufs.br 

Ecology and  
Vector Control 

Research Group

The Ecology and Vector Control Research Group (ECOVET) is led by Professor Roseli La 
Corte dos Santos, PhD. The group was created in 2008 and is linked to the Laboratory 
of Entomology and Tropical Parasitology, from the Department of Morphology (DMO) of 
the Federal University of Sergipe (UFS). The group has four lines of research, with the 
purpose of developing studies in the field of medical entomology seeking knowledge 
of the Ecology and Biology of mosquitoes that occur in northeastern Brazil, including 
molecular analysis. In addition to basic research, the group is dedicated to the study 
of the Epidemiology of endemic diseases in Sergipe and vector control strategies. The 
group has partnerships with the Evandro Chagas Institute, the Oswaldo Cruz Institute, 
the Federal University of Rio Grande do Norte, the Federal University of Minas Gerais, 
the Federal University of Santa Maria, the Faculty of Public Health of the University of 
São Paulo and the Public Health Center Laboratory of the State of Sergipe (LACEN). The 
academic production resulting from these studies resulted in several papers published in 
specialized journals, patent deposits and papers presented in national and international 
scientific events. ECOVET members act in advising public institutions regarding public 
health policies in the area of Parasitology, Entomology and Malacology, in the editorial 
board of scientific journals. Currently, the group is composed of 31 participants, including 
professors, students, technicians and collaborators.

Group contact: e-mail: rlacorte@ufs.br 
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Grupo de Pesquisa 
Aspectos do Patógeno 

e Hospedeiro em 
Doenças Infecciosas

O Grupo de Pesquisa Aspectos do Patógeno e Hospedeiro em Doenças Infecciosas 
(APAHODI), liderado pela professor Tatiana Rodrigues de Moura, foi criado em 
2016. Vinculado ao Departamento de Morfologia (DMO) da UFS, possui linhas de 
pesquisa, com a finalidade de: Investigar papel do parasito no comportamento 
clínico das leishmanioses, avaliando os mecanismos de resistência do parasito 
frente a drogas e sua modulação na resposta microbicida; Avaliar a via do TREM-1 
na resposta inflamatória em doenças inflamatórias infecciosas ou não infecciosas; 
Avaliar a funcionalidade e o perfil de células da resposta imune inata em doenças 
inflamatórias; Avaliar a sensibilidade e especificidade de testes moleculares no 
diagnóstico de doenças infecciosas. Desde, 2016 tem parcerias com a IGM-FIOCRUZ 
e desde 2017 colaboração com a Howard University, Washington, DC. Faz parte do 
Laboratório de Biologia e Imunologia do Câncer e Leishmania do DMO da UFS. As 
ações desenvolvidas estão voltadas para investigação da resposta imune inata na 
Leishmnaiose Visceral, em doenças inflamatórias e na investigação de métodos para 
o diagnóstico de doenças infecciosas. Atualmente, conta com 15 participantes, entre 
docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: tatimoura@ufs.academico.br 

Aspects of the 
Pathogen and Host in 

Infectious Diseases 
Research Group

The Aspects of the Pathogen and Host in Infectious Diseases Research Group 
(APAHODI), led by Professor Tatiana Rodrigues de Moura, was created in 2016. Linked to 
the Department of Morphology (DMO) at UFS, it has lines of research, with the purpose of 
investigating the role of the parasite in the clinical behavior of leishmaniasis, evaluating the 
mechanisms of resistance of the parasite to drugs and its modulation in the microbicide 
response; assessing the TREM-1 pathway in the inflammatory response in infectious or 
non-infectious inflammatory diseases; evaluating the functionality and profile of cells of 
the innate immune response in inflammatory diseases; and evaluating the sensitivity and 
specificity of molecular tests in diagnosing infectious diseases. Since 2016, partnerships  
have been established  with IGM-FIOCRUZ and, since 2017, a collaboration with Howard 
University, in Washington, DC. It is part of the Laboratory of Biology and Immunology 
of Cancer and Leishmania of the DMO, at UFS. The actions developed are aimed at 
investigating the innate immune response in Visceral Leishmaniasis, in inflammatory 
diseases and in the investigation of methods for diagnosing infectious diseases. Currently, 
it is composed of 15 participants, including professors, students, and collaborators, 
distributed at all levels of higher education (undergraduates, master's and doctoral 
students, masters, doctors, and post-docs).

Group contact: tatimoura@ufs.academico.br 
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Grupo de Pesquisa 
Biodiversidade e 

Conservação da Fauna 
e Flora de Sergipe

O BIOSE foi criado em (05/06/2005) está vinculado ao Departamento de Biologia 
– CCBS-UFS. Atualmente é coordenado pelo Prof. Dr. Adauto Ribeiro e conta com 
62 participantes sendo: 13 pesquisadores doutores, 47 discentes de IC, Mestrado 
e Doutorando, 2 colaboradores e 2 técnicos Biólogos. O grupo possui 6 linhas de 
pesquisa: i) Macroecologia e Evolução, ii) Biologia e conservação, iii) Mastozoologia, 
iv) Biologia e Conservação de Peixes, v) Anatomia e Dendroecologia e vi) Avaliação 
de Serviços Ecossistêmicos. Desde 2008 atual na criação do curso de Mestrado em 
Ecologia e Conservação e do curso de graduação em Ecologia (2010). Assim o Biose 
estendeu suas parcerias com instituições Brasileiras: PPEC & PRODEMA-UFS, ICVMS-
UFMG, Ecologia & Evolução da UFG, Ecologia e Biomonitoramento – UFBA, Lab. 
Isótopos – CENA-USP, UniMontes, UFU, USP – Ribeirão Preto, PUC-Minas, UFPE e 
UFPB. Há intensa colaboração com pesquisadores e instituições estrangeiros tais como: 
UNAM, Univ. Michoacana, INCOL – Mexico; Rei Ruan Carlos, U. Málaga – Espanha; 
Chicago University-EUA; MacGill University-CA; University Austral – CH; INIGLA/
CONECTIArgentina, Biociências ESALQ, UFRJ, U. Coimbra & IST/U.Lisboa. O grupo tem 
artigos cientificicos publicados em relevantes periódicos especializados de alto fator 
de impacto tais como: Science, Nature, PNAS, Global Change Ecology, PLOS e outras. 
Participa de eventos científicos nacionais e internacionais que servem de estímulo à 
formação na iniciação científica graduandos da Ecologia e Biologia. Assim como os 
pesquisadores do BIOSE têm sido apoiados com projetos de pesquisas aprovados 
no CNPq, Fapitec-SE, FUNBIO, INCT, Fundação Serapilheira, Fundação Boticário e 
Consórcio Mata Atlântica. As ações desenvolvidas estão voltadas à pesquisas básica 
e teórica com aplicação na ecologia da conservação em apoio à criação de áreas 
protegidas em colaboração com o Governo do Estado (SEMARH) ICMBIO, MPF e 
Estadual do Estado de Sergipe. 

Contatos do grupo: e-mail adautoribeiro@academico.ufs.br

Biodiversity and Fauna 
and Flora Conservation 

Research Group

The BIOSE was created on (05/06/2005) and is linked to the Department of Biology - 
CCBS-UFS. It is currently coordinated by Prof. Dr. Adauto Ribeiro and has 62 participants: 
13 PhD researchers, 47 IC, Master and Doctoral students, 2 collaborators and 2 Biologists 
technicians. The group has 6 lines of research: i) Macroecology and Evolution, ii) Biology 
and conservation, iii) Mastozoology, iv) Biology and Fish Conservation, v) Anatomy and 
Dendroecology and vi) Assessment of Ecosystem Services. Since 2008, current in the 
creation of the Master’s course in Ecology and Conservation and the undergraduate 
course in Ecology (2010). Thus, Biose extended its partnerships with Brazilian institutions: 
PPEC & PRODEMA-UFS, ICVMS-UFMG, Ecology & Evolution at UFG, Ecology and 
Biomonitoring – UFBA, Lab. Isotopes – CENA-USP, UniMontes, UFU, USP - Ribeirão Preto, 
PUC-Minas, UFPE and UFPB. There is intense collaboration with foreign researchers and 
institutions such as: UNAM, Univ. Michoacana, INCOL – Mexico; King Ruan Carlos, U. 
Málaga – Spain; Chicago UniversityUSA; MacGill University-CA; University Austral – CH; 
INIGLA/CONECTI-Argentina, Biosciences ESALQ, UFRJ, U. Coimbra & IST/U.Lisboa. The 
group has scientific articles published in relevant specialized journals of high impact factor 
such as: Science, Nature, PNAS, Global Change Ecology, PLOS and others. Participates 
in national and international scientific events that stimulate the formation of undergraduate 
students in Ecology and Biology. Likewise, BIOSE researchers have been supported with 
research projects approved by CNPq, Fapitec-SE, FUNBIO, INCT, Fundação Serapilheira, 
Fundação Boticário and Consórcio Mata Atlântica. The actions developed are aimed at 
basic and theoretical research with application in conservation ecology in support of the 
creation of protected areas in collaboration with the State Government (SEMARH) ICMBIO, 
MPF and the State Government of the State of Sergipe.

Group contact: adautoribeiro@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa em 
Ciências Fisiológicas

O Grupo de Pesquisa em Ciências Fisiológicas (GPCFIS), liderado pelos professores 
Enilton Aparecido Camargo e Daniel Badauê Passos Junior, foi criado em 2012 para 
integrar as atividades dos pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Fisiológicas da UFS. Este grupo desenvolve estudos relacionados às linhas de pesquisa 
“Produtos Naturais”, “Neurociências”, “Fisiologia Cardiovascular e do Exercício” e 
“Imunologia Aplicada a Órgãos e Sistemas” e tem gerado produção acadêmica que 
contempla vários artigos publicados em periódicos especializados, além de trabalhos 
apresentados em eventos científicos nacionais vinculados ao Programa de Ciências 
Fisiológicas. Assim, a formação acadêmica na área de Ciências Fisiológicas tem sido 
impulsionada pelas atividades desenvolvidas por este Grupo. As ações desenvolvidas 
estão voltadas para: i) o entendimento da interferência de produtos naturais de 
diferentes origens sobre os sistemas biológicos, ii) para a compreensão de aspectos do 
funcionamento neuroimunoendócrino na regulação dos sistemas biológicos e iii) para 
a investigação das alterações fisiológicas provocadas por diferentes intervenções, a 
exemplo do exercício físico, tratamento farmacológico, entre outros. 

Informações adicionais: procfis@academico.ufs.br; eniltoncamargo@academico.ufs.br

Research Group on 
Physiological Sciences

The Research Group on Physiological Sciences (GPCFIS) is led by Professors Enilton 
Aparecido Camargo and Daniel Badauê Passos Junior. It was created in 2012 to integrate 
the activities of researchers in the Postgraduate Program in Physiological Sciences 
at UFS. This group develops studies related to the research lines "Natural Products", 
"Neurosciences", "Cardiovascular and Exercise Physiology" and "Immunology Applied 
to Organs and Systems" and has generated academic production that includes several 
papers published in specialized journals, in addition to other ones presented at national 
scientific events linked to the Physiological Sciences Program. Thus, academic training 
in the field of Physiological Sciences has been boosted by the activities developed by 
this Group. The actions developed are aimed at: i) understanding the interference of 
natural products of different origins on biological systems, ii) understanding aspects 
of neuroimmunoendocrine functioning in the regulation of biological systems and iii) 
investigating the physiological changes caused by different interventions, such as physical 
exercise, pharmacological treatment, among others.

Group contact: procfis@academico.ufs.br; eniltoncamargo@academico.ufs.br

mailto:procfis@academico.ufs.br
mailto:eniltoncamargo@academico.ufs.br
mailto:procfis@academico.ufs.br
mailto:eniltoncamargo@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Doenças Infecto-

parasitárias de 
Importância Médica no 

Nordeste Brasileiro

O Grupo de Pesquisa “Doenças infecto-parasitárias de importância médica no nordeste 
brasileiro” (GPDIP/NE) da Universidade Federal de Sergipe vem trabalhando, ao longo 
dos últimos dez anos, com doenças de importância médica e veterinária da região 
nordeste do Brasil, principalmente do estado de Sergipe. Liderado pelo Prof. Dr. Silvio 
Santana Dolabella, o GPDIP/NE tem contribuído para a formação de alunos a nível de 
graduação (farmácia, medicina, ciências biológicas e enfermagem) e pós-graduação 
(Biologia Parasitária, Ciências Farmacêuticas e Ciências da Saúde) em projetos que 
envolvam doenças infecciosas e parasitárias e seus vetores, como geohelmintíases, 
leishmanioses, amebas de vida livre e esporotricose, dentre outras. Ao longo dos 
anos, inúmeros discentes já passaram pelo GPDIP/NE, fortalecendo sua formação 
e direcionando o interesse do estudante para os problemas de saúde pública, 
principalmente à nível estadual. Atualmente, o GPDIP/NE conta com 14 participantes, 
entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino 
superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). A 
formação do grupo vem fortalecer um trabalho já em andamento, com o reconhecimento 
por parte da universidade dos esforços dos docentes do GPDIP/NE e sua significativa 
contribuição na formação de discentes da instituição.

Research Group 
on Infectious and 

Parasitic Diseases of 
Medical Importance in 

Northeast Brazil

The Research Group on "Infectious Parasitic Diseases of Medical Importance in the 
Northeast of Brazil" (GPDIP/NE) of the Federal University of Sergipe has been working, 
over the last ten years, with diseases of medical and veterinary importance in the northeast 
of Brazil, mainly in state of Sergipe. Led by Prof. Dr. Silvio Santana Dolabella, GPDIP/NE 
has contributed to the training of undergraduate (pharmacy, medicine, biological and 
nursing) and postgraduate (Parasite Biology, Pharmaceutical Science and Health Science) 
students in projects involving infectious and parasitic diseases and their vectors, such 
as soil transmitted helminths, leishmaniasis, free-living amoebas and sporotrichosis, 
among others. Over the years, numerous students have gone through the GPDIP/NE, 
strengthening their training and directing the student's interest to public health problems, 
especially at the state level. Currently, the GPDIP/NE has 14 participants, including 
professors, students and collaborators, distributed at all levels of higher education 
(undergraduates, masters, doctoral students, masters, doctors and post-docs). The 
formation of the group strengthens a work already in progress, with the recognition by the 
university of the efforts of the GPDIP/NE and their significant contribution to the training of 
students at the institution.
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Grupo de Pesquisa 
Microbiologia Aplicada 

da Universidade 
Federal de Sergipe

O Grupo de Pesquisa CNPq Microbiologia Aplicada da Universidade Federal de 
Sergipe desenvolve projetos de pesquisa, ensino e extensão. Com linhas de pesquisa 
atuando em vastas áreas da Microbiologia. Atualmente, com enfoque em biodiversidade 
microbiana em substratos e regiões de Sergipe, essa bioprospecção microbiana é 
etapa importante na formação da Coleção de Cultura de Micro-organismos de Sergipe 
(CCMO/SE), sendo esse alicerce para desenvolvimento técnico científico. Outras 
linhas de pesquisas, tais como filogenia, caracterizações (epidemiológica, ecológica, 
genética e proteica) de isolados microbianos circulantes de Sergipe, tanto origem 
clínicos quanto ambientais. O desenvolvimento tecnológico de produtos naturais de 
plantas medicinais com ação antimicrobiana, assim como a formação de bioprodutos 
e bioprocessos microbianos (vinhos e cervejas artesanais). Nos últimos anos foi 
inserido atividade científica com inferências em bioinformática com instrumentação 
em metagenômica, genômica e proteômica microbianas. Como projeto de educação 
o ensino de Microbiologia no conteúdo didático. Nesse campo há desenvolvimento 
de ferramentas didáticas e técnicas educacionais em Microbiologia, Micologia e 
Biotecnologia. Há participação institucional em colegiados e desenvolve monitorias 
regularmente. Os projetos de extensão envolvem atividades extensionistas com cursos, 
eventos e diversos seminários: vivência em estágios curriculares, treinamentos em 
laboratório de microbiologia, biossegurança, educação em saúde, biologia de fungos, 
patrimônio genético, coleções biológicas e participação em workshops com temática em 
biotecnologia de micro-organismos. Como serviços prestados à sociedade são citados 
controle qualidade de água e alimentos e palestras educacionais em saúde. Como 
produtos tecnológicos apresentados pelo Grupo de pesquisa, além de artigos científicos 
em diversos periódicos na área, há submissão de patentes de invenção e produção 
audiovisual para uso em ensino, tal como E-books e roteiros práticos digitais.

The Research Group Cnpq Microbiologia Aplicada of the Federal University of Sergipe 
develops research, teaching and extension projects. With lines of research working in 
vast areas of Microbiology. Currently, focusing on microbial biodiversity in substrates and 
regions of Sergipe, this microbial bioprospecting is an important stage in the formation of 
the Collection of Culture of Micro-organisms of Sergipe (CCMO/SE), being this foundation 
for scientific technical development. Other lines of research, such as phylogeny, 
characterizations (epidemiological, ecological, genetic and protein) of circulating 
microbial isolates of Sergipe, both clinical and environmental origin. The technological 
development of natural medicinal plant products with antimicrobial action, as well as the 
formation of microbial bioproducts and bioprocesses (wines and craft beers). In recent 
years, scientific activity was inserted with inferences in bioinformatics with instrumentation 
in metagenomics, genomics and microbial proteomics. As a project of education, 
the teaching of Microbiology in the didactic content. In this field there is development 
of educational tools and educational techniques in Microbiology, Mycology and 
Biotechnology. There is institutional participation in collegiates and develops monitoring 
regularly. The extension projects involve extensionist activities with courses, events and 
several seminars: experience in curricular stages, trainings in microbiology laboratory, 
biosafety, health education, fungal biology, genetic heritage, biological collections and 
participation in workshops on micro-organism biotechnology. As services provided to 
society are cited quality control of water and food and educational lectures in health. As 
technological products presented by the Research Group, in addition to scientific articles 
in several journals in the area, there is submission of patents of invention and audiovisual 
production for use in teaching, such as E-books and practical digital scripts.

Research Group on 
Applied Microbiology 

at the Federal 
University of Sergipe
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Biota do Nordeste O Grupo de Pesquisa Biota do Nordeste, criado em 2012, tem como líderes os 
professores Eduardo José dos Reis Dias e Marcus Vinícius Meiado, vinculados ao 
Departamento de Biociências (DBCI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS). 
O grupo apresenta as seguintes linhas de pesquisas: Biologia de Conservação de 
Fauna e Flora, Biologia e Ecologia de Comunidades Vegetais, Biologia e Ecologia de 
Invertebrados e Vertebrados, Diversidade Gênica de Fauna e Flora, Ensino de Ciências 
ligado à Diversidade da Fauna e Flora. Ao longo destes últimos anos, muitas pesquisas 
foram apresentadas em fóruns científicos, principalmente em eventos nacionais e 
internacionais com divulgação em anais. Desde a sua formação, muitos discentes já 
passaram pelo grupo, sendo que alguns deles já alcançaram o grau de Mestre e outros 
estão em doutoramento. As ações desenvolvidas estão voltadas para conhecer as 
diversas formas de vida desde microrganismos, passando por plantas, invertebrados e 
vertebrados com distribuição na região nordeste do Brasil, principalmente, no território 
sergipano, através das pesquisas produzidas nas linhas de pesquisa do grupo na busca 
por ampliar o conhecimento para auxiliar a sociedade a conhecer, entender e poder 
administrar de forma sustentável os recursos biológicos nos mais diversos ambientes. 

Email: dbci@academico.ufs.br

Informações adicionais: sigaa.ufs.br/sigaa/public/departamento/portal.jsf?id=190

Northeast Biota The Northeast Biota Research Group, created in 2012, is led by professors Eduardo José 
dos Reis Dias and Marcus Vinícius Meiado, linked to the Department of Biosciences 
(DBCI) of the Federal University of Sergipe (UFS). The group has the following lines of 
research: Biology of Fauna and Flora Conservation, Biology and Ecology of Vegetable 
Communities, Biology, and Ecology of Invertebrate and Vertebrate, Genetic Diversity of 
Fauna and Flora, Science Teaching linked to the Diversity of Fauna and Flora. Throughout 
the past few years, many research results were presented in scientific forums, mainly at 
national and international events with publication in their annals. The actions developed 
are aimed at getting to know the various forms of life from microorganisms, passing 
through plants, invertebrates and vertebrates with distribution in the northeast region of 
Brazil, mainly in the Sergipe territory, through research produced in the group's research 
lines with the objective of broadening knowledge to help society to know, understand and 
be able to sustainably manage biological resources in the most diverse environments.

Group contact: dbci@academico.ufs.br

Additional information: sigaa.ufs.br/sigaa/public/departamento/portal.jsf?id=190
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Grupo de Pesquisa: 
Cultura de Tecidos de 

Plantas

O Grupo de Pesquisa Cultura de Tecidos de Plantas (CTP), liderado pela professora 
Maria de Fátima Arrigoni Blank, foi criado em 2006 e é vinculado ao Departamento de 
Engenharia Agronômica da Universidade Federal de Sergipe. Este grupo de pesquisa 
possui seis linhas de pesquisa, e tem como finalidade a aplicação prática da tecnologia 
de cultura de tecidos na agricultura, além de ser uma ferramenta muito versátil para o 
estudo dos problemas básicos e aplicados da fisiologia e bioquímica das plantas. A 
micropropagação é a aplicação mais prática da cultura de tecidos e aquela de maior 
impacto e também utilizada na preservação e conservação de recursos genéticos. 
Desde 2010 tem parceria com a Universidade Federal de Uberlândia. O líder do deste 
grupo de pesquisa administra o Laboratório de Cultura de Tecidos e Melhoramento 
Vegetal. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de recursos humanos em nível de Iniciação Científica, 
Mestrado e Doutorado. As ações desenvolvidas estão voltadas para desenvolvimento 
científico e tecnológico. Atualmente, conta com 24 participantes, entre docentes, 
discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: arrigoni@academico.ufs.br 

Plant Tissue Culture 
Research Group

The Plant Tissue Culture Research Group, led by Professor Maria de Fátima Arrigoni Blank, 
was created in 2006 and is linked to the Department of Agricultural Engineering of the 
Federal University of Sergipe. This research group has six research lines, and its purpose 
is the practical application of tissue culture technology in agriculture, in addition to being 
a very versatile tool for the study of basic and applied problems of plant physiology and 
biochemistry. Micropropagation is the most practical application of plant tissue culture 
and the one with the greatest impact and also used in the preservation and conservation 
of genetic resources. Since 2010, a partnership has been established with the Federal 
University of Uberlândia. The leader of this research group manages the Laboratory of 
Plant Tissue Culture and Breeding. The academic production resulting from the studies 
resulted in several papers published in specialized journals and also presented, mainly 
in national and international scientific events with publication in annals, also serving as 
a stimulus for student education in Scientific Initiation, Master's and Doctoral levels. The 
actions developed are aimed at scientific and technological development. Currently, it is 
composed of 24 participants, including professors, students and collaborators, distributed 
at all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, 
doctors and post-docs).

Group contact: arrigoni@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisas  
em Farmácia e 

Toxicologia de Lagarto

O Grupo de Pesquisas em Farmácia e Toxicologia de Lagarto (FARMATOXLAG), liderado 
pela professora Dra. Taís Cristina Unfer, foi criado em 30/04/2021. Vinculado ao Depto. de 
Farmácia de Lagarto (DFAL), possui nove linhas de pesquisa. Conta com Laboratórios de: 
Farmacologia e Farmacologia de Produtos Naturais, Controle de Qualidade, Microbiologia 
e Análises Clínicas e, o Centro de Informações sobre Medicamentos da UFS-Lagarto 
(CIMUFSLAG). Dentre os equipamentos a disposição estão incluídos: cromatógrafos, 
HPLC e gasoso acoplado a espectrometria de massas (CG-MS); freezer de ultrabaixa 
temperatura; espectrofotômetro de macrovolumes (faixa do visível e ultravioleta) e de 
nanovolumes (detecção de DNA, RNA e proteínas); leitor de microplacas; cabine de fluxo 
laminar e preparação de PCR; liofilizador; incubadoras microbiológicas sem agitação e 
com agitação – com jaqueta de água e suporte CO2; estufas; autoclaves analógicas e 
digital; microscópios ópticos Carl Zeiss, acoplados à câmera de vídeo, microcomputador 
e TV de 42 polegadas; microscópio reto com fluorescência para os principais fluoróforos; 
câmeras de anaerobiose; purificadores de agua (osmose reversa, água ultra purificada e de 
água destilada) etc. Contamos ainda com sala de esterilização, de cultura de células e de 
experimentação animal. A produção acadêmica decorrente de estudos de pesquisadores 
do grupo já resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e 
trabalhos apresentados em eventos científicos nacionais e internacionais. As ações de 
pesquisa desenvolvidas estão voltadas para a comunidade acadêmica e comunidade 
em geral, buscando sempre promover ações integradas com a extensão e o ensino. 
Assim, os professores do grupo também trabalham incansavelmente durante a pandemia 
de COVID-19: produção de informações ativas e passivas e testagem da população. 
Atualmente, o grupo conta com oito docentes e um técnico de laboratório cadastrados. Há 
participação de discentes e técnicos com cadastros em andamento.

Contatos do grupo: farmatoxlag@gmail.com

Pharmacy and 
Toxicology Research 
Group – Lagarto/SE

The Pharmacy and Toxicology Research Group – Lagarto/SE (FARMATOXLAG), coordinated 
by Prof. Taís Cristina Unfer, PhD, was created on 30/04/2021. Associated to the Department 
of Pharmacy of Lagarto (DFAL), has nine lines of research, with the purpose of developing 
scientific research in pharmacy within the UFS. Manages the Pharmacology and Pharmacology 
of Natural Products Laboratories, Quality Control Laboratory, Microbiology Laboratory and Clinical 
Analysis Laboratory. In addition, the Drug Information Center of UFSLagarto (CIMUFS-LAG) is 
also coordinated by members of the group. Among the available equipment are included: 
HPLC; gas chromatograph coupled to mass spectrometry (CG-MS); ultra-low temperature 
freezer; macrovolume spectrophotometer operating in the visible and ultraviolet range, and 
for detection of DNA, RNA and proteins; microplate reader; laminar flow cabin, booth for 
preparing PCR; lyophilizer; microbiological incubators with and without agitation and the 
non-stirred incubator with water jacket and CO2 support; Carl Zeiss optical microscope 
coupled to video camera, microcomputer and TV, fluorescence microscope for the main 
fluorophores; anaerobic chambers, reverse osmosis water purifiers, ultra-purified water, etc. 
We also have a sterilization room, a cell culture room and an animal experimentation room. The 
academic production resulting from studies by researchers in the group has already resulted 
in several papers published in specialized journals and also presented, mainly in national and 
international scientific events. The research actions developed are aimed at the academic 
community and the community in general, always seeking to promote actions integrated with 
extension and teaching. Thus, the group’s professors also work tirelessly during the COVID-19 
pandemic: with the production of active and passive information and testing population. 
Currently, the group has seven registered professors and one laboratory technician. More 
technicians and students with ongoing registrations also participate in the group actions.

Group contact: farmatoxlag@gmail.com
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Grupo de Pesquisa 
Conservação e Manejo 

de Fauna Silvestre

O Grupo de Pesquisa Conservação e Manejo de Fauna Silvestre (COMAFS), liderado 
pelo professor Juan Manuel Ruiz-Esparza Aguilar, tendo como vice-líderes os 
professores Elias Alberto Gutierrez Carnelossi e o professor Victor Fernando Santana 
Lima, foi criado em (14/03/2017). Vinculado ao Núcleo de Educação em Ciências 
Agrárias e da Terra (NECATS) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Campus do 
Sertão, possui três linhas de pesquisa, Ornitologia, Medicina da Conservação e Ecologia 
e Conservação de Mamíferos Neotropicais, com a finalidade de conhecimento, uso e 
conservação da biodiversidade brasileira. Membros do COMAFS administram o Centro 
de Aprendizagem e Manejo de Animais Silvestres (CAMASE). A produção acadêmica 
decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos 
especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos 
nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo 
à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas 
para conhecimento, uso e reabilitação da fauna silvestre. Atualmente, conta com 20 
participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis 
do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e  
pós-doutores). 

Contatos do grupo: e-mail jruizesparza@academico.ufs.br

Wildlife Conservation 
and Management 
Research Group

The Wild Fauna Conservation and Management Research Group (COMAFS), led by 
Professor Juan Manuel Ruiz-Esparza Aguilar, having as vice-leaders Elias Alberto Gutierrez 
Carnelossi and Professor Victor Fernando Santana Lima, was created on 03/14/2017. 
Linked to the Center for Education in Agricultural and Earth Sciences (NECATS) of the 
Federal University of Sergipe (UFS), Campus do Sertão, it has three lines of research, 
Ornithology, Conservation Medicine and Ecology and Conservation of Neotropical 
Mammals, working on the knowledge, use and conservation of Brazilian biodiversity. 
COMAFS members manage the Wild Animal Learning and Management Center 
(CAMASE). The academic production resulting from the studies resulted in several papers 
published in specialized journals and also presented, mainly in national and international 
scientific events with publication in annals, also serving as a stimulus for student education 
in Scientific Initiation, Master's and Doctoral levels. The actions developed are related 
to the knowledge, use and rehabilitation of wild fauna. Currently, it is composed of 20 
participants, including professors, students and collaborators, distributed at all levels of 
higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, doctors and 
post-docs).

Group contact: jruizesparza@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Laboratório de Biofísica 

do Coração

O Grupo de Pesquisa Laboratório de Biofísica do Coração (LBC), liderado 
pelo professor Carla Maria Lins de Vasconcelos foi criado em (2010). Vinculado ao 
Departamento de Fisiologia (SIGLA) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 2 
linhas de pesquisa, com a finalidade de avaliar o efeito de produtos naturais no coração 
de mamífero assim como avaliar o seu efeito cardioprotetor em modelo patológico de 
doença cardíaca. Desde 2002 tem parcerias com UFMG, UFPB, USP, UNEB. O (LBC) 
administra o Laboratório de Biofísica do Coração. A produção acadêmica decorrente 
desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e 
trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais 
com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, 
Doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para a busca de substâncias 
naturais com ação cardioprotetora e formação de recursos humanos. Atualmente, conta 
com 10 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos 
os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores 
e pós-doutores). 

Contatos do grupo: carlamlv@academico.ufs.br

Heart Biophysics 
Laboratory  

Research Group

The Heart Biophysics Laboratory Research Group (LBC), led by Professor Carla Maria 
Lins de Vasconcelos, was created in 2010. Linked to the Department of Physiology of 
the Federal University of Sergipe (UFS), it has 2 lines of research, with the purpose of 
evaluating the effect of natural products on the mammalian heart as well as evaluating their 
cardioprotective effect in a pathological model of heart disease. Since 2002, partnerships  
have been established with UFMG, UFPB, USP, UNEB. The LBC manages the Heart 
Biophysics Laboratory. The academic production resulting from the studies resulted in 
several papers published in specialized journals and also presented, mainly in national 
and international scientific events with publication in annals, also serving as a stimulus 
for student education in Scientific Initiation, Master's and Doctoral levels. The actions 
developed are aimed at the search for natural substances with cardioprotective action 
and training of human resources. Currently, it is composed of 10 participants, including 
professors, students and collaborators, distributed at all levels of higher education 
(undergraduate, master's and doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: carlamlv@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Entomologia  

da Universidade 
Federal de Sergipe 

(ENTOMO-UFS)

O Grupo de Pesquisa Entomologia da Universidade Federal de Sergipe (ENTOMO-UFS), 
liderado pelo professor Leandro de Sousa Souto, foi criado em (2010). Vinculado ao 
Departamento de Ecologia (DECO) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 
sete linhas de pesquisa, com a finalidade de desenvolver pesquisas envolvendo a 
entomofauna sergipana em suas mais diversas vertentes (Taxonomia, Comportamento, 
Manejo Integrado de Pragas, Ecologia, Ecologia Química etc.). Desde 2010 tem 
parcerias com diversas instituições, como Embrapa, IFES, UFMG, UFAL, UFPR entre 
outras. O grupo conta com a participação de pesquisadores atuando em diferentes 
ramos da Entomologia: Taxonomia, Sistemática, Ecologia, Ecologia Química, Biologia, 
Morfologia, Comportamento e Genética de insetos. A produção acadêmica do grupo 
tem resultado em diversos artigos publicados em periódicos especializados da área de 
Entomologia, bem como em trabalhos apresentados em eventos científicos nacionais 
e internacionais com ampla divulgação. A maioria dos docentes está vinculada ao 
Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da UFS, o que favorece 
a formação de mestres e doutores além do estímulo à formação de estudantes na 
iniciação científica (IC). Atualmente, conta com 15 participantes, entre docentes, 
discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores).

Contatos do grupo: leandrosouto@academico.ufs.br

Entomology Research 
Group of the  

Universidade Federal 
de Sergipe  

(ENTOMO-UFS)

The ENTOMO-UFS Group, led by Professor Leandro de Sousa Souto, was created in 
2010. Linked to the Department of Ecology (DECO), it has seven lines of research, with the 
development of research involving an entomofauna in Sergipe in its most diverse aspects 
(Taxonomy, Behavior, Integrated Pest Management, Ecology, Ecology Chemistry...). Since 
2010, partnerships have been established with several institutions, such as Embrapa, 
IFES, UFMG, UFAL, UFPR, among others. Researchers of the group work in different 
branches of Entomology, such as: Taxonomy, Systematics, Ecology, Chemical Ecology, 
Biology, Morphology, Behavior and Insect Genetics. The academic production has 
resulted in several papers published in specialized journals in the field of Entomology 
and Ecology, as well as research presented in national and international events with 
wide dissemination. Most professors are linked to the Graduate Program in Ecology 
and Conservation (PPEC/UFS), which favors the formation of masters and doctors, in 
addition to encouraging the education of students in scientific initiation (CI). Currently, it is 
composed of 15 participants, including professors, students and collaborators, distributed 
at all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, 
doctors and post-docs).

Group contact: leandrosouto@academico.ufs.br

mailto:leandrosouto@academico.ufs.br
mailto:leandrosouto@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Taxonomia e Ecologia 

de Liquens

O Grupo de Pesquisa Taxonomia e Ecologia de Liquens (TAXLIQ), liderado pela 
professora Marcela Eugenia da Silva Caceres, foi criado em 20/03/2009. Vinculado 
ao Departamento de Biociências (DBCI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
possui três linhas de pesquisa, com a finalidade de estudar a Diversidade de fungos 
liquenizados e não liquenizados, Ecologia de liquens e Taxonomia e sistemática de 
liquens. Desde 2012, tem parcerias com Field Museum of Nautral History, em Chicago, 
EUA, e desde 2015 uma parceria com o Jardim Botânico de Berlim (Botanischer 
Garten und Botanisches Museum Berlin – BGBM). O TAXLIQ administra o Laboratório 
de Liquenologia (LALIQ) e Laboratório de Biologia Molecular de Liquens (LIQMOL). 
A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de cerca de 25 alunos de IC, 15 alunos de Mestrado e 
sete alunos de Doutorado. As ações desenvolvidas estão voltadas para a diversidade, 
ecologia, filogenia e sistemática de fungos liquenizados em áreas de Floresta 
Amazônica, Floresta Atlântica e Caatinga. Atualmente, conta com 10 participantes, entre 
docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: mscaceres@academico.ufs.br

Lichen Taxonomy  
and Ecology  

Research Group

The Lichen Taxonomy and Ecology Research Group (TAXLIQ), led by Professor Marcela 
Eugenia da Silva Caceres, was created on 20/03/2009. Linked to the Department of 
Biosciences (DBCI) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has three lines of 
research, with the purpose of studying the diversity of lichenized and non-lichenized fungi, 
lichen Ecology and lichen Taxonomy and Systematics. Since 2012, it has had partnerships 
with the Field Museum of Natural History, in Chicago, USA, and since 2015, there has 
been a partnership with the Berlin Botanical Garden (Botanischer Garten und Botanisches 
Museum Berlin – BGBM). TAXLIQ administers the Lichenology Laboratory (LALIQ) and 
the Lichen Molecular Biology Laboratory (LIQMOL). The academic production resulting 
from these studies resulted in several articles published in specialized journals and 
papers presented, mainly in national and international scientific events with publication in 
annals, also serving as a stimulus to the training of about 25 Scientific Initiation students, 
15 Master's students and 7 Doctoral students. The activities developed are aimed at the 
diversity, ecology, phylogeny and systematics of lichenized fungi in areas of the Amazon 
Forest, Atlantic Forest and Caatinga. Currently, the group is composed of 10 participants, 
including professors, students and employees, distributed at all levels of higher education 
(undergraduate, master's and doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: mscaceres@academico.ufs.br



Ciências da Saúde
Health Sciences
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Grupo de Estudos 
PlenaMENTE: 

Abordagens em  
Saúde Mental

O Grupo de Estudos PlenaMENTE: Abordagens em Saúde Mental (GEPASM), liderado 
pela professora Carla Kalline Alves Cartaxo Freitas, foi criado em maio de 2018. 
Vinculado ao Departamento de Enfermagem de Lagarto (DENL) da Universidade Federal 
de Sergipe (UFS), possui 4 linhas de pesquisa, com a finalidade de desenvolver estudos 
relativos à saúde mental e suas implicações nas práticas e no ensino, à qualidade de 
vida, e à compreensão dos significados do sofrimento psíquico. Ainda, realiza propostas 
de implementação de práticas integrativas e complementares para saúde integral junto 
à populações específicas no âmbito da promoção, prevenção, tratamento e reinserção 
social. Desde 2018 tem parceria com a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, 
Portugal. A produção acadêmica decorrente dos estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de alunos de Iniciação Científica e Mestrado. As ações 
desenvolvidas estão voltadas para conscientização, sensibilização e ampliação das 
práticas integrativas e outras tecnologias de cuidados para promoção da saúde mental. 
Atualmente, conta com 50 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, 
distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, 
doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: plenamenteufs@gmail.com / carlakalline@academico.ufs.br

PLENAmente: 
Approaches to Mental 

Health Study Group

The PLENAmente: Approaches to Mental Health Study Group (GEPASM), led by Professor 
Carla Kalline Alves Cartaxo Freitas, was created in May 2018. The group has four lines 
of research, and it is linked to the Department of Nursing (DENL), located in the Lagarto 
campus of the Federal University of Sergipe (UFS). The group's purpose is to develop 
studies related to mental health and its implications for practices and teaching, for 
quality of life, and for understanding the meanings of psychological distress. Moreover, 
GEPASM also aims to encourage the implementation of integrative and complementary 
practices for comprehensive health care for health promotion, prevention and treatment 
and social reintegration. Since 2018, the group has partnered with the Nursing School 
of Coimbra, Portugal. The studies resulted in several articles published in specialized 
journals and presentations in national and international conferences, which contribute 
for student education at undergraduate and master's levels. The activities developed aim 
to raise awareness and expand integrative practices and other health care technologies 
to promote mental health. Currently, the group is formed by 50 participants, including 
professors, students and collaborators from all levels of higher education (undergraduate, 
master's and doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contacts: plenamenteufs@gmail.com / carlakalline@academico.ufs.br
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Grupo de Ensino e 
Pesquisa em  

Farmácia Social

O Grupo de Ensino e Pesquisa em Farmácia Social (GEPFS) foi criado em 2015, 
estando vinculado ao Departamento de Farmácia da Universidade Federal de Sergipe 
(DFA/UFS). O Grupo é gerido pelo Laboratório de Ensino e Pesquisa em Farmácia 
Social e liderado pelo Professor Dr. Divaldo Pereira de Lyra Junior. O GEPFS tem como 
missão fomentar novos grupos de pesquisa e fortalecer as investigações de caráter 
multicêntrico voltadas para o cuidado farmacêutico e a promoção do uso racional de 
medicamentos, possuindo como linhas de pesquisa: educação farmacêutica, segurança 
do paciente, judicialização em saúde e implementação e consolidação de indicadores 
de qualidade em serviços de cuidados farmacêuticos.

Desde sua criação, o GEPFS firma parcerias com instituições públicas e privadas, além 
de congregar docentes, pesquisadores e estudantes dedicados ao ensino, pesquisa 
e atividades de extensão nas áreas supracitadas. Na UFS, é responsável pela gestão 
o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Farmácia Social. A produção acadêmica 
decorrente dos estudos desenvolvidos no GEPFS resultou em apresentações e 
publicações em eventos e periódicos nacionais e internacionais, além da publicação 
de livros, divulgações em palestras e mídias sociais, desenvolvimento de projetos de 
extensão universitária e premiações em eventos. No âmbito da educação farmacêutica, 
o GEPFS contribui para o processo de formação de doutores e mestres, somado à 
supervisão de pós-doutorados e discentes de iniciação científica. 

Contato do grupo: lepfs.ufs@gmail.com

Social Pharmacy 
Teaching and Research 

Group (GEPFS)

The Social Pharmacy Teaching and Research Group (GEPFS) was created in 
2015 being linked to the Department of Pharmacy (DFA/UFS) of the Federal University 
of Sergipe. The Laboratory of Teaching and Research in Social Pharmacy manages the 
group and Professor Divaldo Pereira de Lyra Junior, PhD, coordinates it. The mission of 
the group is to foster new research groups, consolidate pharmaceutical care multicenter 
investigations and promote the rational use of medicines. In order to do that, GEPFS 
carries out research in the following areas of knowledge: pharmaceutical education, 
patient safety, judicialization in health care, and implementation and consolidation of 
quality indicators in pharmaceutical care services.

Since its creation, GEPFS has established partnerships with public and private institutions, 
in order to bring together professors, researchers and students dedicated to the 
teaching, research and extension activities in the aforementioned areas of knowledge. 
The academic production resulting from the studies developed at GEPFS resulted in 
presentations and publications in national and international events and periodicals, 
publication of books, knowledge propagation in lectures and social media, development 
of university extension projects and awards. In the pharmaceutical education field, GEPFS 
contributes to the process of training future doctors and masters, in addition to supervising 
post-docs and scientific initiation students.

Group contact: lepfs.ufs@gmail.com
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Grupo de Estudo em 
Atividade Física

O Grupo de Estudo em Atividade Física, é um grupo que conta com a colaboração da 
Universidade Federal da Bahia e do Mackenzie (São Paulo) sob liderança do professor 
Vitor Oliveira Carvalho. Nosso grupo foi criado em 2013 na Universidade Federal de 
Sergipe, e tem como objetivo discussões científicas e produção de pesquisa na linha de 
exercício físico na reabilitação cardiovascular, testes funcionais, fisiologia do exercício 
e estudos multicentricos. Nossa produção científica tem sido relevante e publicada em 
revistas especializadas da área. Nosso grupo também possui inserção de alunos de 
mestrado e doutorado.

Study Group on 
Physical Activity

The  Study Group on Physical Activity is led by Professor Vitor Oliveira Carvalho and it was 
created in 2013, at the Federal University of Sergipe. Partnerships have been established 
with the Federal University of Bahia and Mackenzie University (São Paulo). The group 
aims to develop scientific discussions and to conduct research on physical exercise 
for cardiovascular rehabilitation, functional testing, exercise physiology, and multicenter 
studies. Results have been published in specialized journals. The group also includes 
students at Master’s and Doctoral levels.
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Grupo de Estudos 
e Pesquisa da 

Performace, Esporte, 
Paradesporto  

e Saúde – GPEPS

A prática de atividades físicas tem sido cada vez mais alvo de estudos tanto voltado 
para a área da saúde, como para os esportes. Neste contexto a atividade física voltada 
para saúde tem sido indicada como forma de melhorar indicadores fisiológicos, como 
indicadores psicossociais tanto em indivíduos considerados normais como em grupos 
especiais e em deficientes de várias etiologias.

Com relação aos esportes, a grande gama de modalidades tem cada vez mais se 
pautado no que se refere a preparação de atletas em critérios técnicos. Assim, os 
processos de recuperação e de treino tem atendido a critérios científicos e baseados em 
evidência técnicas, onde as pesquisas tem assumido lugar de destaque.

Outra área que tem crescido em nosso país e no mundo se refere ao esporte adaptado, 
ou esporte paralímpico, onde o Brasil já figura como uma potência mundial. Outrossim, 
cada vez vemos os resultados e as possibilidades de intervenção crescendo nesta 
área, onde cada vez mais etudos tem aprofundado na questão de atividades inclusivas, 
voltadas para a saúde e performance deste seguimento. 

Neste sentido as pesquisas voltadas para a saúde, esportes, e paradesporto são de 
grande valia e interesse científico.

Performance, Sport, 
Parasport and Health 
Study and Research 

Group – GPEPS

The practice of physical activities has been increasingly the target of studies both in the 
area of health and in sports. In this context, physical activity aimed at health has been 
indicated as a way to improve physiological indicators, such as psychosocial indicators in 
individuals considered normal, in special groups and in disabled people of  
various etiologies.

With regard to sports, the wide range of modalities has increasingly been based on the 
preparation of athletes in technical criteria. Thus, the recovery and training processes have 
met scientific criteria and are based on technical evidence, where research has taken a 
prominent place.

Another area that has grown in our country and in the world refers to adapted sport, or 
Paralympic sport, where Brazil already figures as a world power. Furthermore, we are 
increasingly seeing the results and possibilities of intervention growing in this area, in 
which more and more studies have gone deeper into the issue of inclusive activities, 
aimed at health and performance of this segment.

In this sense, research aimed at health, sports, and parasports are of great value and 
scientific interest. 
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Grupo de Pesquisa 
Anestesiologia Clínica

O Grupo de Pesquisa Anestesiologia Clínica (ANESTCLIN), liderado pelo professor 
Fabricio Dias Antunes, foi criado em 23/04/2020. Vinculado ao Departamento de 
Medicina (DME) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 03 linhas de 
pesquisa, com a finalidade de se aprofundar cientificamente em pesquisas nessa 
área. Desde 21/03/2021 tem parceria com Hospital Primavera. A produção acadêmica 
decorrente desses estudos está resultando em artigos que serão publicados em breve 
em periódicos especializados. Um dos trabalhos será apresentado em evento científico 
internacional com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação 
de iniciação científica. As ações desenvolvidas estão voltadas para o aprimoramento 
do conhecimento em Anestesiologia. Atualmente, conta com 12 participantes, entre 
docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos e doutores). 

Contatos do grupo: briciodias26@academico.ufs.br

Clinical Anesthesiology 
Research Group

The Clinical Anesthesiology Research Group (ANESTCLIN), led by Professor Fabricio Dias 
Antunes, was created on 23/04/2020. Linked to the Department of Medicine (DME) of the 
Federal University of Sergipe (UFS), it has 03 lines of research, in order to scientifically 
deepen the research in this area. Since 03/21/2021 it has a partnership with Hospital 
Primavera. The academic production resulting from the studies is resulting in articles that 
will soon be published in specialized journals. One of the papers will be presented at 
an international scientific event with publication in annals, also serving as a stimulus for 
scientific initiation training. The activities developed are aimed at improving knowledge in 
Anesthesiology. Currently, the group is composed of 12 participants, including teachers, 
students and employees, distributed at all levels of higher education  
(undergraduates and doctors).

Group contacts:  bricidias26@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
ALIVIEADOR

O Grupo de Pesquisa ALIVIEADOR (ALIVIEDOR), liderado pela professora Maria 
do Carmo de Oliveira Ribeiro, foi criado em (2014). Vinculado ao Departamento de 
Enfermagem (DEN) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui três linhas de 
pesquisa, com a finalidade de buscar o desenvolvimento de pesquisas sobre o alívio 
da dor. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas 
estão voltadas para a produção científica objetivando o alívio do fenômeno doloroso. 
Atualmente, conta com 36 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, 
distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, 
doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores).

ALIVIEADOR  
Research Group

The RELIEF Research Group (ALIVIEDOR), led by Professor Maria do Carmo de Oliveira 
Ribeiro, was created in 2014. Linked to the Department of Nursing (DEN) of the Federal 
University of Sergipe (UFS), it has three lines of research, with the purpose of seeking 
the development of research on pain relief. The academic production resulting from the 
studies resulted in several articles published in specialized journals and papers presented, 
mainly in national and international scientific events with publication in annals, serving as 
a stimulus for student education (Scientific Initiation, Master's, Doctorate). The activities 
developed are aimed at scientific production for the relief of the painful phenomenon. 
Currently, the group is composed of 36 participants, including professors, students and 
collaborators, distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's and 
doctoral students, masters, doctors and post-docs).
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Grupo de Pesquisa 
Laboratório de  

Controle Motor e 
Equilíbrio Postural

O Grupo de Pesquisa Laboratório de Controle Motor e Equilíbrio Postural (LCMEP), 
liderado pelo professor Dr.  Miburge Bolívar Gois Júnior, foi criado em (16/04/2014). 
Vinculado ao Departamento de Fisioterapia de São Cristovão (DFT) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS), possui sete linhas de pesquisa, com a finalidade de 
Investigação Clínica Avançada em Medicina I e Fisioterapia do Sistema Nervoso 
e doenças Musculoesqueléticas. Desde 2014 tem parcerias com a Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade de São Paulo (FMRP-USP) e instituições 
internacionais (John Hopkins University (JHU) e a Florida International University (FIU). 
O Programa de Pós-Graduação em Pesquisas Aplicadas a Saúde (PPGCAS) administra 
nosso laboratório de pesquisas localizado na UFS Lagarto. A produção acadêmica 
decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos 
especializados (14) e trabalhos apresentados (36), principalmente em eventos científicos 
nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à 
formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para 
pesquisa em investigação clínica, ensino de pesquisa direcionado a graduação (ICs) e 
formação de grupos para extensão nas atividades pós-publicação. Atualmente, conta 
com 31 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos 
os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores 
e pós-doutores).

Motor Control  
and Postural Balance 

Laboratory  
Research Group

The Motor Control and Postural Balance Laboratory Research Group (LCMEP), led by 
Professor Miburge Bolívar Gois Júnior, PhD, was created on (4/16/2014). Linked to the 
Department of Physiotherapy of São Cristóvão (DFT) of the Federal University of Sergipe 
(UFS), it has seven lines of research, with the purpose of Advanced Clinical Research in 
Medicine I and Physiotherapy of the Nervous System and Musculoskeletal Diseases. Since 
2014 there has been a partnership with the Federal University of Pernambuco (UFPE), 
University of São Paulo (FMRP-USP), and international institutions (John Hopkins University 
(JHU) and Florida International University (FIU). The Graduate Program in Applied Health 
Research (PPGCAS) team manages our research laboratory located at UFS Lagarto. The 
academic production resulting from the studies resulted in several articles published in 
specialized journals (14) and papers presented (36) mainly in national and international 
scientific events with publication in annals, also serving as a stimulus for student education 
(Scientific Initiation, Master's and Doctorate) The activities developed are aimed at 
research in clinical investigation, research teaching for undergraduate courses (Scientific 
Initiation) and formation of groups for extension in post-publication activities. Currently 
there are 31 participants, including teachers, students, and collaborators, distributed at 
all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, 
doctors, and post-docs).

Group contact: miburgejr@hotmail.com
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Núcleo  
Transdisciplinar  

de Estudos em  
Saúde Coletiva

O Grupo de Pesquisa Núcleo Transdisciplinar de Estudos em Saúde Coletiva 
(NUTESC), liderado pela professora Renata Jardim, foi criado em 2015. Vinculado ao 
Departamento de Educação em Saúde do Campus Lagarto (DESL) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS), possui três linhas de pesquisa, com a finalidade de promover 
estudos e debates tanto sobre a saúde de diferentes grupos populacionais quanto 
a respeito da gestão do trabalho e da educação em saúde. A produção acadêmica 
decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos 
especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos 
nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à 
pós-graduação de alunos membros. As ações desenvolvidas estão voltadas para o 
fortalecimento da Atenção Primária à Saúde. Atualmente, conta com dez participantes, 
entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em diferentes níveis do  
ensino superior.

Contatos do grupo: nutesc.ufs@gmail.com – https://www.facebook.com/nutesc.ufs - 
nutesc_ufslag 

Transdisciplinary 
Center for Studies in 

Collective Health

The Transdisciplinary Center for Studies in Collective Health Research 
Group (NUTESC), led by Renata Jardim, was created in 2015. Linked to the Department 
of Health Education of the Lagarto Campus (DESL) of the Federal University of Sergipe 
(UFS), it has three lines of research, with the purpose of promoting studies and debates 
on both the health of different population groups and the work management and health 
education. The academic production resulting from the studies resulted in several 
articles published in specialized journals and papers presented, mainly in national 
and international scientific events with publication in annals, which also works as a 
stimulus for student education at the graduate level. The activities developed are aimed 
at strengthening Primary Health Care. Currently, the group is composed of ten participants, 
including teachers, students and collaborators, distributed at different levels of  
higher education.

Group contact: nutesc.ufs@gmail.com - https://www.facebook.com/nutesc.ufs -  
nutesc_ufslag 
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Enfoque Intradisciplinar 
na Fonoaudiologia: 

Atenção à Saúde nas 
Várias Fases da Vida

Trata-se do primeiro grupo de pesquisa intradisciplinar em Fonoaudiologia da 
Universidade Federal de Sergipe. É composto por docentes efetivos dos Campi 
São Cristóvão e Lagarto e apresenta-se, neste momento, com quatro linhas de 
pesquisas: 1 -AUDIÇÃO e EQUILÍBRIO CORPORAL: DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO 
2 – VOZ: SAÚDE E EXPRESSIVIDADE 3 – MOTRICIDADE OROFACIAL: PROMOÇÃO, 
DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO 4-LINGUAGEM e COMUNICAÇÃO. Foi criado em 
2010 com a proposta de inserção do trabalho intradisciplinar na área de formação dos 
docentes envolvidos e da necessidade de promoção da Iniciação Científica e Atividades 
de Extensão. O grupo tem se destacado no Congresso da Sociedade Brasileira de 
Fonoaudiologia obtendo os prêmios de Menção Honrosa em três eventos e os de Mérito 
em Fonoaudiologia em dois eventos. Obteve o Mérito em Audiologia em um evento do 
Encontro da Academia Brasileira de Audiologia.

Intradisciplinary 
Approaches  

in Speech Therapy:  
Health Care in Various 

Stages of Life

This is the first intradisciplinary research group in Speech Therapy at the Federal University 
of Sergipe. It is composed of professors from the São Cristóvão and Lagarto Campi 
and currently has four lines of research: 1 – HEARING and BALANCE: DIAGNOSIS AND 
INTERVENTION 2 – VOICE: HEALTH and EXPRESSIVITY 3 – OROFACIAL MOTRICITY: 
PROMOTION, DIAGNOSIS and INTERVENTION 4-LANGUAGE and COMMUNICATION. 
It was created in 2010 with the purpose of developing intradisciplinary researches. All 
professors focus on promoting Scientific Initiation and Extension Activities. The group 
has stood out at the Congress of the Brazilian Society of Speech Therapy, and won the 
Honorable Mention awards in three events and the Merit in Speech Therapy awards in two 
events. This group also won the Merit in Audiology award at an event of the Meeting of the 
Brazilian Academy of Audiology .
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Grupo de Estudos 
em Metodologias 
Assistenciais de 

Enfermagem

O Grupo de Estudos em Metodologias Assistenciais de Enfermagem (GEMAE), 
liderado pela professora Joseilze Santos de Andrade, foi criado em 2012. Vinculado ao 
Departamento de Enfermagem (DEN) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), segue 
a linha de pesquisa “Fundamentação Teórica, Metodológica e Tecnológica no Processo 
de Cuidar em Enfermagem”, cuja finalidade é desenvolver pesquisas que contribuam 
para o fortalecimento da interação ensino/pesquisa/serviço, no sentido de subsidiar 
gestores e equipes de enfermagem para a implantação do processo de enfermagem. 
A produção do conhecimento decorrente dos estudos resultou em publicações de 
artigos científicos e capítulos de livro indexado; apresentação de trabalhos em eventos 
científicos com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de 
alunos em iniciação científica, e à aprovação de membros em Programas de Pós-
graduação e Programas de Residência. As ações desenvolvidas pelo GEMAE estão 
voltadas para formação de pesquisadores, por meio de reuniões científicas; estudos 
sobre aplicabilidade de metodologias ativas no ensino do Processo de Enfermagem; 
Educação em Serviço; Cursos de atualização; Revisão de formulários do Processo de 
Enfermagem do HU. Outras ações relevantes: organização do Encontro Sergipano do 
Processo de Enfermagem, organização da Jornada online de Enfermagem. Atualmente, 
conta com 28 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em 
todos os níveis do ensino superior. 

Contatos do grupo: Email: joseilze@academico.ufs

Cel. (79) 998687341

Study Group on 
Nursing Care 

Methodologies

The Study Group on Nursing Care Methodologies (GEMAE), led by Professor Joseilze 
Santos de Andrade, was created in 2012. Linked to the Nursing Department (DEN) 
of the Federal University of Sergipe (UFS), it follows the line of research “Theoretical, 
Methodological and Technological Foundation in the Nursing Care Process", whose 
purpose is to develop research that contributes to the strengthening of the teaching/
research/service interaction, in order to support managers and nursing teams for the 
implementation of the nursing process. The knowledge obtained from the studies 
resulted in publications of scientific articles and indexed book chapters; presentation 
of papers at scientific events with publication in annals, also serving as a stimulus to 
the training of students in scientific initiation, and the approval of members in Graduate 
Programs and Residency Programs. The activities developed by GEMAE are aimed at 
training researchers, through scientific meetings; studies on the applicability of active 
methodologies in teaching the Nursing Process; Education in Service; Refresher courses; 
Review of forms of the Nursing Process at the HU (University Hospital). Other relevant 
activities: organization of the Sergipe Nursing Process Meeting, organization of the 
Nursing Online Journey. Currently, it has 28 participants, including teachers, students and 
collaborators, distributed at all levels of higher education.

Group contact: Email: joseilze@academico.ufs

Telephone: (79) 998687341

mailto:joseilze@academico.ufs
mailto:joseilze@academico.ufs
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Grupo de Pesquisa 
– Intervenção 

Fonoaudiológica e 
Multidisciplinar  
nos Diferentes  
Ciclos da Vida

O Grupo de Pesquisa Intervenção fonoaudiológica e multidisciplinar nos diferentes ciclos 
da vida, liderado pela professora Andréa Monteiro Correia Medeiros, foi criado em 2014. 
Possui linhas de pesquisa, com a finalidade de estudar o ser humano quanto ao(s): 
1) período inicial de vida e decorrer do desenvolvimento, enfatizando as habilidades 
perceptuais e cognitivas; 2) diferentes aspectos envolvidos no processo de aquisição e 
desenvolvimento da linguagem oral e escrita em crianças; 3) aspectos da motricidade 
orofacial, desde a promoção/ prevenção, até o diagnóstico e intervenção dos distúrbios 
que envolvem o sistema miofuncional orofacial e funções estomatognáticas; 4) períodos 
de maturidade e envelhecimento, sobretudo em relação à deglutição e linguagem. 
Aborda ainda os processos de Validação de instrumentos clínicos, como Protocolos 
em Fonoaudiologia. Desde 2019 tem parceria com MOD USP. A produção acadêmica 
decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos 
especializados e trabalhos apresentados e premiados, principalmente em eventos 
científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de 
estímulo à formação de IC, Mestrado, Doutorado. As ações desenvolvidas permitiram a 
criação do GEPMO.ufs, voltado às mídias sociais. Atualmente, conta com participantes, 
entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em diversos níveis do ensino 
superior (graduandos, mestrandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Informações adicionais: andreamedeiros@academico.ufs.br

Speech Therapy and 
Multidisciplinary 

Intervention in 
Different Life Cycles 

Research Group 

The Speech Therapy and Multidisciplinary Intervention in Different Life Cycles Research 
Group, led by Professor Andréa Monteiro Correia Medeiros, was created in 2014. The 
purpose of its lines of research is to study the human being in terms of: 1) life early period 
and course of development, emphasizing perceptual and cognitive skills; 2) different 
aspects involved in the acquisition and development of oral and written language in 
children; 3) aspects of orofacial motricity, from promotion/prevention to diagnosis and 
intervention in disorders involving the orofacial myofunctional system and stomatognathic 
functions; 4) maturity and aging periods, especially regarding swallowing and language. 
It also addresses the Validation processes of clinical instruments, such as Protocols in 
Speech Therapy. Since 2019, a partnership has been established with MOD USP. The 
academic production resulting from the studies resulted in several articles published in 
specialized journals, papers presented and awarded, mainly in national and international 
scientific events with publication in annals, also serving as a stimulus for student education 
at Scientific Initiation, Master's and Doctoral levels. The activities developed allowed the 
creation of GEPMO.ufs, aimed at social media. Currently, it has participants, including 
professors, students and collaborators, distributed at different levels of higher education 
(undergraduate, master's students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: andreamedeiros@academico.ufs.br

mailto:andreamedeiros@academico.ufs.br
mailto:andreamedeiros@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Avaliação e 
Intervenção 

Fisioterapêutica nos 
Ciclos da Vida

O Grupo de Pesquisa AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NOS CICLOS 
DA VIDA, liderado pela professora Dra. Marcela Ralin de Carvalho Deda Costa, foi 
criado em 03/08/2017. Vinculado ao Departamento de Fisioterapia de Lagarto (DFTL) 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 10 linhas de pesquisa com a 
finalidade de buscar e mostrar achados atuais dos diversos campos de atuação 
do fisioterapeuta, nas atenções primária, secundária e terciária. As avaliações e 
intervenções do grupo de pesquisa estão sendo realizadas no município de Lagarto 
em diversos locais como: comunidade, hospital, unidades de saúde, instituição de 
longa permanência, maternidade e clínica-escola de Fisioterapia. Dessa forma, permite 
contato com diferentes tipos de população, cada um com necessidades específicas e 
pertencentes aos níveis de atenção primária, secundária e terciária. Há um intercâmbio 
entre professores do Departamento de Fisioterapia, assim como entre professores 
do curso de Fisioterapia e demais cursos do Campus de Lagarto, com o objetivo de 
interdisciplinaridade. Os materiais utilizados nas coletas de dados são de financiamento 
próprio ou da Clínica-Escola do curso de Fisioterapia. No momento não há vínculo com 
qualquer laboratório. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação 
em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). 
Atualmente, conta com 17 professores pesquisadores. 

Contatos do grupo: marcela.deda@academico.ufs.br

Physiotherapeutic 
Evaluation and 

Intervention in Life 
Cycles Research Group

The PHYSIOTHERAPEUTIC EVALUATION AND INTERVENTION IN LIFE CYCLES Research 
Group, is led by professor Marcela Ralin de Carvalho Deda Costa, PhD, was created on 
03/08/2017. Linked to the Department of Physiotherapy of the Lagarto Campus (DFTL) 
of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 10 lines of research with the purpose of 
seeking and showing current findings in the various fields of activity of physiotherapists, 
in primary, secondary and tertiary care. The evaluations and interventions of the research 
group are being carried out in various places in the city of Lagarto such as: community, 
hospital, health units, long-term care institution, maternity hospital and physical therapy 
clinic-school. Thus, it allows contact with different types of people, each one with specific 
needs and belonging to the levels of primary, secondary and tertiary care. There is an 
exchange between professors from the Department of Physiotherapy, as well as between 
professors from the Physiotherapy course and other courses at the Lagarto Campus, with 
the aim of interdisciplinarity. The materials used in the data collection are financed by its 
own financing or by the Clinic-School of the Physiotherapy course. At the moment there is 
no link with any laboratory. The academic production resulting from the studies resulted in 
several articles published in specialized journals and papers presented, mainly in national 
and international scientific events with publication in annals, also serving as a stimulus 
for student education at Scientific Initiation, Master's and Doctoral levels. The group is 
composed of 17 research professors. 

Group contact: marcela.deda@academico.ufs.br

mailto:marcela.deda@academico.ufs.br
mailto:marcela.deda@academico.ufs.br
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Immunopatogênese 
e Imunogenética de 

doenças Infecciosas e 
Parasitárias

O Grupo de Pesquisa Immunopatogênese e Imunogenética de doenças Infecciosas 
e Parasitárias do Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular (LIBM), liderado 
pelos professores Roque Pacheco de Almeida e Amélia Maria Ribeiro de Jesus, foi 
criado em 2007. Vinculado ao Departamento de Medicina (DME) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS), possui 6 linhas de pesquisa, com a finalidade de entender 
a imunopatogênese de doenças infecto-parasitárias. Desde 2009, tem parcerias com 
a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP), a Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) e o Infectious Diseases Research Institute (IDRI), Seatle, USA. 
A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas 
estão voltadas para a o entendimento da imunopatogênese e a identificação de 
biomarcadores associados a proteção e evolução clínica de doenças negligenciadas 
como as Leishmanioses, Hanseníase, Esquistossomose, Zika e Chikungunya, e mais 
recentemente em COVID-19. Atualmente, conta com 16 participantes, entre docentes, 
discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores).

Immunopathogenesis 
and Immunogenetics  

of Infectious and 
Parasitic Diseases 

Research Group

The Immunopathogenesis and Immunogenetics of Infectious and Parasitic Diseases 
Research Group of the Immunology and Molecular Biology Laboratory (LIBM), led by 
professors Roque Pacheco de Almeida and Amélia Maria Ribeiro de Jesus, was created 
in 2007. Linked to the Department of Medicine (DME) of the Federal University of Sergipe 
(UFS), it has 6 lines of research, with the aim of understanding the immunopathogenesis 
of infectious and parasitic diseases. Since 2009, partnerships have been established 
with the Faculty of Medicine of Ribeirão Preto (FMRP-USP), the Federal University of 
Minas Gerais (UFMG), and with Infectious Diseases Research Institute, Seatle, USA. The 
academic production resulting from the studies resulted in several articles published in 
specialized journals and papers presented, mainly in national and international scientific 
events with publication in annals, also serving as a stimulus for student education at 
Scientific Initiation, Master's and Doctoral levels. The activities developed are aimed 
at understanding immunopathogenesis and identifying biomarkers associated with 
protection and clinical evolution of neglected diseases such as Leishmaniasis, Leprosy, 
Schistosomiasis, Zika and Chikungunya, and more recently of COVID-19. Currently, the 
group is composed of 16 participants, including professors, students and collaborators, 
distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral 
students, masters, doctors and post-docs).
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Grupo de Pesquisa: 
Endodontia para Dentes 

Permanentes

O grupo de pesquisa “Endodontia para Dentes Permanentes” liderado pela professora 
Juliana Yuri Nagata foi criado no ano de 2019. Vinculado ao Departamento de 
Odontologia de Lagarto, possui 4 linhas de pesquisa (Traumatismo dental, Tratamento 
endodôntico, Regeneração endodôntica e Tratamento conservador da polpa 
dental), com a finalidade de estimular a reflexão e investigação científicas na área 
de Endodontia. Atualmente conta com 5 participantes entre docentes, discentes e 
colaboradores e, desde o início possui parceria com a Universidade Federal da Bahia 
(UFBA). As ações desenvolvidas estão voltadas à análise da influência de fatores 
dentários e de cada paciente na indicação do tratamento endodôntico em clínicas de 
graduação em Odontologia; atuando também em pesquisas clínicas e de campo sobre 
terapias pulpares vitais para o tratamento conservador de dentes com cárie profunda 
e acometidos por traumatismo dental. Além disso, já foram desenvolvidos projetos 
que quantificaram o conhecimento em traumatismo dental de alunos da graduação do 
campus Lagarto, contribuindo para a divulgação sobre os primeiros socorros em casos 
de traumatismo em dentes permanentes. Futuramente, mais projetos de pesquisas 
relacionadas ao tratamento endodôntico regenerador em crianças e adolescentes serão 
desenvolvidos. A produção acadêmica decorrente desses estudos tem resultado na 
publicação de artigos científicos internacionais e apresentações de trabalho em eventos 
científicos da área.

Contato: juliananagata@academico.ufs.br

Endodontic Treatment 
for Permanent Teeth 

Research Group

The Endodontic Treatment for Permanent Teeth Research Group led by Professor 
Juliana Yuri Nagata, was created in 2019. It is linked to the Dentistry Department of 
Lagarto, including 4 research lines (Dental Trauma, Endodontic Treatment, Regenerative 
Endodontics and Vital Pulp Therapy), with the purpose of promoting scientific reflection 
and investigation in the Endodontics field. Currently, it is composed of 5 participants, 
including researchers, students, collaborators and, since its creation, a partnership with 
Federal University of Bahia (UFBA) has been established. The activities developed by 
the group are aimed at analyzing the influence of dental and patient-related factors in 
the indication of endodontic treatment performed in Dental Schools; as well as activities 
in clinical researches and questionnaires concerning vital pulp therapies to treat deep 
dental caries and dental trauma. In addition, the group carried out projects to quantify 
dental trauma knowledge among undergraduate students of Lagarto, contributing to the 
propagation of first aid measures in cases of dental trauma. Hereafter, more projects 
related to regenerative endodontic treatments in young patients will be developed. As 
a result, the group has published articles in scientific journals linked to national and 
international events.

Group contact: juliananagata@academico.ufs.br 
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Grupo de Pesquisa 
Grupo Interdisciplinar 

de Estudos em 
Cuidados Críticos –

GIESCC

O Grupo de Pesquisa Grupo Interdisciplinar de Estudos em Cuidados Críticos – 
(GIESCC), liderado pelo professor Dr. Eduesley Santana-Santos, foi criado em 18 
de maio de 2018. Vinculado ao Departamento de Enfermagem de Lagarto (DENL) 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 4 linhas de pesquisa, com a 
finalidade de realizar pesquisas envolvendo o cuidado crítico e interdisciplinar de 
pacientes no Estado de Sergipe. Desde 2018 tem parcerias com pesquisadores de 
instituições nacionais e internacionais e pesquisadores de outros departamentos da 
UFS. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas 
estão voltadas para pesquisa e ações de extensão, bem como desenvolvimento de 
estudantes de graduação para preparação para a formação em nível de pós-graduação. 
Outro aspecto importante do GIESCC é o foco das pesquisas com vistas à resolução 
de problemas identificados na prática da assistência de saúde e a translação desses 
resultados para a melhoria da qualidade assistencial. Atualmente, conta com 42 
participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis 
do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores  
e pós-doutores). 

Contatos do grupo: eduesley.santos@academico.ufs.br

Interdisciplinary Group 
of Critical Care Studies 

Research Group – 
GIESCC

The Interdisciplinary Group of Critical Care Studies Research Group (GIESCC), led by 
Professor Eduesley Santana-Santos, was created on May 18, 2018. Linked to the Nursing 
Department of Lagarto (DENL) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 4 research 
lines to conduct research involving the critical and interdisciplinary care of patients in 
Sergipe. Since 2018, the group has had partnerships with researchers from national and 
international institutions and researchers from other departments from UFS. The academic 
production resulting from the studies resulted in important publications in specialized 
journals and papers presented, mainly in national and international scientific events with 
dissemination in annals, also serving as a stimulus for student education at all levels 
of higher education. The activities developed are focused on research and university 
extension, as well as the preparation of undergraduate students for the graduate level. 
Another important aspect of GIESCC is the focus on research to solve problems identified 
in health care practice and the translation of these results to improve the quality of care in 
Sergipe. Currently, the group is composed of 42 participants, professors, students, and 
collaborators, distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's and 
doctoral students, masters, doctors and post-doctors).

Group contact: eduesley.santos@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
L’ESPORTE

O Grupo de Pesquisa “Laboratório de Estudo e Pesquisa em Performance no Exercício 
e no Esporte” (L’ESPORTE), liderado pelo Professor Dr. Marcos Bezerra de Almeida, foi 
criado em 2014. Vinculado ao Departamento de Educação Física (DEF) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS), possui duas linhas de pesquisa, sendo uma com a finalidade 
de analisar os diversos fatores determinantes do desempenho de atletas e equipes 
em variadas modalidades esportivas, e outra que busca analisar os efeitos agudos e 
crônicos do exercício físico no organismo. Desde 2016 tem parcerias com LABESFUT/
Uerj. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de (TCC, Iniciação Científica e Dissertações de 
Mestrado). As ações desenvolvidas estão voltadas para o desenvolvimento da formação 
de recursos humanos e na produção de conhecimento na área da educação física 
e do esporte. Atualmente, conta com 18 participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres e doutores). 

Contatos do grupo: mb.almeida@academico.ufs.br

L’ESPORTE  
Research Group

The “Study and Research Laboratory in Exercise and Sport Performance'' Research Group 
(L'ESPORTE), led by Professor Dr. Marcos Bezerra de Almeida, was created in 2014. 
Linked to the Department of Physical Education (DEF) of the Federal University of Sergipe 
(UFS), L’ESPORTE has two lines of research, one with the purpose of analyzing the various 
factors that determine the performance of athletes and teams in various sports, and the 
other that seeks to analyze the acute and chronic effects of physical exercise. In 2016, 
L’ESPORTE became a partner with LABESFUT/Uerj. The academic production resulting 
from the studies can be seen in several papers published in specialized journals and 
studies presented in many national and international scientific events with publication in 
annals, also serving as a stimulus for student education at undergraduate (TCC, Scientific 
Initiation) and master's level. All activities aim at the development of human resources 
training and the production of knowledge on   physical education and sport. Currently, 
L'ESPORTE is composed of 18 members, comprising professors, students and fellow 
researchers distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's and 
doctoral students, masters and doctors).

Group contact: mb.almeida@academico.ufs.br 
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Laboratório de 
Patologia Investigativa

O Laboratório de Patologia Investigativa (LPI), criado em 2014, está lotado nas 
dependências do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) no Hospital 
Universitário (HU/UFS) e conta com a atuação de alunos de iniciação científica, 
mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos dos programas de Pós-graduação em 
Ciências da Saúde e Odontologia da Universidade Federal de Sergipe. Liderado pelo 
Professor Paulo Ricardo Saquete Martins Filho, desenvolve pesquisas científicas em 
caráter multidisciplinar com foco para os aspectos epidemiológicos de doenças de 
interesse regional, desfechos centrados em pacientes e síntese de evidência científica, 
colaborando para a melhor tomada de decisão clínica de profissionais da saúde em 
todo o mundo. Além da importante geração de conhecimento científico, os resultados 
dos projetos desenvolvidos no laboratório permitem a elaboração de relatórios técnicos 
que contribuem para o planejamento de políticas públicas de saúde em Sergipe. 

Email: profpaulomartins@academico.ufs.br

Investigative Pathology 
Laboratory

The Investigative Pathology Laboratory (LPI) was created in 2014 and is located at the 
Center for Biological and Health Sciences (CCBS) at the University Hospital (HU/UFS). 
The laboratory is used by undergraduate and graduate students of the Postgraduate 
Programs in Health Sciences and Dentistry. The research team led by Professor Paulo 
Ricardo Saquete Martins Filho develops multidisciplinary projects which focus on the 
epidemiological aspects of diseases of regional interest, patient-centered outcomes, 
and synthesis of scientific evidence. In addition, the results of studies carried out in the 
laboratory contribute to the planning of public health policies in the state of Sergipe.

Group contact: profpaulomartins@academico.ufs.br

mailto:profpaulomartins@academico.ufs.br
mailto:profpaulomartins@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Laboratório de 

Pesquisa do  
Desenvolvimento 

Cognitivo Humano

O Grupo de Pesquisa Laboratório de Pesquisa do Desenvolvimento Cognitivo 
Humano (LADEC), liderado pelo professor Robélius De Bortoli, foi criado em 2008. 
O LADEC iniciou suas atividades na UFS depois de existir desde 2002 na Faculdade 
Salesiana de Vitória, ES. Os estudos referentes à Aprendizagem Cognitiva Desportiva 
e Grupos Especiais – terceira idade foram publicados em periódicos especializados 
e apresentados em eventos de vários países, com boa aceitação por parte da 
comunidade científica. Em 2008, o grupo acrescenta as linhas de pesquisa em 
Mensuração e Estatística de Jogo e Comportamento Humano no Âmbito Desportivo, o 
que dá a fisionomia do grupo. A presença de pesquisadores de outras IES e Institutos, 
ligados às linhas de pesquisa, oportuniza uma maior abrangência de estudos e em 2014 
foram inseridas as linhas de pesquisa “Indicação Geográfica”; “Gestão de Instituições 
de Ensino” e “Gamifcation” a partir da atuação no Programa de Pós-graduação em 
Ciência da Propriedade Intelectual da UFS e seu parceiro mais próximo é o Centro de 
Pesquisa em Ciências do Movimento Humano (CIMOHU) da Escola de Educação Física 
da Universidade da Costa Rica.

Informações adicionais: robelius@academico.ufs.br / ricardomacedo13@hotmail.com

Telefone: +55 79 99119-1690

Human Cognitive 
Development  

Research Laboratory  
Research Group

The Human Cognitive Development Research Laboratory Research Group (LADEC), 
led by Professor Robélius De Bortoli, was created in 2008. LADEC began its activities at 
UFS after having been in existence since 2002 at the Faculdade Salesiana de Vitória, ES. 
Studies referring to Cognitive Learning of Sport and Special Groups – Senior Citizens were 
published in specialized journals and presented at events in several countries, with good 
acceptance by the scientific community. In 2008, the group added the lines of research in  
Game Measurement and Statistics and Human Behavior in the Sports Area, which gives 
the group's physiognomy. The presence of researchers from other HEIs and Institutes, 
linked to the lines of research, provides opportunities for a greater range of studies and 
in 2014 the lines of research “Geographic Indication” were included; “Management 
of Educational Institutions” and “Gamification” from performance in the Postgraduate 
Program in Intellectual Property Sciences at UFS and its closest partner is the Research 
Center in Human Movement Sciences (CIMOHU) of the School of Physical Education at 
the University of Costa Rica.

Group contacts: robelius@academico.ufs.br / ricardomacedo13@hotmail.com

Telephone: +55 79 99119-1690 
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Grupo de Pesquisa 
Laboratório de 

Educação Alimentar e 
Nutricional (LEAN)

O Grupo de Pesquisa Laboratório de Educação Alimentar e Nutricional (LEAN), 
liderado pela professora Andhressa Fagundes, foi criado oficialmente em agosto de 
2020. Vinculado ao Departamento de Nutrição (DNUT) da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS), possui duas linhas de pesquisa, com a finalidade de apoiar projetos de 
iniciação científica, promover debate científico crítico sobre a temática de Educação 
Alimentar e Nutricional e Promoção da Saúde, complementar a formação discente 
prática nessa temática, além de subsidiar os parceiros com ferramentas e ações afins. 
Desde 2016, o LEAN/UFS tem parcerias com UFSC, UERJ, UnB, UFRN e Ryerson 
University (Canadá). A produção acadêmica decorrente resultou em artigos publicados 
em periódicos especializados e trabalhos apresentados em eventos científicos 
nacionais e internacionais, servindo de estímulo à formação de IC e Mestrado. Conta 
com 16 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores. Educação Alimentar 
e Nutricional (EAN) é disciplina obrigatória na graduação de Nutrição e importante 
estratégia de intervenção em saúde. Resultados notáveis foram alcançados nos últimos 
anos, em especial quanto à inserção da EAN como recomendação para as políticas 
públicas no Brasil. A crescente importância da EAN no campo da saúde tem trazido 
reflexões sobre a forma de atuação e adequada execução as ações, como programas e 
atividades educativas sobre alimentação adequada e saudável para diferentes públicos.

Contatos do grupo: andhressa@academico.ufs.br / lean@academico.ufs.br/ leanufs@
gmail.com 

Food and Nutrition 
Education Laboratory 

Research Group (LEAN)

The Food and Nutrition Education Laboratory Research Group (LEAN), led by Professor 
Andhressa Fagundes, was officially created in August 2020. Linked to the Department of 
Nutrition (DNUT) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has two lines of research, 
in order to support scientific initiation projects, promote critical scientific debate on the 
theme of Food and Nutrition Education and Health Promotion, complementing practical 
student training in this theme, in addition to subsidizing partners with related tools and 
activities. Since 2016, LEAN/UFS has had partnerships with UFSC, UERJ, UnB, UFRN, 
and Ryerson University (Canada). The group's academic production resulted in articles 
published in specialized journals and papers presented in national and international 
scientific events, serving as a stimulus for student education at Scientific and Master's 
levels. The group is composed of 16 participants, including professors, students, and 
collaborators. Food and Nutrition Education (EAN) is a mandatory discipline in the Nutrition 
undergraduate course and an effective health intervention strategy. Remarkable results 
have been achieved in recent years, especially regarding the insertion of the EAN as a 
recommendation for public policies in Brazil. The growing importance of EAN in health 
has brought reflections on the form of action and proper execution of activities, such as 
educational programs and activities on proper and healthy eating for different audiences.

Group contacts: andhressa@academico.ufs.br / lean@academico.ufs.br/  
leanufs@gmail.com 
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about:blank
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Grupo de Pesquisa 
“Núcleo de Pesquisa 

em Alimentos,  
Nutrição e Saúde”

O Grupo de Pesquisa “Núcleo de Pesquisa em Alimentos, Nutrição e Saúde” 
(NUPANS) foi criado em 2009 pelos docentes do Departamento de Nutrição (DNUT), 
campus São Cristóvão-SE, e é liderado pela Profa Ana Mara de O. e Silva. O NUPANS 
dispõe da infraestrutura do DNUT, que contempla os laboratórios de nutrição e 
alimentos, informática, clínica de nutrição, Observatório de Segurança Alimentar e 
Nutricional do Estado de Sergipe (OSANES) e o Laboratório de Educação Alimentar 
e Nutricional (LEAN). Esses espaços corroboram a consolidação das pesquisas com 
a formação dos alunos e com a devolutiva à sociedade e aos parceiros do DNUT. 
São desenvolvidos projetos nas linhas: “Análise nutricional de populações”, “Nutrição 
nas enfermidades crônicas não transmissíveis”, "Segurança Alimentar e Nutricional", 
"Nutrição em Saúde Coletiva", “Ciência e tecnologia de alimentos” e “Dietética”. Dedica-
se a investigações de âmbito multidisciplinar que possibilitam o desenvolvimento de 
estudos no contexto da ciência da nutrição, ciência dos alimentos, na implementação 
e aprimoramento de políticas públicas e programas de saúde e nutrição, e na 
investigação do estado nutricional de diferentes grupos populacionais. Tem parcerias 
com outras universidades como USP, UFV, UFSC, UNIVALI, UFBA, UFAL, UnB, UFRN 
UERJ e institutos de pesquisa como EMBRAPA, além de estabelecer parcerias com 
instituições internacionais como a Universidade de Havana/Cuba e Ryerson University 
(Toronto/Canadá). A produção acadêmica do NUPANS resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais, servindo inclusive de estímulo à 
formação de alunos (IC, Mestrado e Doutorado). Atualmente, conta com docentes, 
discentes, técnicos e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores).

Contato: anamara@academico.ufs.br

Food, Nutrition  
and Health  

Research Center

The “Food, Nutrition and Health Research Center'' (NUPANS) was created in 2009 by the 
professors of the Department of Nutrition (DNUT), campus São Cristóvão-SE, and is led by 
Prof. Ana Mara de O. e Silva. NUPANS uses the  infrastructure of the DNUT, which includes 
the nutrition, food and computer laboratories, nutrition clinic, Sergipe State Food and 
Nutrition Security Observatory (OSANES) and the Food and Nutrition Education Laboratory 
(LEAN). These spaces allow the consolidation of the research, student education and the 
feedback to society and to DNUT partners. Projects are developed in the following lines: 
"Population Nutritional Analysis", "Nutrition in Non-Communicable Chronic Diseases", 
"Food and Nutritional Security", "Nutrition in Public Health", "Food Science and Technology" 
and "Dietetics". The group is dedicated to multidisciplinary investigations that enable 
the development of studies in the context of nutrition science, food science, in the 
implementation and improvement of public politics, health and nutrition programs, and 
in the investigation of the nutritional status of different population groups. The group has 
had partnerships with other universities such as USP, UFV, UFSC, UNIVALI, UFBA, UFAL, 
UnB, UFRN UERJ and research institutes such as EMBRAPA, in addition to establishing 
partnerships with international institutions such as the University of Havana/Cuba and 
Ryerson University (Toronto/Canada). The scientific production of NUPANS resulted in 
several articles published in specialized journals and papers presented, mainly in national 
and international scientific events, also serving as a stimulus for student education 
(initiation to research, Master's and Doctorate). Currently, the group is composed of 
professors, students, technicians and collaborators, distributed at all levels of higher 
education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, doctors  
and post-docs).

Group contact: anamara@academico.ufs.br

mailto:anamara@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Odontologia a Serviço 

da Ciência

O Grupo de Pesquisa Odontologia a Serviço da Ciência, vinculado ao Departamento de 
Odontologia (DOD) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), liderado pelo professor 
Luiz Carlos Ferreira da Silva, foi criado em (2002) com a principal meta de contribuir para 
o avanço da ciência e do ensino, buscando melhorias no tratamento das patologias 
orais e maxilofaciais, assim como das condições de saúde oral da população em geral. 
Além disso, procura estabelecer uma integração da graduação com a pós-graduação, 
envolvendo os docentes e os discentes nos projetos de pesquisa a serem desenvolvidos 
na Universidade. Possui acordos de cooperação com instituições de ensino superior 
em outros estados da Federação, onde alunos de pós-graduação da UFS desenvolvem 
trabalhos de pesquisa, compartilhando bancos de dados. Possui 12 linhas de pesquisa, 
dentre as quais: clínica odontológica, patologia, epidemiologia, anestesia, radiologia, 
biomateriais, saúde coletiva, farmacologia, diagnóstico periodontal e reabilitação oral. 
Conta com a estrutura do Departamento de Odontologia, dispondo de 05 ambulatórios 
clínicos, 02 laboratórios pré-clínicos e 01 laboratório de radiologia. Atualmente, o grupo 
conta com 15 professores doutores, discentes e colaboradores, distribuídos em todos 
os níveis do ensino superior. 

Contatos do grupo: lcsilva@academico.ufs.br

Dentistry at the  
Service of Science 

Research Group

The Dentistry at the Service of Science Research Group, linked to the Department of 
Dentistry (DOD) of the Federal University of Sergipe (UFS), led by Dr. Luiz Carlos Ferreira 
da Silva, was created in 2002 with the main goal of contributing to the advances in 
science and education, seeking improvements in the treatment of oral and maxillofacial 
pathologies, as well as the oral health conditions of the population. In addition, the 
group aims to establish an integration of undergraduate and graduate studies, involving 
professors and students in research projects to be developed at the University. It has 
cooperation agreements with educational institutions in other states of the country, where 
UFS graduate students develop research work and share databases. The group has 12 
research lines, including: restorative dentistry, oral pathology, epidemiology, anesthesia, 
radiology, biomaterials, public health, pharmacology, periodontics and oral rehabilitation. 
The group uses the facilities of the Dental School of The Federal University of Sergipe, 
with 5 outpatient clinics, 2 pre-clinical laboratories and 1 radiology laboratory. Currently, 
the group is composed of 15 PhD professors, collaborators and students from all levels of 
higher education.

Group contact: lcsilva@academico.ufs.br
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Aspectos Clínicos 
e Biomecânicos na 

Reabilitação Oral

O Grupo de Pesquisa Aspectos Clínicos e Biomecânicos na Reabilitação Oral (ORAL-
UFS), liderado pelo professor André Luis Faria e Silva, foi criado em 2013. Vinculado 
ao Programa de Pós-graduação em Odontologia (PRODONTO) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS), possui três linhas de pesquisa: 1) Avaliação laboratorial de 
procedimentos e materiais adesivos; 2) Biomecânica aplicada à reabilitação Oral; e 3) 
Ensaios clínicos. O grupo foi criado com a finalidade de realizar pesquisas clínicas e 
laboratoriais na área de Odontologia Restauradora, estando ligado ao laboratório de 
Caracterização de Biomateriais (LCBio) e ao Centro de Desenvolvimento Tecnológico 
(CDTec). O grupo possui parcerias com pesquisadores vinculados a diversas instituições 
nacionais e internacionais e tem suportado trabalhos de conclusão desenvolvidos nos 
cursos de Odontologia da UFS, e aos programas de pós-graduação em Odontologia e 
de Ciências da Saúde. Destacam-se a produção de diversos artigos científicos, incluindo 
de ensaios clínicos randomizados controlados que suportam a prática Odontológica. 

Contatos do grupo: e-mail: fariaesilva.andre@gmail.com

Clinical and 
Biomechanical Aspects 

of Oral Rehabilitation 
Research Group

The Clinical and Biomechanical Aspects of Oral Rehabilitation Research group (ORAL-
UFS) is coordinated by Professor André Luis Faria e Silva and it was founded in 2013. 
It is linked to the Graduate Program in Dentistry (PRODONTO) of the Federal University 
of Sergipe and its studies are divided into three main topics: 1) Laboratory evaluation of 
adhesive materials and procedures; 2) Biomechanics applied to oral rehabilitation; and 
3) Clinical trials. The group aims to develop clinical and laboratory studies in Restorative 
Dentistry, and its studies are usually carried out in the Biomaterial Characterization 
Lab (LCBio) and Center for Technological Development (CDTec). The group has had 
partnerships with researchers from several national and international institutions, and it has 
been giving support for undergraduate thesis of Dental Schools of UFS and also for thesis 
and dissertations from Graduate Programs in Dentistry and in Health Sciences. Several 
scientific articles can be highlighted, including randomized clinical trials supporting the 
dental practice. 

Group contact: e-mail: fariaesilva.andre@gmail.com 
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Grupo de Pesquisa: 
“Núcleo de Pesquisa 

em Sinalização 
Intracelular - NUPESIN”

O Grupo “Núcleo de Pesquisa em Sinalização Intracelular” (Nupesin), liderado pelo 
professor Anderson Carlos Marçal. Vinculado ao Departamento de Morfologia (DMO) 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui linhas de pesquisa, com a finalidade 
de pesquisar os efeitos do exercício e de uso de extratos sob condições metabólicas 
alteradas como no diabetes. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou 
em diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação 
em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). 
Atualmente, conta com 06 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, 
distribuídos em todos os níveis do ensino superior. 

E-mail:  acmarcal@academico.ufs.br

Intracellular Signaling 
Research Center 

(NUPESIN)

The Research Group entitled “Intracellular Signaling Research Center” (Nupesin), led by 
Professor Anderson Carlos Marçal is linked to the Department of Morphology (DMO) of 
the Federal University of Sergipe (UFS) and it has lines of research aimed at researching 
the effects of exercise and the use of extracts under altered metabolic conditions such 
as diabetes. The academic production resulting from the studies resulted in several 
articles published in specialized journals and papers presented, mainly in national and 
international scientific events with publication in annals, also serving as a stimulus for 
student education (Scientific Initiation, Master's and Doctorate). Currently, the group is 
composed of 06 participants, including professors, students and collaborators, distributed 
at all levels of higher education.

Group contact:  acmarcal@academico.ufs.br
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Grupo de Estudos  
e Pesquisas  

em Psiquiatria,  
Saúde Mental e 

Educação Para as 
Profissões da Saúde

GEPS: lider Professor Enaldo Vieira de Melo do departamento de Medicina. vice-lider a 
professora Jane de Jesus da Silveira Moreira. Criado em março de 2013 pela professora 
Edméa Fontes de Oliva Costa, Psiquiatria do DME/UFS, atualmente aposentada, 
membro associada. Missao : Promover interesse de novos pesquisadores no campo 
da Saúde Mental e Educação na Área da Saúde, pesquisas de modo integrado entre 
a Psiquiatria e outras especialidades médicas e, desenvolver projetos associados às 
linhas de pesquisa: Saúde Mental/Transtornos Mentais dos estudantes e profissionais 
da Área da Saúde, Epidemiologia e Estigma dos transtornos mentais, Interconsulta 
Psiquiátrica e Formação na Saúde.  A produção acadêmica resultou na publicação em 
periodicos indexados e em eventos científicos nacionais (CONEM, COBEM e CBP) e 
internacionais (AMEE, CALASS e WPA) com divulgação em anais, servindo de estímulo a 
adesão de novos membros ao grupo. A partir de 2019 mediante termo de concordância 
a adesão da pesquisadora externa Roberta Vasconcelos Leite como membro associado 
que desenvolve linha de pesquisa complementar. Dessa forma, a investigação e 
identificação precoces dos potenciais agravos à saúde mental desta população são 
necessárias para que medidas preventivas imediatas sejam adotadas visando cuidar 
melhor de quem cuida.

Contato do grupo: www.dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1272108532830576

evmelo@academico.ufs.br

Psychiatry,  
Mental Health And 

Education For Health 
Professions Study And 

Research Group

GEPS: leader Professor Enaldo Vieira de Melo of the Department of Medicine. deputy 
leader Professor Jane de Jesus da Silveira Moreira. Created in March 2013 by Professor 
Edméa Fontes de Oliva Costa, Psychiatry at DME/UFS, currently retired, associate 
member. Mission: To promote the interest of new researchers in the field of Mental Health 
and Education in the Health Area, research in an integrated way between Psychiatry 
and other medical specialties, and to develop projects associated with the lines of 
research: Mental Health/Mental Disorders of students and professionals of Area of Health, 
Epidemiology and Stigma of mental disorders, Psychiatric Consultation and Health 
Training. Academic production resulted in publication in indexed journals and in national 
(CONEM, COBEM and CBP) and international (AMEE, CALASS and WPA) scientific events, 
with publication in annals, serving as a stimulus for new members to join the group. As 
of 2019, by means of a term of agreement, external researcher Roberta Vasconcelos 
Leite joined as an associate member who develops a complementary line of research. 
Thus, early investigation and identification of potential harm to the mental health of this 
population are necessary so that immediate preventive measures are adopted in order to 
better care for those who care for them.

Group contacts: www.dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1272108532830576

evmelo@academico.ufs.br   

+55 79 99673735
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Grupo de Pesquisa: 
Modelos Teóricos, 

Tecnologias,Inovação 
e Empreendedorismo 

para o Cuidar em 
Saúde (MOTETE)

O Grupo de Pesquisa Modelos Teóricos,Tecnologias,Inovação e Empreendedorismo 
para o Cuidar em Saúde (MOTETE), liderado pela professora Dra. Eliana Ofelia LLapa-
Rodríguez, foi criado em 26/05/2015. Vinculado ao Departamento de Enfermagem 
(DEn) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui duas linhas de pesquisa, 
com a finalidade de fortalecer e consolidar o trabalho científico da enfermagem 
através de pesquisas desenvolvidas na graduação e na pós-graduação favorecendo a 
consolidação do Programa de Pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal 
de Sergipe. Desde 2015 tem parcerias com a Universidade Federal do Amazonas e 
em 2017 iniciamos parceria com a University of British Columbia (Canadá). A produção 
acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em 
periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos 
científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de 
estímulo à formação de IC e Mestrado. As ações desenvolvidas estão voltadas para 
produção e disseminar conhecimentos científicos acerca dos fundamentos filosóficos e 
teóricos e o desenvolvimento e validação de métodos, processos, tecnologias, inovação 
& empreendedorismo para o cuidar em saúde. Atualmente, conta com 41 participantes, 
entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do  
ensino superior. 

Contato do grupo: elianaofelia@academico.ufs.br

Theoretical Models, 
Technologies, 

Innovation and 
Entrepreneurship for 

Health Care Research 
Group (MOTETE)

The  Theoretical Models, Technologies, Innovation and Entrepreneurship for Health 
Care Research Group (MOTETE), led by professor Eliana Ofelia LLapa-Rodríguez, 
PhD, was created on 05/26/2015. Linked to the Department of Nursing (DEn) of the 
Federal University of Sergipe (UFS), it has two lines of research, with the purpose of 
strengthening and consolidating the scientific work of nursing through research developed 
at undergraduate and graduate levels, favoring the consolidation of the Graduate Program 
in Nursing at the Federal University of Sergipe. Since 2015, it has had a partnership with 
the Federal University of Amazonas and in 2017 we established a partnership with the 
University of British Columbia (Canada). The academic production resulting from the 
studies resulted in several articles published in specialized journals and papers presented, 
mainly in national and international scientific events with publication in annals, also serving 
as a stimulus for student education at Scientific Initiation and Master's levels. The activities 
developed are aimed at producing and disseminating scientific knowledge about the 
philosophical and theoretical foundations and the development and validation of methods, 
processes, technologies, innovation & entrepreneurship for health care. Currently, the 
group is composed of 41 participants, including professors, students and collaborators, 
distributed at all levels of higher education.

Group contact: elianaofelia@academico.ufs.br
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 Scenarios – Centro de 
Pesquisas em Políticas 
Públicas de Educação 

Física, Esporte, Lazer e 
Esportes Adaptados do 

Estado de Sergipe

O Grupo de Pesquisa SCENARIOS - CENTRO DE PESQUISAS EM POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE, LAZER E ESPORTES ADAPTADOS DO 
ESTADO DE SERGIPE (SCENARIOS), liderado pelo professor Ailton Fernando Santana 
de Oliveira, foi criado em 2016. Vinculado ao Departamento de Educação Física – 
(DEF) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui duas linhas de pesquisa, 
com a finalidade de mapear a realidade das políticas públicas existentes, visando 
subsidiar a tomada de decisões para aplicação ou correções de políticas públicas 
por parte dos gestores. Desde 2017 tem parcerias com diversas grupos de pesquisa 
internacional, com o antigo Ministério do Esporte e a Red Estatal de Investigación 
Aplicada sobre Seguridad Deportiva (RIASPORT). A produção acadêmica decorrente 
desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados, 
trabalhos apresentados em eventos científicos nacionais e internacionais e publicação 
de vários livros. Atualmente, conta com 15 participantes, entre docentes, discentes e 
colaboradores, distribuídos em diversos níveis do ensino superior.

Contatos do grupo: e-mail :  ailtonf@academico.com.br

Scenarios - Center for 
Public Policy Research 
in Physical Education, 

Sport, Leisure and 
Adapted Sports from 
the State of Sergipe

The CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH IN PHYSICAL EDUCATION, SPORT, 
LEISURE AND ADAPTED SPORTS FROM THE STATE OF SERGIPE Research Group 
(SCENARIOS), led by professor Ailton Fernando Santana de Oliveira, was created in 
2016. Linked to the Department of Physical Education – (DEF) of the Federal University 
of Sergipe (UFS), it has two lines of research, with the purpose of mapping the reality 
of existing public policies, aiming to support decision-making for the application 
or corrections of public policies by managers. Since 2017, it has had partnerships 
with several international research groups, with the former Ministry of Sport and the 
Red Estatal de Investigación Aplicada sobre Seguridad Deportiva (RIASPORT). The 
academic production resulting from the studies resulted in several articles published in 
specialized journals, papers presented at national and international scientific events and 
the publication of several books. Currently, the group is composed of 15 participants, 
including professors, students and collaborators, distributed at different levels of higher 
education.

Group contact: ailtonf@academico.com.br
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Grupo de Pesquisa 
“A Construção da 

Linguagem, Patologias 
e a Prática Clínica”

O Grupo de Pesquisa “A Construção da Linguagem, Patologias e a Prática Clínica”, 
liderado pela professora Rosana Carla do Nascimento Givigi, foi criado em 2008. 
Vinculado ao Departamento de Fonoaudiologia (DFO) da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS), possui 09 linhas de pesquisa, com a finalidade de ampliar o debate 
sobre as práticas clínicas, educacionais e da saúde coletiva presentes em diversas 
áreas de estudo. Tem como foco os estudos da Educação, Linguagem, Comunicação 
Alternativa e Ampliada, Fala, Fluência, Voz e Saúde Coletiva. Desde 2012 tem parcerias 
com professores da Universidade Federal do Espírito Santo. Os professores fazem 
parte do Programa de Pós-Graduação em Educação, na linha de pesquisa "Educação 
Especial e Processos Inclusivos". O Grupo de Pesquisa administra os seguintes 
laboratórios: Laboratório de Voz, Fala e Fluência e Laboratório de Linguagem e de 
Comunicação Alternativa e Ampliada. A produção acadêmica decorrente desses 
estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e 
trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais 
com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de IC, IT, Mestrado, 
Doutorado. As ações desenvolvidas estão voltadas para as áreas acima descritas, 
visando contribuir para construção de novas práticas.  Atualmente, conta com 33 
participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis 
do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores).

Contato do grupo: rncg2009@academico.ufs.br; susana_carvalho@uol.com.br. 

 "The Construction of 
Language, Pathologies 
and Clinical Practice" 

Research Group

The Construction of Language, Pathologies and Clinical Practice Research Group, led 
by Professor Rosana Carla do Nascimento Givigi, was created in 2008. Linked to the 
Department of Speech Therapy (DFO) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 
09 lines of research, with the purpose of broadening the debate on clinical, educational 
and public health practices present in several areas of study. It focuses on the studies of 
Education, Language, Alternative and Augmentative Communication, Speech, Fluency, 
Voice and Public Health. Since 2012, it has had partnerships with professors from the 
Federal University of Espírito Santo. The professors are part of the Graduate Program in 
Education, in the research line "Special Education and Inclusive Processes". The Research 
Group manages the following laboratories: Voice, Speech and Fluency Laboratory and 
Language and Alternative and Augmentative Communication Laboratory. The academic 
production resulting from the studies resulted in several articles published in specialized 
journals and papers presented, mainly in national and international scientific events 
with publication in annals, also serving as a stimulus for student education at Scientific 
Initiation, Technological Initiation, Master's and Doctoral levels. The actions developed 
are aimed at the areas described above, aiming to contribute to the construction of new 
practices. Currently, the group is composed of 33 participants, including professors, 
students and collaborators, distributed at all levels of higher education (undergraduate, 
master's and doctoral students, masters and doctors).

Group contacts: rncg2009@academico.ufs.br; susana_carvalho@uol.com.br

mailto:rncg2009@academico.ufs.br
mailto:susana_carvalho@uol.com.br
mailto:rncg2009@academico.ufs.br
mailto:susana_carvalho@uol.com.br
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Grupo de Pesquisa 
Laboratório de Estudos 

em Aprendizagem 
e Reabilitação 

Neurológica

O Grupo de Pesquisa Laboratório de Estudos em Aprendizagem e Reabilitação 
Neurológica (LEARN), liderado pela professora Dra. Aristela de Freitas Zanona, foi 
criado em 2020. Vinculado ao Programa de Pós graduação em Ciência Aplicada a 
Saúde (PPGCAS) e Departamento de Terapia Ocupacional (DETOL) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS), possui 08 linhas de pesquisa, com a finalidade de: 
Atendimento e Serviço Interdisciplinar em NeuroReabilitação; Atividade física, 
performance e saúde; Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde: aplicabilidade clínica; Linguagem e Comunicação Humana; Neurociências e 
Comportamento Humano; Neuromodulação; Prática Baseada em Evidência em Saúde 
Física e Funcional; Práticas avaliativas e de Intervenção em População com Disfunção 
Neurológica. Desde 2020 tem parcerias com o Laboratório de Neurociência Aplicada 
(LANA) da Universidade Federal de Pernambuco. O LEARN administra o Laboratório que 
se situa na Sala de Arte e Cultura, e sala Observatório Social da Universidade Federal de 
Sergipe, Campus Lagarto. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou 
em diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações 
desenvolvidas estão voltadas para compreender e atuar junto a pessoas com disfunção 
neurológica da comunidade de Lagarto e regiões vizinhas. Atualmente, conta com 21 
participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis 
do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e  
pós-doutores).

Contatos do grupo: aristelato@academico.ufs.br

Laboratory of Studies 
in Neurological 

Learning and 
Rehabilitation 

Research Group

The Laboratory of Studies in Neurological Learning and Rehabilitation Research Group 
(LEARN), led by Professor Aristela de Freitas Zanona, PhD, was created in 2020. Linked 
to the Graduate Program in Applied Health Science (PPGCAS) and the Department of 
Occupational Therapy (DETOL) of the Federal University of Sergipe (UFS), the group has 
the following 08 lines of research: Interdisciplinary Care and Service in NeuroRehabilitation; 
Physical activity, performance and health; International Classification of Functioning, 
Disability and Health: clinical applicability; Language and Human Communication; 
Neurosciences and Human Behavior; Neuromodulation; Evidence-Based Practice in 
Physical and Functional Health; Evaluation and Intervention Practices in Population with 
Neurological Dysfunction. Since 2020 it has had a partnership with the Laboratory of 
Applied Neuroscience (LANA) of the Federal University of Pernambuco. LEARN manages 
the Laboratory located in the Art and Culture Room, and the Social Observatory room 
of the Federal University of Sergipe, on the Lagarto Campus. The academic production 
resulting from the studies resulted in several articles published in specialized journals and 
papers presented, mainly in national and international scientific events with publication 
in annals, also serving as a stimulus for student education (Scientific Initiation, Master's, 
Doctorate). The activities developed are aimed at understanding and working with 
people with neurological disorders in the community of Lagarto and neighboring regions. 
Currently, the group is composed of 21 participants, including professors, students and 
collaborators, distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's and 
doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: aristelato@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Laboratório de Estudos 

em Nutrição e Exercício

O Grupo de Pesquisa Laboratório de estudos em Nutrição e Exercício (LENEx), liderado 
pela professora Raquel Simões Mendes Netto, foi criado em 2008. Vinculado ao 
Departamento de Nutrição (DNUT) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 
duas linhas de pesquisa, com a finalidade de elaborar, conduzir, discutir projetos de 
pesquisa e extensão na área de Nutrição e Exercício Físico. Desde 2010 tem parcerias 
com o Departamento de Educação Física da UFS, além de realizar parceiras externas 
com federações esportivas e secretarias municipais e estaduais. O LENEx conta 
com o apoio em suas atividades de pesquisa e extensão por meio dos Laboratórios 
de Avaliação e Educação Nutricional, da Clínica de Nutrição do DNUT/UFS, além do 
Laboratório de Fisiologia do Exercício do DEF/UFS. A produção acadêmica decorrente 
desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e 
trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais 
com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, 
Doutorado). Atualmente, conta com 18 participantes, entre docentes, discentes e 
colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: e-mail: lenex.ufs@gmail.com / raquel@academico.ufs.br 

Laboratory of Studies 
in Nutrition and 

Exercise Research 
Group

The  Laboratory of Studies in Nutrition and Exercise Research Group (LENEx), coordinated 
by Professor Raquel Simões Mendes Netto, was created in 2008. Associated with the 
Department of Nutrition (DNUT) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has two 
lines of research, with the purpose of elaborating, conducting, discussing research and 
extension projects in the field of Nutrition and Physical Exercise. Since 2010 it has had 
partnerships with the Department of Physical Education at UFS, in addition to establishing 
external partnerships with sports federations and municipal and state secretariats. LENEx 
is supported in its research and extension activities by the Nutritional Assessment and 
Education Laboratories, the DNUT/UFS Nutrition Clinic, in addition to the DEF/UFS 
Exercise Physiology Laboratory. The academic production resulting from the studies 
resulted in several articles published in specialized journals and papers presented, mainly 
in national and international scientific events with publication in annals, also serving as a 
stimulus for student education (Scientific Initiation, Master's and Doctorate). Currently, the 
group is composed of 18 participants, including professors, students and collaborators, 
distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral 
students, masters, doctors and post-docs).

Group contacts: lenex.ufs@gmail.com / raquel@academico.ufs.br 

mailto:lenex.ufs@gmail.com
mailto:raquel@academico.ufs.br
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mailto:raquel@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Laboratório 

Multidisciplinar 
de Pesquisa em 

Reabilitação Funcional 
(LMPRF)

O Grupo de Pesquisa Laboratório Multidisciplinar de Pesquisa em Reabilitação Funcional 
(LMPRF), liderado pelo professor Sheila Schneiberg Valença Dias, foi criado em 21 
de julho de 2015. Vinculado ao Departamento de Fisioterapia de Lagarto (DFTL) da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 10 linhas de pesquisa, com a finalidade 
de classificar, identificar, avaliar e tratar na área da reabilitação funcional. Desde 
2015 tem parcerias com a Universidade do Centro Oeste do Paraná (UNICENTRO), 
CanChild, Université de Montréal, MCGill University e em 2019 com a University of 
Groningen, Holanda. O LMPRF ainda não tem local físico na UFS-Lagarto. A produção 
acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em 
periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos 
científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de 
estímulo à formação de vários estudantes de IC e quatro estudantes de Mestrado. 
As ações desenvolvidas estão voltadas para pesquisa e extensão das principais 
áreas da reabilitação (medicina, educação física, fisioterapia, terapia ocupacional e 
fonoaudiologia). Atualmente, conta com 21 participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: sheilaschneiberg@academico.ufs.br

Multidisciplinary 
Research Laboratory 

in Functional 
Rehabilitation 

Research Group

The Multidisciplinary Research Laboratory in Functional Rehabilitation Research Group 
(MRLFR), led by Professor Sheila Schneiberg Valença Dias, was created on July 21, 2015. 
Linked to the Department of Physiotherapy of Lagarto (DFTL) of the Federal University of 
Sergipe (UFS), it has 10 areas of research, with the purpose of classifying, identifying, 
evaluating and treating in the area of functional rehabilitation. Since 2015 it has had 
partnerships with the University of the Midwest of Paraná (UNICENTRO), CanChild, 
Université de Montréal, MCGill University and since 2019 with the University of Groningen, 
Netherlands. The LMPRF does not yet have a physical location at UFS-Lagarto. The 
academic production resulting from the studies resulted in several articles published in 
specialized journals and papers presented, mainly in national and international scientific 
events with publication in annals, also serving as a stimulus for student education of 
several undergraduate (Scientific Initiation) students and four Master's students. The 
activities developed are aimed at research and extension in the main areas of rehabilitation 
(medicine, physical education, physiotherapy, occupational therapy and speech therapy). 
Currently, the group is composed of 21 participants, including professors, students and 
collaborators, distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's and 
doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: sheilaschneiberg@academico.ufs.br
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Grupo de Estudos em 
Neurociências

O Grupo de Estudos em Neurociências (GEN), liderado pelo professor Diogo Costa 
Garção, foi criado em março de 2015. Vinculado ao Departamento de Morfologia (DMO) 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui quatro linhas de pesquisa, com a 
finalidade de investigar o sistema nervoso e as suas desordens. O GEN administra o 
Laboratório LARTEC. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação de IC, Mestrado, Doutorado). As ações 
desenvolvidas estão voltadas para a neuroanatomia, neurofisiologia, neuropatologia 
e neuroreabilitação. Atualmente, conta com dezessete participantes, entre docentes, 
discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores).

Contatos do grupo: diogogarcao@academico.ufs.br

Study Group on 
Neuroscience

The Study Group on Neuroscience  (GEN), led by Professor Diogo Costa Garção, was 
created in March 2015. Linked to the Department of Morphology (DMO) of the Federal 
University of Sergipe (UFS), it has four lines of research, with the aim of investigating 
the nervous system and its disorders. GEN administers the LARTEC Laboratory. The 
academic production resulting from the studies has resulted in several articles published 
in specialized journals and papers presented, mainly in national and international 
scientific events with dissemination in annals, also serving as a stimulus for student 
education (Scientific Initiation, Master's, and Doctorate). The activities developed focus 
on neuroanatomy, neurophysiology, neuropathology and neurorehabilitation. Currently, 
the group is composed of seventeen participants, including professors, students, and 
collaborators, distributed among all levels of higher education (undergraduate, master's 
students and doctoral students, masters, doctors and post-doctoral fellows).

Group contact: diogogarcao@academico.ufs.br
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Núcleo de Investigação 
em Saúde Coletiva 

(NISC)

O Núcleo de Investigação em Saúde Coletiva (NISC), liderado pelo professor Allan 
Dantas dos Santos, foi idealizado por um grupo de docentes/pesquisadores ligados 
ao campo da saúde coletiva e criado em maio de 2020. Trata-se de um grupo de 
pesquisa interdisciplinar que conta com a participação de docentes, pesquisadores 
e discentes do Departamento de Enfermagem de Lagarto (DENL), Departamento de 
Fonoaudiologia (DFO), Departamento de Medicina (DME), Departamento de Medicina 
de Lagarto (DMEL), Departamento de Terapia Ocupacional (DTO), Departamento de 
Morfologia (DMO) da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Possui quatro linhas de 
pesquisa com a finalidade de contribuir com o estudo do processo saúde-doença nas 
populações, os determinantes sociais da saúde, a análise das práticas de saúde e a 
compreensão de como a sociedade se organiza para enfrentar os problemas de saúde 
articulada a outras políticas sociais. O grupo tem desenvolvido estudos em colaboração 
científica com pesquisadores das áreas da saúde e educação das seguintes 
instituições: Instituto Federal de Sergipe (IFS), Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), Universidade de Vigo (UVigo) e Universidade NOVA de Lisboa (UNL). A 
produção acadêmica decorrente das pesquisas do NISC tem resultado em diversos 
artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais especializados e trabalhos 
apresentados em eventos científicos com divulgação em anais, servindo inclusive de 
estímulo à formação nos níveis de iniciação científica, mestrado e doutorado. As ações 
desenvolvidas estão baseadas na orientação teórico-epistemológica sobre o campo 
da saúde coletiva a fim de contribuir com o desenvolvimento científico em todos os 
níveis (epidemiologia, gestão e planejamento em saúde e ciências sociais). Espera-
se que as informações obtidas transcendam o ecossistema científico e fortaleçam a 
gestão em saúde baseada em evidências para a resolução de problemas de saúde da 
população. Atualmente, o NISC conta com 36 participantes, entre docentes, discentes e 
colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior.

Contatos do grupo: allanufs@academico.ufs.br

Collective Health 
Research Group (NISC)

The Collective Health Research Group (NISC), led by Professor Allan Dantas dos Santos, 
was conceived by a group of researchers in the field of collective health and founded 
in May 2020. This is an interdisciplinary research group composed of professors, 
researchers and students from the Department of Nursing of the Lagarto campus (DENL), 
the Department of Speech Therapy (DFO), the Department of Medicine (DME), the 
Department of Medicine of the Lagarto campus ( DMEL), the Department of Occupational 
Therapy (DTO) and the Department of Morphology (DMO), all from the Federal University 
of Sergipe (UFS). NISC has 4 lines of research with the purpose of contributing to the 
study of the health-disease process in populations, the social determinants of health, 
the analysis of health practices and the understanding of how society organizes itself to 
face health problems linked to other social policies. The group has developed studies 
in scientific collaboration with researchers in the areas of health and education from the 
following institutions: Federal Institute of Sergipe (IFS), Federal University of Rio Grande 
do Norte (UFRN), University of Vigo (UVigo) and NOVA University of Lisbon (UNL). The 
academic production resulting from NISC research has resulted in several papers 
published in national and international specialized journals and papers presented at 
scientific events with publication in annals, also serving as a stimulus for student training 
at scientific initiation, master’s, and doctoral levels. The activities developed are based on 
theoretical and epistemological guidance on the field of collective health to contribute to 
scientific development at all levels (epidemiology, management and planning in health and 
social sciences). It is expected that the information obtained will transcend the scientific 
ecosystem and strengthen evidence-based health management for solving population 
health problems. Currently, the NISC is composed of 36 participants, including professors, 
students, and collaborators, distributed at all levels of higher education.

Group contact: allanufs@academico.ufs.br
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Grupo de Estudos 
e Pesquisas em 

Educação e Saúde

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Saúde (GEPES), liderado pelo 
professor Glebson Moura Silva, foi criado em (13/08/2019). Vinculado ao Departamento 
de Enfermagem, Campus Lagarto (DENL) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
possui duas linhas de pesquisa, com a finalidade de desenvolver conhecimento no 
campo da Saúde Coletiva e Educação na área da Saúde. Desde 2019 tem parcerias 
com professores da Universidade de São Paulo, Campus Ribeirão Preto. A produção 
acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em 
periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos 
científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de 
estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas estão 
voltadas para as doenças negligenciadas e oncologia, assim como aos processos 
de formação na área da Saúde. Atualmente, conta com dezoito participantes, entre 
docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: glebson@academico.ufs.br

Education and  
Health Study and 
Research Group

The Education and Health Study and Research Group (GEPES), led by professor Glebson 
Moura Silva, was created on (13/08/2019). Linked to the Department of Nursing of the 
Lagarto campus (DENL) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has two lines of 
research, with the purpose of developing knowledge in the field of Public Health and 
Education in the field of Health. Since 2019 it has had partnerships with professors from 
the University of São Paulo, Campus Ribeirão Preto. The academic production resulting 
from the studies resulted in several articles published in specialized journals and papers 
presented, mainly in national and international scientific events with publication in annals, 
also serving as a stimulus for student education (Scientific Initiation, Master's, Doctorate). 
The activities developed are aimed at neglected diseases and oncology, as well as 
education methodologies in the area of   Health. Currently, the group is composed of 
eighteen participants, including professors, students and collaborators, distributed at all 
levels of higher education (undergraduate, master's and PhD students, masters, doctors 
and post-docs).

Group Contact: glebson@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa Dor 
e Motricidade

O Grupo de Pesquisa Dor e Motricidade (DOM), liderado pela professora Josimari 
Melo de Santana, foi criado em 2009. Vinculado ao Departamento de Fisioterapia 
(DFT) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui seis linhas de pesquisa, com 
a finalidade de estudar mecanismos de ação e efeitos terapêuticos de intervenções 
não farmacológicas para melhora da dor e do movimento. Desde 2009, tem parcerias 
com grupos de pesquisa nacionais (Universidade Federal de Brasília: João Durigan; 
Universidade Federal da Paraíba: Joseane Oliveira; Universidade de São Paulo: Camila 
Torriani Pasin) e internacionais (The University of Iowa (EUA): Kathleen Sluka e Barbara 
Rakel; Aalborg University: Lars Arendt-Nielsen). O DOM administra o Laboratório de 
Pesquisa em Neurociências (LAPENE). É importante enfatizar a que foi formalizado 
um convênio de cooperação internacional entre a UFS e a University of Iowa, nos 
EUA. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado). As 
ações desenvolvidas estão voltadas para mecanismos fisiopatológicos e disfuncionais 
relacionados à dor crônica, como a fibromialgia, ou distúrbios de movimento em 
pacientes neurológicos. Ademais, investigamos efeitos terapêuticos e mecanismos de 
ação de recursos e métodos fisioterapêuticos (eletroestimulação periférica, exercício 
físico e terapia manual) e não-farmacológicos como meditação em diferentes estudos 
clínicos e pré-clínicos. Atualmente, conta com 24 participantes, entre docentes, 
discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: josimelo@academico.ufs.br, lapene@yahoo.br 

Pain and Motricity 
Research Group

The Pain and Motricity Research Group, led by Professor Josimari Melo de Santana, was 
created in 2009. Linked to the Department of Physiotherapy of the Federal University of 
Sergipe (UFS), it has six lines of research, with the purpose of studying mechanisms of 
action and therapeutic effects of non-pharmacological interventions to reduce pain and 
improve movement. Since 2009, it has had partnerships with national research groups 
(Federal University of Brasília: João Durigan; Federal University of Paraíba: Joseane 
Oliveira; University of São Paulo: Camila Torriani Pasin) and international (The University 
of Iowa (USA): Kathleen Sluka and Barbara Rakel; Aalborg University: Lars Arendt-
Nielsen). It is important to emphasize the international agreement signed between UFS 
and The University of Iowa, in the USA.  This research group manages the Neuroscience 
Research Laboratory (LAPENE). The academic production resulting from the studies 
resulted in several articles published in specialized journals and papers presented, mainly 
in national and international scientific events with publication in annals, also serving as 
a stimulus for student education (Scientific Initiation, Master'ss, Doctorate and Post-
Doctorate). The activities developed are aimed at pathophysiological and dysfunctional 
mechanisms related to chronic pain, such as fibromyalgia, or movement disorders in 
neurological patients. Furthermore, we investigate therapeutic effects and mechanisms 
of action of physiotherapeutic resources and methods (peripheral electrostimulation, 
physical exercise and manual therapy) and also non-pharmacological methods such as 
meditation in different clinical and preclinical studies. Currently, the group is composed of 
24 participants, including professors, students and collaborators, distributed at all levels of 
higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, doctors  
and post-docs).

Group contacts: josimelo@academico.ufs.br, lapene@yahoo.br 
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Núcleo de Pesquisas 
em Esquistossomose e 
Geoprocessamento em 

Saúde (NUPEGEOS)

O Grupo de Pesquisa Núcleo de Pesquisas em Esquistossomose e Geoprocessamento 
em Saúde (NUPEGEOS), liderado pela professora Karina Conceição Gomes Machado 
de Araújo, foi criado em 04/11/2014. Vinculado ao Departamento de Morfologia (DMO) 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui duas linhas de pesquisa, com a 
finalidade de desenvolver pesquisas em esquistossomose e outras parasitoses quanto 
aos aspectos da interação parasito-hospedeiro e estudos epidemiológicos em áreas 
endêmicas e não endêmicas. Além disso, o grupo de pesquisa realiza aplicações 
de técnicas de Geoprocessamento em Saúde na integração de dados ambientais e 
sociais com os mais variados dados de saúde, permitindo melhor caracterização e 
quantificação da exposição, seus determinantes e os agravos à saúde. Desde 2014 
tem parcerias com o Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (FIOCRUZ). A produção 
acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos científicos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de estudantes de Iniciação Científica, Mestrado e 
Doutorado. As ações desenvolvidas estão voltadas para um melhor planejamento, 
monitoramento e avaliação das ações de saúde. Considerando que a maioria das 
necessidades de informações dos gestores nos governos locais está relacionada 
com uma localização geográfica, o uso dinâmico de mapas é um processo útil para 
tornar mais efetiva a tomada de decisões em saúde pública com grande impacto 
no Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, conta com 30 participantes, entre 
docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). A formação 
de mestres e doutores está vinculada a dois programas da Universidade Federal de 
Sergipe: Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde e ao Programa de Pós-
Graduação em Biologia Parasitária.

Contatos do grupo: karinadmo@academico.ufs.br 

 Research Center on 
Schistosomiasis and 

Geoprocessing in 
Health (NUPEGEOS)

The Research Center on Schistosomiasis and Geoprocessing in Health (NUPEGEOS), led 
by Professor Karina Conceição Gomes Machado de Araújo, was created on 11/04/2014. 
Linked to the Department of Morphology (DMO) of the Federal University of Sergipe (UFS), 
it has two lines of research, with the purpose of developing research on schistosomiasis 
and other parasitosis regarding aspects of host-parasite interaction and epidemiological 
studies in endemic and non-endemic areas. In addition, the research group applies GIS 
techniques in Health in the integration of environmental and social data with the most 
varied health data, which allows better characterization and quantification of exposure, 
its determinants and health problems. Since 2014 it has had partnerships with the Aggeu 
Magalhães Research Center of the Oswaldo Cruz Foundation (FIOCRUZ). The academic 
production resulting from these studies resulted in several scientific articles published 
in specialized journals and papers presented, mainly in national and international 
scientific events with publication in annals, serving as a stimulus for student education 
of Scientific Initiation, Master's and Doctoral levels. The activities developed are aimed at 
better planning, monitoring and evaluating health actions. Considering that most of the 
information needs of managers in local governments are related to geographic location, 
the dynamic use of maps is a useful process to make decision-making in public health 
more effective, with a great impact on the Unified Health System (SUS). The group is 
currently composed of 30 participants, including professors, students and collaborators, 
distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral students 
and also masters, doctors and post-docs). The education of masters and doctors is linked 
to two programs at the Federal University of Sergipe: Health Sciences Graduate Program 
and Parasitic Biology Graduate Program.

Group contact: karinadmo@academico.ufs.br 
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Grupo de Pesquisa  
em Saúde da Criança  

e do Adolescente

O Grupo de Pesquisa em Saúde da Criança e do Adolescente (GPSCA), liderado 
pelo professor Ricardo Queiroz Gurgel, foi criado em 05/06/2017. Vinculado ao 
Departamento de Medicina (DME) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 9 
linhas de pesquisa, com a finalidade de estudar de forma abrangente e multidisciplinar 
aspectos biológicos e sociais das crianças e dos adolescentes. Desde sua fundação 
tem parcerias com a Faculdade Medicina de Ribeirão Preto da USP e com a Liverpool 
School of Tropical Medicine do Reino Unido. A produção acadêmica decorrente desses 
estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e 
trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais 
com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, 
Doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para conhecer os diversos aspectos 
do crescimento e do desenvolvimento das crianças e adolescentes, nas suas diversas 
fases e segundo a vinculação social e biológica preponderante. Novas patologias e 
aquelas já conhecidas fazem parte de nossas pesquisas, assim como os níveis de 
atenção primário, secundário ou terciário. Atualmente, conta com 14 participantes, entre 
docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: ricardoqgurgel@gmail.com

Research Group  
on Child and 

Adolescent Health

The Research Group on Child and Adolescent Health (GPSCA), led by Professor Ricardo 
Queiroz Gurgel, was created on 06/05/2017. Linked to the Department of Medicine 
(DME) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 9 lines of research, with the 
purpose of studying in a comprehensive and multidisciplinary way the biological and 
social aspects of children and adolescents. Since its foundation, it has had partnerships 
with the Medical School of USP (Ribeirão Preto) and with the Liverpool School of Tropical 
Medicine in the UK. The academic production resulting from these studies resulted in 
several articles published in specialized journals and papers presented, mainly in national 
and international scientific events with publication in annals, also serving as a stimulus for 
student education (Scientific Initiation, Master's and Doctorate). The activities developed 
are aimed at getting to know the different aspects of the growth and development of 
children and adolescents, in their different phases and according to the predominant 
social and biological connection. New pathologies and those already known are part of 
our research, as well as the levels of primary, secondary or tertiary care. Currently, the 
group is composed of 14 participants, including professors, students and collaborators, 
distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral 
students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: ricardoqgurgel@gmail.com
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Grupo de Pesquisa 
Dermatoses em 

Sergipe

O Grupo de Pesquisa Dermatoses em Sergipe (DERMATOSE), liderado pelo professor 
Pedro Dantas Oliveira, foi criado em 2016. Vinculado ao Departamento de Medicina 
(DME) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui várias linhas de pesquisa, com 
a finalidade de estudar as principais doenças dermatológicas que afligem os pacientes 
de nosso estado e contribuir para a melhor compreensão dos mecanismos das doenças 
e suas relações com nosso meio, com o intuito de produzir conteúdo científico inovador 
e facilitar o direcionamento de políticas educativas e de prevenção. O grupo tem ainda 
colaboração com o Serviço de Dermatologia e Patologia do Complexo Hospitalar 
Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia através da 
Prof.a Achiléa Bittencourt, com o Grupo de Pesquisa em Imunologia e Imunoterapia da 
Universidade Federal de Sergipe nas pessoas do Dr. Roque Pacheco Almeida e Dra. 
Amélia Maria Ribeiro de Jesus. Dentro da instituição, nosso grupo também colabora 
e realiza trabalhos em parceria com o grupo do Prof. Dr. Adriano Antunes Araújo 
do Departamento de Farmácia. A produção acadêmica decorrente desses estudos 
resultou em artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação discente. Atualmente, conta com 8 
participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis 
do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores). 

Contatos do grupo: pedrodermato@academico.ufs.br

Dermatosis in Sergipe 
Research Group

The  “Dermatosis in Sergipe” Research Group (DERMATOSE), led by Professor Pedro 
Dantas Oliveira, was created in 2016. Linked to the Department of Medicine (DME) of the 
Federal University of Sergipe (UFS), it has several lines of research, with the purpose of 
studying the main dermatological diseases that afflict patients in our state and contributing 
to a better understanding of the mechanisms of the diseases and their relations with our 
environment, in order to produce innovative scientific content and facilitate the direction 
of educational and prevention policies. The group also collaborates with the Dermatology 
and Pathology Service of the University Hospital Complex Professor Edgard Santos of the 
Federal University of Bahia through Prof. Achiléa Bittencourt, with the Immunology and 
Immunotherapy Research Group of the Federal University of Sergipe in the person of Prof. 
Roque Pacheco Almeida, PhD and Prof. Amélia Maria Ribeiro de Jesus, PhD. Within the 
institution, our group also collaborates and works in partnership with the group of Prof. 
Adriano Antunes Araújo, PhD from the Department of Pharmacy. The academic production 
resulting from these studies resulted in articles published in specialized journals and 
papers presented, mainly in national and international scientific events with dissemination 
in the annals, also serving as a stimulus for student education. Currently, the group is 
composed of 8 participants, among professors, students, and collaborators, distributed at 
all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters  
and doctors). 

Group contact: pedrodermato@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
em Farmácia da 

Universidade Federal 
de Sergipe

Grupo de Pesquisa em Farmácia da Universidade Federal de Sergipe, liderado pela 
professora Adriana Gibara Guimarães, foi criado em 2007. Vinculado ao Departamento 
de Farmácia, deu origem ao Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas 
(PPGCF) da Universidade Federal de Sergipe (UFS) em 2008, possui duas linhas de 
pesquisa, com a finalidade de desenvolver pesquisas em “Química e Farmacologia de 
Produtos Naturais e Sintéticos” e “Desenvolvimento, Controle e Uso de Fármacos e 
Medicamentos”. Tem parcerias com a UFRGS, UFAL, Rede Nordeste de Biotecnologia 
(RENORBIO), UFC, UFG, UFMG, UFPI, UFAM, FMRP-USP, UFPB, UNIVASF, UFRN, 
IFCE, Universidade Potiguar - RN, FIOCRUZ/BA, EMBRAPA/Semi-àrido e UNIT. O Grupo 
de Pesquisa em Farmácia da UFS é composto por dez laboratórios localizados no 
Departamento de Farmácia. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou 
em diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação de mestres e doutores em Ciências 
Farmacêutica, além da iniciação de alunos de graduação em pesquisas científicas e 
tecnológicas. Atualmente, conta com a participação de 16 docentes, além de discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: e-mail: ppgcf@academico.ufs.br/ adrianagibara@academico.ufs.br

Research Group  
on Pharmacy of the 
Federal University  

of Sergipe

The  Research Group on Pharmacy of the Federal University of Sergipe, led by Professor 
Adriana Gibara Guimarães, was created in 2007. Linked to the Department of Pharmacy, 
it originated the Graduate Program in Pharmaceutical Sciences (PPGCF) at the Federal 
University of Sergipe (UFS). in 2008. It has two lines of investigation, with the objective of 
developing research on “Chemistry and Pharmacology of Natural and Synthetic Products” 
and “Development, Control and Use of Drugs and Medicines”. It has had partnersship 
with UFRGS, UFAL, Northeast Biotechnology Network (RENORBIO), UFC, UFG, UFMG, 
UFPI, UFAM, FMRP-USP, UFPB, UNIVASF, UFRN, IFCE, Potiguar University - RN, FIOCRUZ 
/ BA, EMBRA/ Semi-arid and UNIT. The Pharmacy Research Group at UFS is made up 
of ten laboratories located in the Department of Pharmacy. The academic production of 
the studies resulted in several articles published in specialized journals and presented, 
mainly in national and international scientific events with publication in annals, also serving 
as a stimulus to the training of masters and doctors in Pharmaceutical Sciences and 
also the initiation of some of the undergraduate students in scientific and technological 
research. Currently, the group is composed of 16 professors, in addition to students and 
collaborators, distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's and 
doctoral students,  masters, doctors and post-docs).

Group contacts: ppgcf@academico.ufs.br/ adrianagibara@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
NUPAFISE

O Grupo de Pesquisa em Aptidão Física, Saúde e Desempenho de Sergipe (NUPAFISE), 
liderado pelo Prof. Dr. Roberto Jerônimo dos Santos Silva, foi criado em outubro de 
2002, constituindo o primeiro Grupo de Pesquisa do Departamento de Educação Física 
da UFS. Vinculado ao Departamento de Educação Física (DEF) da Universidade Federal 
de Sergipe (UFS), e ao Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF/UFS) 
possui atualmente dez linhas de pesquisa, com a participação efetiva de 10 docentes 
do DEF / UFS e de outros departamentos. O NUPAFISE tem como objetivo proporcionar 
pesquisa e produção de conhecimento na área de Atividade Física, Saúde, Esporte 
e Performance Física, em suas diversas áreas. Desde 2010 o NUPAFISE mantém 
parcerias com o NuCIDH da Universidade Federal de Santa Catarina, que se caracteriza 
por eventos conjuntos e em pesquisas parceiras. A produção acadêmica resultante 
desses estudos e parcerias resultou em diversos artigos publicados em periódicos 
especializados, no Brasil e no exterior, bem como diversos trabalhos apresentados 
em eventos científicos nacionais e internacionais com publicação em anais, servindo 
também como estímulo à formação de cientistas. Iniciação, Mestrado e Doutorado. As 
ações desenvolvidas visam ao fortalecimento e ao crescimento qualitativo da Graduação 
e da Pós-Graduação em Educação Física. Atualmente, conta com 18 participantes, entre 
professores, alunos e colaboradores, distribuídos em todos os níveis de ensino superior 
(graduação, mestrado, doutorado, mestrado, doutorado e pós-doutorado).

Contatos do grupo: nupafise@academico.ufs.br

NUPAFISE  
Research Group

The Research Group on Physical Fitness, Health and Performance of Sergipe (NUPAFISE), 
led by Prof. Roberto Jerônimo dos Santos Silva, PhD, was created in October 2002, 
constituting the first Research Group of the Department of Physical Education at UFS. 
Linked to the Department of Physical Education (DEF) of the Federal University of Sergipe 
(UFS), and to the Graduate Program in Physical Education (PPGEF/UFS) it currently has 
10 lines of research, with the effective participation of 10 professors from DEF / UFS and 
other departments. NUPAFISE aims to provide research and knowledge production in 
the area of   Physical Activity, Health, Sport and Physical Performance, in its various areas. 
Since 2010, NUPAFISE has had partnerships with NuCIDH of the Federal University 
of Santa Catarina, which is characterized by joint events and partner research. The 
academic production resulting from these studies and partnerships resulted in several 
articles published in specialized journals, in Brazil and abroad, as well as several papers 
presented in national and international scientific events with publication in annals, 
also serving as a stimulus to the training of scientists (Scientific Initiation, Master's and 
Doctorate). The activities developed aims at strengthening and promoting qualitative 
growth to the Undergraduate and Graduate Studies in Physical Education. Currently, the 
group is composed of 18 participants, including professors, students, and employees, 
distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral 
students, masters, doctoral and postdoctoral levels).

Group contact: nupafise@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa: 
Núcleo de Estudos 

em Fonoaudiologia e 
Neurociências

O Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos em Fonoaudiologia e Neurociências 
(NUEFONE), liderado pela professora Danielle Ramos Domenis, foi criado em 
(setembro de 2014). Vinculado ao Departamento de Fonoaudiologia de Lagarto (DFOL) 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui nove linhas de pesquisa, com a 
finalidade de enriquecer a produção científica sergipana, principalmente na área de 
Fonoaudiologia e Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem. Desde 2014 tem 
parcerias com o Hospital Universitário de Lagarto e Departamento de Fonoaudiologia 
de São Cristóvão. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações 
desenvolvidas estão voltadas para a iniciação científica de discentes do departamento, 
incentivo às práticas baseada em evidência, ações de extensão voltadas à comunidade. 
Atualmente, conta com 45 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, 
distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, 
doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores).

Contatos do grupo: drdomenis6199@academico.ufs.br

Center for Studies in 
Speech, Language 

and Hearing Sciences 
and Neurosciences 

Research Group

The Center for Studies in Speech, Language and Hearing Sciences and Neurosciences 
(NUEFONE) Research group, led by Professor Danielle Ramos Domenis, was created in 
(September 2014). Linked to the Department of Speech, Language and Hearing Sciences 
of the Lagarto campus (DFOL) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has nine lines 
of research and aims to enrich the scientific production in Sergipe, mainly in Speech, 
Language and Hearing Sciences and Active Teaching and Learning Methodologies. 
Since 2014 it has had partnerships with the University Hospital of Lagarto and the São 
Cristóvão Department of Speech, Language and Hearing Sciences. The academic 
outcome of these studies resulted in several papers published in specialized journals and 
papers presented, mainly in national and international scientific events with publication in 
annals, also serving as a stimulus for student education (Scientific Initiation, Master's and 
Doctorate). The activities developed are aimed at the scientific initiation of the department 
undergraduate students, the encouragement of evidence-based practices, and university 
extension aimed at the community. Currently, the group is composed of 45 participants, 
including professors, students, and collaborators, distributed at all higher education levels 
(undergraduates, master's and doctoral students, masters, doctors, and post-docs).

Group contact: drdomenis6199@academico.ufs.br

mailto:drdomenis6199@academico.ufs.br
mailto:drdomenis6199@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Corpo e Política

O Grupo de Pesquisa Corpo e Política (CORPOLITICA), liderado pelo professor Renato 
Izidoro da Silva, foi criado em (data). Vinculado ao Departamento de Educação Física 
(DEF) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui TRÊS linhas de pesquisa: i) 
corpo e educação; ii) corpo e comunicação; iii) corpo e epistemologia. A produção 
acadêmica decorrente desses estudos resultou em artigos e ensaios publicados em 
periódicos e em livros acadêmicos. As linhas têm como objetivo investigar fenômenos 
ligados a instituições, culturas e políticas; considera a historicidade das mídias: cinema, 
audiovisual, texto, pintura, fotografia, artes plásticas, artes digitais; compreende esses 
fenômenos desde a perspectiva contextual das produções científicas sobre o corpo 
segundo diferentes níveis de graduação e de pesquisa. O grupo e suas linhas servem 
de base organizacional para a assimilação de orientações em níveis de graduação (TCC 
e PIBIC) e de pós-graduação. As ações desenvolvidas objetivam responder a perguntas 
sobre fatores biológicos e antropológicos, naturais e tecnológicos responsáveis por 
gerar, manter e desestabilizar padrões de comportamentos sociais constituídos e 
inseridos em ambientes institucionais e qual o papel do corpo na relação com esses 
fatores. Atualmente, conta com 23 (vinte e três) participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: e-mail – izidoro@academico.ufs.br 

Body and Politics 
Research Group

The Body and Politics Research Group is led by Professor Renato Izidoro da Silva. Linked 
to the Department of Physical Education (DEF) of the Federal University of Sergipe (UFS), 
it has three lines of research: i) body and education; ii) body and communication; iii) body 
and epistemology. The academic production resulting from these studies resulted in 
articles and essays published in journals and academic books. The lines aim to investigate 
phenomena linked to institutions, cultures and policies; we consider the historicity of 
media: cinema, audiovisual, text, painting, photography, plastic arts, digital arts; we 
understand these phenomena from the contextual perspective of scientific productions on 
the body according to different levels of graduation and research. The group and its lines 
serve as an organizational basis for the assimilation of guidelines at undergraduate (TCC 
and PIBIC) and postgraduate levels. The developed activities aim to answer questions 
about biological and anthropological, natural and technological factors responsible for 
generating, maintaining and destabilizing patterns of social behavior constituted and 
inserted in institutional environments and what is the role of the body in relation to these 
factors. Currently, the group is composed of 23 (twenty-three) participants, including 
professors, students and collaborators, distributed at all levels of higher education 
(undergraduate, masters and doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: izidoro@academico.ufs.br 

mailto:izidoro@academico.ufs.br
mailto:izidoro@academico.ufs.br
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Grupos de Estudos  
em Alimentos e 

Nutrição Humana

O Grupo de Pesquisa em Estudos em Alimentos e Nutrição Humana (GEANUT), liderado 
pelas professoras Vivianne de Sousa Rocha e Bárbara Melo Santos do Nascimento, 
foi criado em 2014, vinculado ao Departamento de Nutrição, campus universitário prof. 
Antônio Garcia Filho (DNUTL) da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Possui cinco 
linhas de pesquisa: Segurança alimentar e nutricional, Análise da composição físico-
química e qualidade dos alimentos, Análise sensorial de alimentos e gastronomia, 
Bioquímica da Nutrição e Avaliação nutricional e consumo alimentar em grupos 
populacionais. O grupo tem se dedicado a realizar estudos de avaliação nutricional 
de populações, consumo de macro e micronutrientes, e estudos de composição de 
alimentos regionais. O grupo é composto por dezessete participantes, entre docentes, 
técnicos e estudantes, e tem contribuído para a formação de alunos de iniciação 
científica, gerando produção científica. 

E-mail: vrocha@academico.ufs.br

Research Group on 
Studies in Food and 

Human Nutrition

The Research Group on Studies in Food and Human Nutrition (GEANUT), led by 
professors Vivianne de Sousa Rocha and Bárbara Melo Santos do Nascimento, was 
created in 2014. Linked to the Department of Nutrition of the University Campus Professor 
Antônio Garcia Filho (DNUTL), of the Federal University of Sergipe (UFS). It has five lines 
of research: Food and Nutrition Security, Analysis of physical-chemical composition and 
food quality, Sensory analysis of food and gastronomy, Biochemistry of Nutrition and 
Nutrition assessment and intake in population groups. The group has been dedicated to 
carry out nutrition assessment studies of populations, intake of macro and micronutrients, 
and regional food composition. The group is composed of seventeen participants, 
including professors, technicians, and students. It has contributed to scientific initiation for 
undergraduate students, resulting in scientific production.

Group contact: vrocha@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Núcleo de Pesquisa de 

Atenção Primária em 
Saúde (NuPAPS)

O Grupo de Pesquisa Núcleo de Pesquisa de Atenção Primária em Saúde (NuPAPS), 
liderado pela professora Karine Vaccaro Tako, foi criado em 2012. Vinculado ao 
Departamento de Educação em Saúde (DESL) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), possui 9 linhas de pesquisa, com a finalidade de possibilitar estudos 
interprofissionais e interdisciplinares em várias áreas do conhecimento relacionadas à 
Atenção Primária em Saúde.

A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas 
estão voltadas para projetos de pesquisa (Iniciação Científica) nas áreas de Saúde 
Coletiva, Saúde Pública, Promoção à Saúde, Educação em Saúde, Epidemiologia, 
Envelhecimento Humano, Tecnologias em Saúde. Atualmente, conta com 25 
participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis 
do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores  
e pós-doutores). 

Contato do grupo: karinetako@academico.ufs.br

Research Group 
Primary Health Care 

Research Center 
(NuPAPS) 

The Research Group Primary Health Care Research Center (NuPAPS), led by Professor 
Karine Vaccaro Tako, was created in 2012. Linked to the Department of Health Education 
(DESL) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 9 lines of research, with the 
purpose of enabling interprofessional and interdisciplinary studies in various areas of 
knowledge related to Primary Health Care.

The academic production resulting from these studies resulted in several articles 
published in specialized journals and papers presented, mainly in national and 
international scientific events with publication in annals, also serving as a stimulus for 
student education (Scientific Initiation, Master's and Doctorate). The activities developed 
are aimed at research projects (Scientific Initiation) in the areas of Public Health, Health 
Promotion, Health Education, Epidemiology, Human Aging, Health Technologies. Currently, 
the group is composed of 25 participants, including teachers, students and collaborators, 
distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral 
students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: karinetako@academico.ufs.br
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Centro de Investigação 
em Saúde, Atividade 

Física e Esporte

O Centro de Investigação em Saúde, Atividade Física e Esporte (SAFE) é uma iniciativa 
de três recém doutores docentes do curso de Educação Física da Universidade Federal 
de Sergipe (UFS). Essa parceria visa estruturar as ações de pesquisas dos docentes, 
centrada no trabalho conjunto para condução de projetos e formação de recursos 
humanos. As primeiras ações do SAFE estarão vinculadas aos projetos de pesquisa, 
três deles com apoio do CNPq. Espera-se que em médio prazo as ações do SAFE 
ganhem repercussão científica, por meio de publicações dos produtos em revistas de 
impacto internacional. Além disso, espera que o Centro seja um importante formador 
de recursos humanos para a atuação em diferentes esferas da sociedade, sobretudo 
vinculado ao curso de graduação e ao Programa de Pós-Graduação em Educação 
Física da UFS.

Contatos do grupo: e-mail danilorpsilva@academico.ufs.br

Research Center 
in Health, Physical 
Activity and Sport

The Research Center in Health, Physical Activity and Sport (SAFE) is an initiative of three 
newly doctored professors in the Physical Education field at the Federal University of 
Sergipe (UFS). This partnership aims to structure the research activities of the professors, 
centered on joint work to conduct projects and train human resources. The first SAFE 
activities will be linked to research projects, three of them with support from CNPq. It 
is expected that, in the medium term, SAFE's actions will gain scientific repercussion, 
through publications of the products in journals of international impact. In addition, it is 
expected the Centre to be an important trainer of human resources to work in different 
spheres of society, especially linked to the undergraduate course and the Graduate 
Program in Physical Education at UFS.

Group contact: e-mail danilorpsilva@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Saúde e Inovação

O Grupo de Pesquisa em Saúde e Inovação (GPSI), liderado pela professora Mairim 
Russo Serafini, foi criado em 2014. O GPSI iniciou suas atividades em 2011, sendo, 
originalmente, formado pela coordenadora, lotada no Departamento de Farmácia 
da Universidade Federal de Sergipe – UFS, juntamente com laboratórios parceiros 
da mesma Instituição como laboratórios do Departamentos de Fisiologia e também 
instituições externas como a UFRGS e a instituição internacional Queensland University 
of Technology (Brisbane, Australia). Este grupo de pesquisa, ora formado, visa à análise 
da composição química, bem como, a avaliação da atividade farmacológica e produção 
de tecnologias inovadoras oriundas de plantas medicinais e produtos naturais, além da 
formação de recursos humanos a nível de graduação e pós-graduação, tendo como 
objetivo primordial fortalecer a P&D de medicamentos no país, em especial, a pesquisa 
de novas moléculas com ação farmacológica, almejando o desenvolvimento de 
produtos farmacêuticos inovadores. A produção acadêmica decorrente desses estudos 
resultou em mais de 100 artigos publicados em periódicos especializados, bem como 
formação de recursos humanos a nível de IC, Mestrado, Doutorado. Atualmente, conta 
mais de 20 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em 
todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, 
doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: e-mail mairim@academico.ufs.br

Health and Innovation 
Research Group

The Health and Innovation Research Group (GPSI), led by Professor Mairim Russo 
Serafini, was created in 2014. GPSI began its operations in 2011, being originally formed 
by the coordinator of the Department of Pharmacy of the Universidade Federal de Sergipe 
– UFS. It has had partnership with laboratories of the same Institution like the laboratories 
of the Department of Physiology and also external institutions, such as UFRGS, and the 
international institution Queensland University of Technology (Brisbane, Australia). The 
group aims to: analyse the chemical composition; evaluate pharmacological activity; 
produce innovative technologies from medicinal plants and natural products; train human 
resources at undergraduate and graduate levels. Its primary goal is to strengthen the 
production and development of medicines in the country, particularly the research of 
new molecules with pharmacological action, aiming at the development of innovative 
pharmaceuticals. The academic production resulting from these studies resulted in more 
than 100 articles published in specialized journals, as well as training of human resources 
at undergraduate, Master's and Doctoral levels. Currently, the group is composed of more 
than 20 participants, including professors, students and partners, distributed at all levels 
of higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, doctors and 
post-docs).

Group contact: mairim@academico.ufs.br

mailto:mairim@academico.ufs.br
mailto:mairim@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa em 
Patologia Cervical 

O Grupo de Pesquisa (GPPC), liderado pelo professor Julia Maria Gonçalves Dias, foi 
criado em (04/09/2017). Vinculado ao Departamento de Medicina (DME) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS), possui 03 linhas de pesquisa, com a finalidade de produzir 
estudos nas seguintes linhas: saúde sexual e reprodutiva, saúde da mulher e patologia 
do tratogenital inferior. Desde 2017 tem parcerias com o Hospital Universitário da UFS. 
O (GPPC) administra o Ambulatório de Patologia Cervical do Hospital Universitário e 
Ambulatório de Pré- Natal do Hospital Universitário. A produção acadêmica decorrente 
desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e 
trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais 
com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, 
Doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para ações de ensino e extensão. 
Atualmente, conta com 15 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, 
distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, 
doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores).

Contatos do grupo: e-mail diasjmg@academico.ufs.br

Research Group on 
Cervical Pathology

The Research Group on Cervical Pathology  (GPPC), led by Professor Julia Maria 
Gonçalves Dias, was created on (04/09/2017). Linked to the Department of Medicine 
(DME) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 03 lines of research, with the 
purpose of producing studies in the following lines: sexual and reproductive health, 
women's health and lower genital tract pathology. Since 2017, it has had partnerships with 
the UFS University Hospital. The (GPPC) administers the Cervical Pathology Outpatient 
Clinic of the University Hospital and the Prenatal Outpatient Clinic of the University 
Hospital. The academic production resulting from these studies resulted in several 
articles published in specialized journals and papers presented, mainly in national and 
international scientific events with publication in annals, also serving as a stimulus for 
student education (Scientific Initiation, Master's and Doctorate). The activities developed 
are aimed at teaching and university extension. The group is currently composed of 15 
participants, including professors, students and collaborators, distributed at all levels of 
higher education (undergraduate, master's and doctoral students,  masters, doctors and 
post-docs).

Group contact: email: diasjmg@academico.ufs.br

mailto:diasjmg@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa em 
Farmácia da UFS

Grupo de Pesquisa em Farmácia da UFS, liderado pela professora Adriana Gibara 
Guimarães, foi criado março de 2008. Vinculado ao Programa de Pós-graduação 
em Ciências Farmacêuticas (PPGCF) e ao Departamento de Farmácia (DFA) da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui duas linhas de pesquisa, com a 
finalidade de desenvolver pesquisas em “Química e Farmacologia de Produtos Naturais 
e Sintéticos” e “Desenvolvimento, Controle e Uso de Fármacos e Medicamentos”. Tem 
parcerias com a UFRGS, UFAL, Rede Nordeste de Biotecnologia (RENORBIO), UFC, 
UFG, UFMG, UFPI, UFAM, FMRP-USP, UFPB, UNIVASF, UFRN, IFCE, Universidade 
Potiguar - RN, FIOCRUZ/BA, EMBRAPA/Semi-àrido e UNIT. O Grupo de Pesquisa 
em Farmácia da UFS é composto por 10 laboratórios localizados no Departamento 
de Farmácia. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação de mestres e doutores em Ciências 
Farmacêutica, além da iniciação de alunos de graduação em pesquisas científicas e 
tecnológicas. Atualmente, conta com a participação de 17 docentes, além de discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Pharmacy Research 
Group at UFS

The Pharmacy Research Group at UFS, led by Professor Adriana Gibara Guimarães, was 
created in March 2008. Linked to the Postgraduate Program in Pharmaceutical Sciences 
(PPGCF) and the Department of Pharmacy (DFA) of the Federal University of Sergipe 
(UFS), it has two lines of research, with the purpose of developing research in “Chemistry 
and Pharmacology of Natural and Synthetic Products” and “Development, Control 
and Use of Drugs and Medicines”. It has partnerships with UFRGS, UFAL, Northeast 
Biotechnology Network (RENORBIO), UFC, UFG, UFMG, UFPI, UFAM, FMRP-USP, UFPB, 
UNIVASF, UFRN, IFCE, Potiguar University - RN, FIOCRUZ/BA, EMBRAPA/Semi -Arid 
and UNIT. The Pharmacy Research Group at UFS is made up of 10 laboratories located 
in the Department of Pharmacy. The academic production resulting from these studies 
resulted in several articles published in specialized journals and papers presented, mainly 
in national and international scientific events with publication in annals, also serving as 
a stimulus for student education of master's and doctorate in Pharmaceutical Sciences, 
in addition to initiation to scientific and technological research for undergraduate 
students. Currently, the group is composed of 17 professors, in addition to students and 
collaborators, distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's and 
doctoral students, masters, doctors and post-docs).
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Grupo de Pesquisa 
Anatomia Molecular

O Grupo de Pesquisa Anatomia Molecular (GAM), liderado pelo professora Dra. Tânia 
Maria de Andrade Rodrigues, foi criado em 2012. Vinculado ao Departamento de 
Morfologia (DMO) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 12 linhas de 
pesquisa, com a finalidade de desenvolver pesquisas com ferramenta molecular e 
celular tendo linhas de trabalho relacionadas a expressão gênica das endotelinas (um 
potente peptídeo vasoconstrictor), vinculados encontram se mestrandos, estudantes de 
graduação, colaboradores, no Brasil (Prof. Dr. Otoni Moreira Gomes) , na Inglaterra (Prof. 
Michael Dashwood- Royal Free Hospital de Londres - Londres e nos Estados Unidos 
da América Dinender K. Singla, da Faculdade de Medicina/Orlando- Universidade 
Central da Flórida. Desde 2014 tem parcerias com Fundação de Beneficência 
Hospital de Cirurgia FBHC/SE, Royal Free Hospital de Londres – Londres, Faculdade 
de Medicina/Orlando- Universidade Central da Flórida e Rede Primavera - Aracaju/
SE. O GAM administra o Laboratório de Biotecnologia Molecular de Microrganismos 
24-B, localizado no Departamento de Morfologia vinculado ao Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações 
desenvolvidas estão voltadas para a pesquisa relacionadas a expressão gênica das 
endotelinas (um potente peptídeo vasoconstrictor) em portadores de estenose mitral de 
origem reumática. Atualmente, conta com 14 participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: tmarodrigues@academico.ufs.br

Molecular Anatomy 
Research Group

The Molecular Anatomy Research Group (GAM), led by Professor Tânia Maria de Andrade 
Rodrigues, PhD, was created in 2012. Linked to the Department of Morphology (DMO) 
of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 12 lines of research, with the purpose of 
developing researches with molecular and cellular tools having lines of work related to the 
gene expression of endothelins (a potent vasoconstrictor peptide). Undergraduate and 
Master's students are linked to the group as well as collaborators in Brazil (Prof. Dr. Otoni 
Moreira Gomes) , in England (Prof. Michael Dashwood - Royal Free Hospital of London 
- London and in the United States of America Dinender K. Singla, Faculty of Medicine/
Orlando - Central Florida University. Since 2014, the group has had partnerships with 
the Charitable Foundation of Surgery Hospital FBHC /SE, Royal Free Hospital London – 
London, Faculty of Medicine/Orlando- Central Florida University and Primavera Network 
– Aracaju/SE GAM administers the Labor Molecular Biotechnology of Microorganisms 
Laboratory 24-B, located in the Department of Morphology linked to the Center for 
Biological and Health Sciences. The academic production resulting from these studies 
resulted in several articles published in specialized journals and papers presented, 
mainly in national and international scientific events with dissemination in annals, also 
even as a stimulus for student education (Scientific Initiation, Master's, Doctorate). The 
activities developed are aimed at conducting research related to the gene expression of 
endothelins (a potent vasoconstrictor peptide) in patients with mitral stenosis of rheumatic 
origin. Currently, the group is composed of 14 participants, including professors, students 
and collaborators, distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's 
and doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: tmarodrigues@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Biotecnologia e 

Inovação Terapêutica

O Grupo de Pesquisa BIOINOVATEC, liderado pelo professor Lucindo José Quintans 
Júnior, foi criado em 2011. Vinculado ao Departamento de Fisiologia (DFS) da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 4 linhas de pesquisa, com a finalidade 
de realizar pesquisas com novas entidades químicas, de origem natural e/ou semi-
sintética, para o desenvolvimento de propostas terapêuticas inovadoras no tratamento 
de doenças que, atualmente, não tem o tratamento farmacológico apropriado. Desde 
2011 tem parcerias com pesquisadores do FB2NP (France-Brazil to natural products), 
Universidade de Iowa (EUA) e Universidade de Bharathiar (Índia). O BIOINOVATEC 
administra o Laboratório de Neurociências e Ensaios Farmacológicos (LANEF). 
A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas 
estão voltadas para As ações desenvolvidas estão voltadas para capacitação de 
recursos humanos nas áreas de Biotecnologia em Saúde, Nanotecnologia e em 
Recursos Naturais, dando suporte para o desenvolvimento tecnológico e à inovação no 
nordeste brasileiro, na construção de parcerias internacionais e na produção científica 
qualificada. O desenvolvimento de produtos terapêuticos, a produção de patentes e a 
transferência de tecnologias para o setor produtivo são metas do grupo. Atualmente, 
conta com 47 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em 
todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, 
doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: e-mail: lucindo@academico.ufs.br

Biotechnology and 
Therapeutic Innovation 

Research Group

The BIOINOVATEC Research Group was created in 2011, being led by Prof Lucindo José 
Quintans Júnior. Linked to the Department of Physiology (DFS) of the Federal University 
of Sergipe (UFS), it has 4 lines of research, with the purpose of conducting research 
with new chemical entities, of natural and/or semi-synthetic origin, for the development 
of innovative therapeutic proposals in the treatment of diseases that currently do not 
have the appropriate pharmacological treatment. Since 2011 it has had partnerships 
with researchers from FB2NP (France-Brazil to natural products), University of Iowa 
(USA) and University of Bharathiar (India). BIOINOVATEC manages the Laboratory of 
Neurosciences and Pharmacological Assays (LANEF). The academic production resulting 
from these studies resulted in several articles published in specialized journals and papers 
presented, mainly in national and international scientific events with publication in annals, 
also serving as a stimulus for student education (Scientific Initiation for non-graduates, 
Master's and PhD). The developed activities are aimed at training human resources in the 
areas of Biotechnology in Health, Nanotechnology and Natural Resources, supporting 
technological development and innovation in the Brazilian northeast, in the establishment 
of international partnerships and in the production of qualified scientific research. The 
development of therapeutic products, the production of patents and the transfer of 
technologies to the productive sector are the group's goals. It is currently composed of 47 
participants, including professors, students and collaborators, distributed at all levels of 
higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, doctors  
and post-docs).

Group contact: lucindo@academico.ufs.br

mailto:lucindo@academico.ufs.br
mailto:lucindo@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisas 
GEPESCEF – Grupo de 

Estudos e Pesquisas 
Sociedade, Cultura e 

Educação Física

O GEPESCEF – Grupo de Estudos e Pesquisas Sociedade, Cultura e Educação Física, 
liderado pelo Prof. Dr. Cristiano Mezzaroba, foi criado em fevereiro de 2019. Vinculado 
ao Departamento de Educação Física (DEF) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
possui 4 linhas de pesquisa (Aspectos antropológicos e EF; Aspectos sociológicos 
e EF; Formação de professores; Mídias e Tecnologias na Educação e na EF) e 
configura-se como um coletivo acadêmico que tem como interesse dialogar com os 
conhecimentos das Ciências Humanas e Sociais em relação às questões que envolvem 
a EF, compreendida como um campo de conhecimento, pesquisa e intervenção. 
No campo da EF brasileira, principalmente nos últimos trinta anos, os saberes das 
Humanidades têm pautado novas possibilidades à EF, cuja tradição sempre esteve 
pautada em conhecimentos biológicos/médicos, embora sua “tradição” está vinculada à 
pedagogização. As ações do Grupo – em relação ao ensino, aos projetos de extensão, 
à iniciação científica e estudos e pesquisas de forma geral – procuram mobilizar temas 
que envolvem corpo, saúde, esporte, lazer, mídias e tecnologias, estética, EF escolar, 
formação de professores, políticas públicas etc. que tenham sustentação conceitual e 
teórica nos mais diversos(as) pensadores(as) sociais que contribuíram e contribuem 
a pensarmos e atuarmos diante da complexidade da contemporaneidade. Além do 
coordenador, atualmente conta com 5 discentes de mestrado, 8 discentes de graduação 
e vários colaboradores(as) mestres e doutores de várias instituições do Brasil.

Contato com o grupo: cmezzaroba@academico.ufs.br

Society, Culture and 
Physical Education 

Study and Research 
Group (GEPESCEF)

The Society, Culture and Physical Education Study and Research Group (GEPESCEF), 
led by Prof. Cristiano Mezzaroba, PhD, was created in February 2019. Linked to the 
Department of Physical Education (DPE) of the Federal University of Sergipe (FUS), it 
has 4 research areas (Anthropological aspects and PE; Sociological aspects and PE; 
Teacher training; Media and Technologies in Education and in PE) and is configured as an 
academic collective that is interested in dialoguing with knowledge from the Humanities 
and Social Sciences regarding issues involving PE, understood as a field of knowledge, 
research and intervention. In the field of Brazilian PE, especially in the last thirty years, 
the knowledge coming from the Humanities has guided new possibilities to the PE area, 
whose tradition has always been based on biological/medical knowledge, although its 
“tradition” is linked to pedagogization. The Group's activities – in relation to teaching, 
extension projects, scientific initiation, studies and research in general – focus on themes 
involving body, health, sport, leisure, media and technologies, aesthetics, PE at school, 
teacher training, public policies, etc. that have conceptual and theoretical support in the 
most diverse social thinkers who have contributed and still contribute to thinking and 
acting in light of the complexity of contemporaneity. In addition to the coordinator,  
it currently has 5 master's students, 8 undergraduate students and several collaborators, 
masters and doctors from several institutions in Brazil.

Group contact: cmezzaroba@academico.ufs.br

Lider: Liudmila Miyar Otero

Vice Líder: Cristiane Franca Lisboa Gois

mailto:cmezzaroba@academico.ufs.br
mailto:cmezzaroba@academico.ufs.br
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Grupo de pesquisa 
Multiprofissional em 

Diabetes Mellitus 
(GPMDM)

O Grupo de Pesquisa Multiprofissional em Diabetes Mellitus (GPMDM), liderado pela 
professora Liudmila Miyar Otero, foi criado em 2014, começando as suas atividades 
neste mesmo ano. Este grupo objetiva desenvolver projetos associados à linha de 
pesquisa “Processo de cuidar do paciente adulto e idoso com doença crônica de 
saúde”. Este grupo é formado por profissionais de diversas especialidades da área 
da saúde dentre os que se destacam: enfermeiros, médicos endocrinologistas, 
nutricionistas e microbiologista. Fazem parte deste grupo também alunos de graduação, 
especialização e mestrado. Por ser um grupo relativamente novo no momento os 
projetos desenvolvidos se encontram em execução. Estes estão direcionados para 
o desenvolvimento de ações de intervenção para a melhoria do controle metabólico, 
através do desenvolvimento de habilidades para o autocuidado.

Leader: Liudmila Miyar Otero

Vice-Leader: Cristiane Franca Lisboa Gois

Multiprofessional 
Research Group on 

Diabetes Mellitus 
(GPMDM)

The Multiprofessional Research Group on Diabetes Mellitus (GPMDM), led by Professor 
Liudmila Miyar Otero, was created in 2014 and began its activities in the same year. 
This group aims to develop projects associated with the research line “Process of 
caring for adult and elderly patients with chronic health diseases”. This group is formed 
by professionals from different specialties in the health area, among which stand out: 
nurses, endocrinologists, nutritionists and microbiologists. Also part of this group are 
undergraduate, specialization and master's students. As it is a relatively new group at the 
moment, the projects developed are in execution. These are aimed at the development of 
intervention actions to improve metabolic control, through the development of skills  
for self-care.
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Grupo de Pesquisa 
HEPATO-UFS

O Grupo de Pesquisa HEPATO-UFS (SIGLA), liderado pelo professor ALEX VIANEY 
CALLADO FRANÇA, foi criado em (data). Vinculado ao Departamento de DME (SIGLA) 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 3 linhas de pesquisa, com a 
finalidade de ESTUDAR DOENÇAS HEPÁTICAS. A produção acadêmica decorrente 
desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados 
e trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e 
internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de 
(IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para DIAGNÓSTICO 
E TRATAMENTO DAS DOENÇAS DO FÍGADO. Atualmente, conta com 10 participantes, 
entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino 
superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: e-mail: avcfranca@hotmail.com

HEPATO-UFS  
Research Group 

The HEPATO-UFS Research Group (SIGLA) is led by Professor ALEX VIANEY CALLADO 
FRANÇA. Linked to the Department of Medicine (DME) of the Federal University of Sergipe 
(UFS), it has 3 lines of research, with the purpose of STUDYING HEPATIC DISEASES. The 
academic production resulting from these studies resulted in several articles published in 
specialized journals and papers presented, mainly in national and international scientific 
events with disclosure in annals, also serving as a stimulus for student education 
(Scientific Initiation, Master's and Doctorate). The activities developed are aimed at 
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF LIVER DISEASES. Currently, the group is composed of 
10 participants, including professors, students and employees, distributed at all levels of 
higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, doctors and 
post-docs).

Group contact: avcfranca@hotmail.com

mailto:avcfranca@hotmail.com
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Grupo de Pesquisa 
Imunoterapia  
e Imunologia

O Grupo de Pesquisa Imunoterapia e Imunologia (ImunoTerap), liderado pelo 
professor Roque Pacheco de Almeida, foi criado em (21/08/2017). Vinculado ao 
Departamento de Medicina (DEPMED) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
possui 10 linhas de pesquisa, com a finalidade de avaliação da resposta imune 
sistêmica e tecidual, bem assim da influência de fatores genéticos e imunológicos em 
doenças como as Leishmanioses, Hanseníase, Esquistossomose e atualmente nas 
infecções pelos vírus Zika, Chikungunya e mais recente a COVID19. Desde 2007 tem 
parcerias com a Faculdade Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo 
(USP), London Imperial College. O ImunoTerap administra o Laboratório de Imunologia 
e Biologia Molecular (LIBM) do Hospital Universitário/EBSERH/UFS. A produção 
acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em 
periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos 
científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de 
estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas estão 
voltadas para este grupo objetiva entender a imunopatogênese de doenças  
infecto-parasitárias.

Atualmente, conta com 12 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, 
distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, 
doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores).

Contatos do grupo: roquealmeida@academico.ufs.br

Immunotherapy  
and Immunology 
Research Group

The Immunotherapy and Immunology Research Group (ImmunoTerap), led by Professor 
Roque Pacheco de Almeida, was created on (08/21/2017). Linked to the Department of 
Medicine (DEPMED) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 10 lines of research, 
with the purpose of evaluating the systemic and tissue immune response, as well as 
the influence of genetic and immunological factors in diseases such as Leishmaniasis, 
Leprosy, Schistosomiasis and currently in infections by the Zika virus, Chikungunya and 
more recently COVID19. Since 2007, it has had partnerships with the Faculty of Medicine 
of Ribeirão Preto, University of São Paulo (USP), London Imperial College. ImunoTerap 
manages the Laboratory of Immunology and Molecular Biology (LIBM) at the University 
Hospital/EBSERH/UFS. The academic production resulting from these studies resulted in 
several articles published in specialized journals and papers presented, mainly in national 
and international scientific events with disclosure in annals, also serving as a stimulus for 
student education (Scientific Initiation, Master's and Doctorate). The activities developed 
aim to understand the immunopathogenesis of infectious-parasitic diseases.

Currently, the group is composed of 12 participants, including professors, students and 
employees, distributed across all levels of higher education (undergraduate, master's and 
doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: roquealmeida@academico.ufs.br

mailto:roquealmeida@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Ciências Odontológicas 

Aplicadas

O Grupo de Pesquisa Ciências Odontológicas Aplicadas (COA), liderado pelo professor 
Carlos Eduardo Palanch Repeke, foi criado em 08/03/2019. Vinculado ao Departamento 
de Odontologia de Lagarto (DOL) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 
06 linhas de pesquisa, com a finalidade de estudar e produzir trabalhos científicos 
relacionados à saúde e mais especificadamente a odontologia, desde suas matérias 
básicas, até suas especialidades clínicas. Desde 2019, possui parcerias com o Dept 
de dentística (UNESP-SJ), coma a Faculdade de Odontologia de Bauru (USP); Dept de 
Histologia (UFAL), Dept de Patologia (UFRN). Todas as Instituições com publicações 
vinculadas a membros do grupo. O DOL/COA, administra o Laboratório de práticas 
clínicas, laboratório de prótese, laboratório de radiologia, além da clínica escola de 
odontologia de Lagarto. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As 
ações desenvolvidas estão voltadas, não somente para pesquisas epidemiológicas da 
região interiorana de Sergipe, mas também pesquisas com materiais odontológicos de 
ponta e pesquisas de disciplinas básicas em odontologia. Atualmente, conta com 15 
participantes docentes distribuídos em doutores e pós-doutores. 

Applied Dental 
Sciences  

Research Group

The Applied Dental Sciences Research Group (COA), led by Professor Carlos Eduardo 
Palanch Repeke, was created on 03/08/2019. Linked to the Department of Dentistry of 
the Lagarto campus (DOL) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 06 lines of 
research, with the purpose of studying and producing scientific works related to health 
and more specifically to dentistry, from its basic subjects, to its clinical specialties. 
Since 2019, it has had partnerships with the Department of Dentistry (UNESP-SJ), with 
the Faculty of Dentistry of Bauru (USP); the Department of Histology (UFAL) and the 
Department of Pathology (UFRN). All Institutions with scientific publications linked to group 
members. DOL/COA manages the Laboratory of Clinical Practices, Prosthesis Laboratory, 
Radiology Laboratory, in addition to the Lagarto Dental School Clinic. The academic 
production resulting from these studies resulted in several articles published in specialized 
journals and papers presented, mainly in national and international scientific events with 
disclosure in annals, also serving as a stimulus for student education (Scientific Initiation, 
Master's and Doctorate). The activties developed are aimed not only at epidemiological 
research in the interior region of Sergipe, but also research with cutting-edge dental 
materials and research in basic disciplines in dentistry. Currently, the group is composed 
of 15 professores who are doctors and post-docs.
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Grupo de Pesquisa em 
Inteligência e Imagens

O Grupo de Pesquisa em Inteligência e Imagens (GPII), liderado pelo professor 
Daniel Oliveira Dantas, foi criado em 2008. O grupo é vinculado ao Departamento de 
Computação (DCOMP) e com membros vinculados ao Departamento de Sistemas 
de Informação (DSI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Possui linhas de 
pesquisa relacionadas a computação inteligente e processamento gráfico, com foco em 
processamento de imagens, computação gráfica, visão computacional, processamento 
de biossinais, aprendizado de máquina, computação científica e sistemas multiagentes 
inteligentes. O trabalho deste grupo compreende principalmente o desenvolvimento e 
aplicação de técnicas de inteligência artificial para solução de problemas complexos, 
para os quais não existem soluções analíticas nem algoritmos eficientes. A produção 
acadêmica do grupo foi publicada em periódicos especializados e apresentada em 
eventos científicos nacionais e internacionais, como BRACIS, SIBGRAPI, ICIP,  ISCC e 
VISAPP. O grupo contribui com a formação de recursos humanos através da orientação 
de discentes de iniciação científica e tecnológica, trabalhos de conclusão de curso e 
mestrado acadêmico. Atualmente, o grupo é composto por dez docentes e dezessete 
discentes, dentre eles graduados, graduandos, mestrandos e doutorandos. 

Contatos do grupo: e-mail ddantas@ufs.br

Research  
Group on Intelligence 

and Images

The Research Group on Intelligence and Images (GPII), led by Professor Daniel Oliveira 
Dantas, was created in 2008. The group is linked to the Department of Computer Science 
(DCOMP) and it has members linked to the Department of Information Systems (DSI) of 
the Federal University of Sergipe (UFS). The group works in lines of research related to 
intelligent computing and graphics processing, focusing on image processing, computer 
graphics, computer vision, biosignal processing, machine learning, scientific computing 
and intelligent multi-agent systems. The work of this group aims at the development 
and application of artificial intelligence techniques to solve complex problems, for which 
there are no analytical solutions or efficient algorithms. The group's academic production 
has been published in specialized journals and presented at national and international 
scientific events, such as BRACIS, SIBGRAPI, ICIP, ISCC and VISAPP. The group 
contributes to the training of human resources by advising scientific and technological 
undergraduate research, undergraduate final projects and academic master's degrees. 
Currently, the group is composed of ten professors and seventeen students, including 
graduates, undergraduates, master's and doctoral students.

Group contact: ddantas@ufs.br
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Grupo de Pesquisa  
em Petróleo e Energia 

da Biomassa

O Grupo de Pesquisa em Petróleo e Energia da Biomassa (PEB), registrado junto ao 
CNPq em 2012, está vinculado ao Departamento de Química (DQI) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS). O PEB foi criado pelo Prof. Dr. Alberto Wisniewski Jr., que 
permanece a frente da liderança do grupo, que desenvolve atividades em 2 linhas de 
pesquisas: caracterização química avançada de misturas complexas, como petróleo 
(geoquímica orgânica e petroleômica) e biocombustíveis, e outra, na aplicação de 
processos termoquímicos para a conversão de biomassas agroindustriais residuais 
para obtenção de biocombustíveis de segunda geração, e mais recentemente de 
plásticos residuais, para a produção de hidrocarbonetos sustentáveis, e em ambos os 
casos ainda insumos para a indústria de química fina. O PEB possui diversas parcerias 
nacionais e internacionais, e atualmente, conta com 12 participantes diretos e outros 
indiretos, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do 
ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores  
e pós-doutores). 

Contatos do grupo: albertowj@ufs.br

www.peb.ufs.br

Research Group on 
Petroleum and Energy 

from Biomass

The Research Group on Petroleum and Energy from Biomass (PEB) began with its registry 
at CNPq in 2012. It is linked to the Department of Chemistry (DQI) of the Federal University 
of Sergipe (UFS). The PEB was created by Prof. Alberto Wisniewski Jr., PhD, who remains 
ahead of the group's leadership, which develops activities in 2 lines of research: advanced 
chemical characterization of complex mixtures, such as crude oil (organic geochemistry 
and petroleomic) and biofuels, and another, in the application of thermochemical 
processes for the conversion of residual agro-industrial biomasses to obtain second-
generation biofuels, and more recently, residual plastics, for the production of sustainable 
hydrocarbons, and in both cases still inputs for the fine chemical industry. PEB has several 
national and international partnerships and currently has 12 direct and other indirect 
participants, including professors, students and collaborators, distributed at all levels of 
higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, doctors and 
post-docs ).

Group contacts: albertowj@ufs.br

www.peb.ufs.br

mailto:albertowj@ufs.br
http://www.peb.ufs.br
mailto:albertowj@ufs.br
http://www.peb.ufs.br
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Grupo de Pesquisa: 
Laboratório de 

Geologia Costeira e 
Ambiental

O grupo de pesquisa Laboratório de Geologia Costeira e Ambiental (LACMA), liderado 
pela professora Ana Cláudia da Silva Andrade, foi criado em 2012. As atividades 
do grupo foram iniciadas antes de sua criação, em 2006. O grupo é vinculado ao 
Departamento de Geologia (DGEOL) e ao Programa de Pós-Graduação em Geociências 
e Análise de Bacias (PGAB). O grupo realiza estudos de geologia e geomorfologia 
costeira, especialmente no Nordeste do Brasil, com foco nos aspectos relacionados 
ao planejamento ambiental. Temas atuais e relevantes, como impactos das mudanças 
climáticas globais na dinâmica costeira, são abordados na pesquisa. O grupo atua 
em quatro linhas de pesquisa: evolução da linha de costa, morfodinâmica de praias 
arenosas, geologia do Quaternário costeiro e análise ambiental da zona costeira. 
Atualmente, o grupo é formado por oito pesquisadores, incluindo alunos (graduação e 
pós-graduação), professores e colaboradores. O líder do grupo coordena o Laboratório 
de Sedimentologia do Condomínio Multiusuários das Geociências (CLGeo). Isso permite 
que o grupo dê suporte à comunidade, em geral, na análise de sedimentos. O grupo 
mantém cooperação científica com a UFBA desde 2006 e com a UFPE desde 2018. 
Os resultados dos estudos têm sido publicados em revistas científicas e apresentados 
em congressos nacionais e internacionais. Essas ações estimulam a formação e a 
capacitação de recursos humanos em geociências, nos níveis de graduação  
e pós-graduação.

Contatos do grupo: acsaa@academico.ufs.br; acsaa@ufs.br 

Laboratory of Coastal 
and Environmental 
Geology Research 

Group

The  Laboratory of Coastal and Environmental Geology Research Group (LACMA), led 
by Professor Ana Cláudia da Silva Andrade, was created in 2012. The group activities 
started prior to its creation, in 2006. The group is linked to the Department of Geology 
(DGEOL) and to the Graduate Program in Geosciences and Basin Analysis (PGAB). The 
group performs studies of coastal geology and geomorphology, especially in Northeastern 
Brazil, with focus on those aspects concerned with environmental planning. Current and 
relevant themes, such as impacts of global climate change on coastline dynamics, are 
approached in the research. The group acts in four research lines: coastline evolution, 
sandy beach morphodynamics, Quaternary coastal geology and environmental analysis 
of coastal zone. Currently, the group is composed of eight researchers, including 
students (undergraduate and graduate), professors and collaborators. The group has 
maintained scientific cooperation with UFBA since 2006 and with UFPE since 2018. The 
group’s leader manages the Laboratory of Sedimentology of the Multiuser Condominium 
of Geosciences (CLGeo). This allows the group to support the general community in 
sediment analysis. Results from the studies have been published in scientific journals and 
presented at national and international conferences. These activities stimulate the training 
of human resources in geoscience, at undergraduate and graduate levels.

Group contacts: acsaa@academico.ufs.br; acsaa@ufs.br 

mailto:acsaa@academico.ufs.br
mailto:acsaa@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa  
em Materiais

O Grupo de Pesquisa Materiais (GPMAT), liderado pelo professor José Gerivaldo dos 
Santos Duque, foi criado em (2009). Vinculado ao Departamento de Física de Itabaiana 
(DFCI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 6 linhas de pesquisa: 
Caracterização de Materiais, Cristalografia, Cálculos Baseados em Teoria do Funcional 
da Densidade (DFT), Nanomateriais, Propriedades Magnéticas de Materiais e Síntese 
de Materiais. Desde 2009 tem parcerias com vários pesquisadores de universidades 
no Brasil e exterior. O GPMAT administra os Laboratórios de Preparação de Materiais e 
Magnetismo (LPMM), de Raios-X e Laboratório de Tratamentos Térmicos. A produção 
acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em 
periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos 
científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de 
estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas estão 
voltadas para pesquisas em diversos tipos de materiais. Atualmente, conta com 34 
participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis 
do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores  
e pós-doutores).

Contato do grupo: e-mail gerivaldoduque@academico.ufs.br

Materials  
Research Group

The Materials Research Group (GPMAT), headed by Professor José Gerivaldo dos Santos 
Duque, was created in (2009). Linked to the Department of Physics of the Itabaiana 
campus (DFCI) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 6 lines of research: 
Material Characterization, Crystallography, Calculations Based on Density Functional 
Theory (DFT), Nanomaterials, Magnetic Properties of Materials and Synthesis of Materials. 
Since 2009, it has had partnerships with several university researchers in Brazil and 
abroad. The GPMAT manages the Materials Preparation and Magnetism (LPMM), X-Ray 
and Thermal Treatment Laboratories. The academic production resulting from these 
studies resulted in several articles published in specialized journals and papers presented, 
mainly in national and international scientific events with publication in annals, also serving 
as a stimulus for student education (Scientific Initiation, Master's, Doctorate). The activities 
developed are aimed at conducting research on different types of materials. Currently, the 
group is composed of 34 participants, including professors, students and collaborators, 
distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral 
students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: e-mail gerivaldoduque@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
em Sensores 

Eletroquímicos e (nano)
Materiais 

O Grupo de Pesquisa em Sensores Eletroquímicos e (nano) Materiais (SEnM), 
liderado pela professora Eliana Midori Sussuchi, foi criado em 26/08/2020. Vinculado 
ao Departamento de Química (DQI/UFS), possui duas linhas de pesquisa, com a 
finalidade de obtenção de materiais derivados de grafeno, complexos metálicos e 
carbonáceos para aplicações como sensores eletroquímicos, materiais adsorventes 
e outras aplicações. Desde 2020 tem parcerias com pesquisadores do Departamento 
de Química da Universidade Federal do Paraná, Departamento de Física (UFS) e 
Departamento de Engenharia Ambiental (UFS), que participam diretamente das linhas 
de pesquisa do grupo. O SEnM administra o Laboratório de Corrosão e Nanotecnologia 
– LCNT/NUPEG, juntamente com outros Grupos de Pesquisa do Departamento de 
Física. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado). As 
ações desenvolvidas estão voltadas para consolidar linhas de pesquisa envolvendo a 
obtenção de nanomateriais e suas aplicações em eletroquímica e processos adsortivos. 
Atualmente, conta com 15 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, 
distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, 
doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores).

Contato do grupo: midori@academico.ufs.br (coordenadora do SEnM).

Research Group 
on Electrochemical 
Sensors and (nano)

Materials 

The Research Group on Electrochemical Sensors and (nano)Materials (SEnM), 
coordinated by Professor Eliana Midori Sussuchi, was created on 8/26/2020. Linked 
to the Department of Chemistry (DQI/UFS), it has two lines of research, which serve 
the purpose of obtaining materials derived from graphene, metallic and carbonaceous 
compounds for applications such as in electrochemical sensors, adsorbent materials 
and other kinds of uses. Since 2020, it  has had partnerships with researchers from the 
Department of Chemistry of the Federal University of Paraná, Department of Physics 
(UFS) and Department of Environmental Engineering (UFS), who directly participate in the 
group's research lines. SEnM manages the Laboratory of Corrosion and Nanotechnology 
– LCNT/NUPEG, along with other Research Groups from the Department of Physics. The 
academic production resulting from these studies led to several articles published in 
specialized journals and papers presented, mainly at national and international scientific 
events with annals’ publications, which also serves as a stimulus for student education 
(Scientific Initiation, Master's, Doctorate and Post-doctorate). The activities developed 
are aimed at consolidating lines of research involving obtaining nanomaterials and 
their applications in electrochemistry and adsorptive processes. Currently, the group is 
composed of 15 participants, including professors, students and collaborators distributed 
at all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, 
doctors and post-docs).

Group contact: midori@academico.ufs.br (SEnM coordinator).

mailto:midori@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Equações de Evolução

O Grupo de Pesquisa Equações de Evolução (GPEE), liderado pelo professor Bruno 
de Andrade, foi criado em 2014. Vinculado ao Departamento de Matemática (DMA) da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 10 linhas de pesquisa, com a finalidade 
de desenvolver técnicas que permitam estabelecer resultados de boa colocação, 
comportamento assintótico e caracterização de soluções especiais para equações 
de evolução. Desde 2014 tem parcerias com DMAT/UFPE, PGMAT/UFPB, MAT/UNB,  
IMECC/UNICAMP, ICMC/USP,  IMUS/Universidad de Sevilla, GAFEVOL/Universidad 
de Santiago de Chile, DME/Universidad de La Frontera, dentre outros. O GPEE utiliza 
a estrutura dos departamentos de Matemática da UFS (São Cristóvão e Itabaiana). 
A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas 
estão voltadas para a produção científica e formação de recursos humanos de alto 
nível nas linhas de pesquisa do grupo. Atualmente, conta com 17 participantes, entre 
docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: bruno@mat.ufs.br

Evolution Equations 
Research Group

The Evolution Equations Research Group (GPEE), led by Professor Bruno de Andrade, 
was created in 2014. The GPEE is associated with the Department of Mathematics (DMA) 
of the Federal University of Sergipe (UFS). It has 10 research lines with the purpose of 
developing techniques that allow the establishment of well-posedness results, asymptotic 
behavior, and characterization of special solutions for evolution equations. Since 
2014, it has been in partnership with DMAT/UFPE, PGMAT/UFPB, MAT/UNB, IMECC/
UNICAMP, ICMC/USP, IMUS/Universidad de Sevilla, GAFEVOL/Universidad de Santiago 
de Chile, DME/Universidad de La Frontera, among others. The GPEE uses the facilities 
of the Department of Mathematics at UFS (São Cristóvão and Itabaiana). The research 
production from these studies resulted in several articles published in specialized journals 
and papers presented in national and international scientific events with publication 
in annals, alo serving even as a stimulus for student education at undergraduate and 
graduate levels. The  activities developed are focused on scientific production and training 
of high-level human resources in the group's research lines. Currently, GPEE is composed 
of 17 participants, including professors, students, and collaborators, distributed at all 
levels of higher education.

Group contact: bruno@mat.ufs.br
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Grupo de Física de 
Partículas e Campos

O Grupo de Física de Partículas e Campos (FPC), liderado pelo professor Stoian Ivanov 
Zlatev, foi criado em 1997. Vinculado ao Departamento de Física, o grupo é formado, 
atualmente, por quatro pesquisadores que desenvolvem estudos em partículas de 
Dirac em dimensões baixas, teoria de campos em espaços curvos, fenomenologia de 
partículas elementares, astrofísica, radiação gravitacional de buracos negros, interação 
núcleon-núcleon. O grupo tem uma colaboração com Departamento de Física de 
Tomsk State University, Russia, na linha de pesquisa de teorias quânticas em dimensões 
baixas. Resultados obtidos pelos integrantes do grupo foram publicados em periódicos 
especializados e apresentados em eventos científicos nacionais e internacionais.

Informações adicionais: stoian@academico.ufs.br

Particle and Field 
Physics Group

The Particles and Fields Physics Research Group (FPC), led by Professor Stoian Ivanov 
Zlatev, was created in 1997. Linked to the Physics Department, the group is currently 
formed by four researchers who carry out studies on Dirac particles in low dimensions, 
field theory in curved spaces, particle phenomenology, astrophysics, black holes 
gravitational radiation, nucleon-nucleon interaction. The group has a collaboration with the  
Department of Physics of the Tomsk State University, Russia, in the research on quantum 
theories in low dimensions. Results obtained by the group members have been published 
in specialized journals and presented at national and international scientific events.  

Group contact: stoian@academico.ufs.br
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Grupo de Análise de 
Poluentes Orgânicos 

(GAPO)

O Grupo de Análise de Poluentes Orgânicos (GAPO) é liderado pelo professor Haroldo 
Silveira Dórea, responsável pela criação em 2000. Vinculado ao Departamento 
de Química (DQI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 03 linhas de 
pesquisa, com a finalidade de desenvolvimento de novos métodos analíticos para 
determinar compostos orgânicos em diversas amostras, tais como água, sedimento, 
solo, alimentos e bebidas, como também a avaliação e monitoramento de ambientes 
aquáticos, estudando a influência antrópica. Pesticidas, fármacos e hidrocarbonetos 
são determinados usando técnicas modernas de preparação de amostr’as e análise por 
cromatografia. Administra o Laboratório de Análise de Compostos Orgânicos Poluentes 
(LCP-DQI). Diversos projetos de iniciação científica, monografias de graduação e de 
pós-graduação, dissertações e teses têm sido desenvolvidos a partir dessas linhas de 
pesquisa, estando seus pesquisadores vinculados aos Programas de Pós-Graduação 
em Química (PPGQ) e de Engenharia e Ciências Ambientais (PPGECIA). 

Contatos do GAPO: hdorea@academico.ufs.br

Organic Pollutants 
Analysis Group

The Organic Pollutants Analysis Group is led by Professor Haroldo Silveira Dórea, 
responsible for its creation in 2000. It is part of the Department of Chemistry (DQI) of 
the Federal University of Sergipe (UFS), it has 03 research lines, with the purpose of 
developing new analytical methods to determine organic compounds in different samples, 
such as water, sediment, soil, food and beverages, as well as the assessment and 
monitoring of aquatic environments, and studying the anthropogenic influence. Pesticides, 
drugs and hydrocarbons are determined using modern sample preparation techniques 
and chromatographic analysis. The group is responsible for the administration of the 
Laboratory of Analysis of Polluting Organic Compounds (LCP-DQI). Several scientific 
initiation projects, undergraduate monographs, and graduate dissertations and theses 
have been developed from these lines of research and their researchers are linked to the 
Graduate Programs in Chemistry (PPGQ) and in Engineering and Environmental Sciences 
( PPGECIA ).

Group contact: hdorea@academico.ufs.br

mailto:hdorea@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa em 
Equações Diferenciais 
Não-lineares – GPEDN

O Grupo de Pesquisa em Equações Diferenciais Não-lineares – GPEDN, idealizado 
e criado em 2018 pelos Professores Disson Soares do Prazeres e José Anderson 
Valença Cardoso, vinculado ao Departamento de Matemática – DMA/UFS e com a 
participação direta de uma rede de colaboradores, tem como objetivo a promoção 
de investigações científicas relacionadas às Equações Diferenciais Não-lineares. Os 
estudos dessas equações aparecem em temas relacionados à física, química, biologia, 
geografia, economia, entre tantos outros. Não é exagero dizer que os desenvolvimentos 
tecnológicos dos últimos quatro séculos estão, de alguma forma, relacionados 
ao desenvolvimento da teoria das equações diferenciais. O estudo de Equações 
Diferenciais Não-lineares é um dos temas mais ativos de pesquisa em matemática, 
sendo certamente essa uma das subáreas mais desenvolvidas do país, onde existem 
pesquisas de alto nível e com grande impacto internacional. Os pesquisadores 
vinculados ao GPEDN desenvolvem pesquisas que são publicadas em jornais e revistas 
especializados internacionais, apresentam seus trabalhos nos mais diversos eventos 
nacionais e internacionais da área, além de promover a organização de seminários, 
eventos, projetos de pesquisa e de representação da UFS. Destaca-se como propósitos 
especiais do GPEDN o desenvolvimento deste campo de estudo em Sergipe e do 
Programa de Pós-graduação que o grupo está diretamente inserido, contribuindo 
também na formação nos diversos níveis (IC, Mestrado, Doutorado). 

Research group on 
Nonlinear Partial 

Differential Equations – 
GPEDN

The Research group on Nonlinear Partial Differential Equations – GPEDN, created by 
professors Disson Soares do Prazeres and José Anderson Valença Cardoso, both from 
the Department of Mathematics of UFS, has as its main goal to carry out high-quality 
research related to Nonlinear PDE. The study of these equations appears in subjects 
related with physics, chemistry, biology, geograph, economy etc. It is not an overstatement 
to say that, in some sense, the technological advances in the last four decades are related 
to the development of the PDE theory. The study of PDE is one of the most active areas 
of research. It is important to highlight that in Brazil  there is  high quality research in this 
area. The researchers linked to the GPEDN develop researches that are published in 
specialized international journals and they also participate in national and international 
events in the area. Besides, they promote seminars and research events. The special 
goal of the GPEDN is the development of the study of DE in Sergipe, contributing with 
education in different levels (scientific initiation, master's  degree, PhD).
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Grupo de Pesquisa em 
Engenharia de Software

O Grupo de Pesquisa em Engenharia de Software (GPES), liderado pelos professores 
Rogério Patrício Chagas do Nascimento e Michel dos Santos Soares, foi criado em 
2002. Vinculado ao Departamento de Computação (DCOMP) da UFS, possui 10 
linhas de pesquisa, com a finalidade de investigação de processos, metodologias, 
técnicas e ferramentas para o desenvolvimento rigoroso de software, reuso, engenharia 
de requisitos, engenharia de software experimental, gerenciamento de projetos, 
arquitetura dos Sistemas de Informação e Planejamento Estratégico de Tecnologias de 
Informação e Comunicação. Desde 2002 tem parcerias com diversas universidades 
nacionais e internacionais, com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para 
Engenharia de Software (INES) e a EATIS.org. O GPES administra o Laboratório do 
INES no DCOMP e o de Engenharia de Software no PROCC. A produção acadêmica 
decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos 
especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos 
nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à 
formação de Mestrado, Iniciação Científica e Tecnológica. As ações desenvolvidas estão 
voltadas para o desenvolvimento de aplicações, produtos, arquiteturas, serviços e a 
produção de software com registro de propriedade intelectual. Atualmente, conta com 
59 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os 
níveis do ensino superior. 

Contatos do grupo: rogerio@dcomp.ufs.br e michel@dcomp.ufs.br 

Mais informações em: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9289

Research Group on 
Software Engineering

The Research Group on Software Engineering  (GPES), led by professors Rogério Patrício 
Chagas do Nascimento and Michel dos Santos Soares, was created in 2002. Linked to 
the Department of Computing (DCOMP) at UFS, it has 10 research lines, with the purpose 
of investigating processes, methodologies, techniques and tools for rigorous software 
development, reuse, requirements engineering, experimental software engineering, 
project management, Information Systems architecture and Strategic Planning for 
Information and Communication Technologies. Since 2002, it has had partnerships with 
several national and international universities, with the National Institute of Science and 
Technology for Software Engineering (INES) and EATIS.org. GPES manages the INES 
Laboratory at DCOMP and the Software Engineering Laboratory at PROCC. The academic 
production resulting from these studies resulted in several articles published in specialized 
journals and papers presented, mainly in national and international scientific events 
with publication in annals, also serving as a stimulus for student education at Master's, 
Scientific and Technological Initiation levels. The activities developed are aimed at the 
development of applications, products, architectures, services and the production of 
software with intellectual property registration. Currently, the group is composed of 59 
participants, including teachers, students and employees, distributed at all levels  
of higher education.

Group contact: rogerio@dcomp.ufs.br e michel@dcomp.ufs.br 

For more information: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9289

mailto:rogerio@ufs.br
mailto:michel@dcomp.ufs.br
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9289
mailto:rogerio@ufs.br
mailto:michel@dcomp.ufs.br
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9289
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Grupo de Pesquisa em 
Engenharia de Software 

(GPES)

O Grupo de Pesquisa em Engenharia de Software (GPES), liderado pelos professores 
Rogério Patrício Chagas do Nascimento e Michel dos Santos Soares, foi criado em 
2002. Vinculado ao Departamento de Computação (DCOMP) da UFS, possui 10 linhas 
de pesquisa, com a finalidade de investigação de processos, metodologias, técnicas 
e ferramentas para o desenvolvimento rigoroso de software, reuso, engenharia de 
requisitos, engenharia de software experimental, gerenciamento de projetos, arquitetura 
dos Sistemas de Informação e Planejamento Estratégico de Tecnologias de Informação 
e Comunicação. Desde 2002 tem parcerias com diversas universidades nacionais e 
internacionais, com o INES.org.br e a EATIS.org. As ações desenvolvidas estão voltadas 
para o desenvolvimento de aplicações, produtos, arquiteturas, serviços e a produção de 
software com registro de propriedade intelectual.

Contatos do grupo: rogerio@dcomp.ufs.br e michel@dcomp.ufs.br

Mais informações em: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9289. 

Research Group on 
Software Engineering  

(GPES)

The Research Group on Software Engineering (GPES), led by professors Rogério Patrício 
Chagas do Nascimento and Michel dos Santos Soares, was created in 2002. Linked to 
the Department of Computing (DCOMP) at UFS, it has 10 research lines, with the purpose 
of investigating processes, methodologies, techniques and tools for rigorous software 
development, reuse, requirements engineering, experimental software engineering, project 
management, Information Systems architecture and Strategic Planning for Information and 
Communication Technologies. Since 2002, it has had partnerships with several national 
and international universities, with INES.org.br and EATIS.org. The activities developed 
are aimed at the development of applications, products, architectures, services and the 
production of software with intellectual property registration.

Group contact: rogerio@dcomp.ufs.br and michel@dcomp.ufs.br

For more information: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9289 
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Grupo de Pesquisa em 
Redes e Computação 

Distribuída

O Grupo de Pesquisa em Redes e Computação Distribuída (GPRCom), liderado pelo 
professor Ricardo José Paiva de Britto Salgueiro, foi criado em 2006. Vinculado ao 
Departamento de Computação (DComp) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
possui 3 linhas de pesquisa, com a finalidade de desenvolver pesquisas na área de 
“Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos”, abordando as abstrações e técnicas 
para garantia de qualidade de serviço em Redes, Sistemas Distribuídos e Sistemas para 
Web. Desde 2006 tem parcerias com UFPE, USP, Pyxis Tecnologia, SWX Softwares e BK 
Telecom. O GPRCom administra o Laboratório de Redes (ELAN) e de Alto Desempenho 
(LCAD). A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas 
estão voltadas para a investigação e uso de técnicas para o desenvolvimento de 
sistemas móveis e ubíquos em temas que envolvem: engenharia de sistemas para 
web, avaliação de desempenho, Redes Definidas por Software, Internet das Coisas, 
Computação em Nuvem, Sistemas Embarcados e Segurança. Atualmente, conta com 
36 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os 
níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e 
pós-doutores).

Contatos do grupo: salgueiro@academico.ufs.br 

Research Group 
on Network and 

Distributed Computing 

The Research Group on Network and Distributed Computing  (GPRCom), led by Professor 
Ricardo José Paiva de Britto Salgueiro, was created in 2006. Linked to the Computing 
Department (DComp) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 3 lines of research, 
with the purpose of developing researches in the area of   “Computer Networks and 
Distributed Systems”, approaching the abstractions and techniques for guaranteeing 
quality of service in Networks, Distributed Systems and Systems for the Web. Since 
2006, it has had partnerships with UFPE, USP , Pyxis Tecnologia, SWX Softwares and BK 
Telecom. GPRCom manages the Networks Laboratory (ELAN) and the High Performance 
Laboratory (LCAD). The academic production resulting from these studies resulted in 
several articles published in specialized journals and papers presented, mainly in national 
and international scientific events with publication in annals, also serving as a stimulus for 
student education (Scientific Initiation, Master's and Doctorate). The activities developed 
are aimed at the investigation and use of techniques for the development of mobile 
and ubiquitous systems in themes that involve: web systems engineering, performance 
evaluation, Software Defined Networks, Internet of Things, Cloud Computing, Embedded 
Systems and security. Currently, the group is composed of 36 participants, including 
professors, students and collaborators, distributed at all levels of higher education 
(undergraduate, master's and doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: salgueiro@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa em 
Teoria e Otimização

O Grupo de Pesquisa em Teoria e Otimização (GPTO), liderado pelo professor 
André Britto de Carvalho, foi criado em 14/07/2017. Vinculado ao Departamento de 
Computação (DCOMP) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 6 linhas de 
pesquisa, com a finalidade de desenvolver pesquisa científica na área de Ciência da 
Computação, com foco em Problemas de Otimização e suas aplicações, e em estudos 
de técnicas para resolução de Problemas Otimização. A natureza desses problemas 
exige técnicas computacionais eficientes e rápidas para resolver os problemas. 
Portanto, o Grupo de Pesquisa em Teoria e Otimização concentra suas atividades 
na investigação científica e no desenvolvimento de modelos e algoritmos para esses 
problemas. Progressos na solução desses problemas são de grande relevância em 
Computação e para a sociedade. A produção acadêmica decorrente desses estudos, 
a partir de trabalhos de  Iniciação Científica e Mestrado, resultou em artigos publicados 
em periódicos especializados e trabalhos apresentados, em eventos internacionais com 
divulgação em anais. Atualmente, conta com 12 participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: andcarv@academico.ufs.br

Research Group 
on Theory and 

Optimization

The Research Group on Theory and Optimization (GPTO), led by Professor André Britto 
de Carvalho, was created on 07/14/2017. Associated to the Department of Computing 
(DCOMP) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 6 research lines, with the 
purpose of developing scientific research in the field of Computer Science, with a 
focus on Optimization Problems and their applications, and on studies of techniques 
for solving Optimization Problems. The nature of these problems requires efficient and 
fast computational techniques to solve them. Therefore, the Research Group on Theory 
and Optimization focuses its activities on scientific investigation and the development of 
models and algorithms for those problems. Progress in solving those problems is of great 
relevance in computer Science and for society. The academic production resulting from 
these studies, from Scientific Initiation and Master's works, resulted in articles published in 
specialized journals and papers presented at international events. The group is currently 
composed of 12 participants, including professors, students and collaborators, distributed 
at all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, 
doctors and post-docs).

Group contact: andcarv@academico.ufs.br 
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Grupo de Estudos em 
Biotecnologia Aplicada 

à Química Ambiental

O Grupo de Estudos em Biotecnologia aplicada a Química Ambiental é liderado pelo 
professor Sandro Navickiene. O grupo contribui para a formação de pessoal na área 
de biotecnologia, química ambiental e química analítica com estudos prospectivos de 
métodos analíticos ligados ao desenvolvimento de processos químicos, de controle de 
qualidade, e monitoramento ambiental. O grupo conta com a Centro de Laboratórios de 
Química Multiusuários (CLQM), da Universidade Federal de Sergipe (UFS), que dispõe 
de equipamentos avançados, permitindo a investigação de substâncias presentes na 
biodiversidade sergipana e a formação de recursos humanos em métodos analíticos 
específicos para atender as demandas de pesquisadores de diferentes grupos de 
pesquisa da UFS, associados ou não a um programa de Pós-Graduação, e também a 
pesquisadores de outras instituições do país e da iniciativa privada. Os pesquisadores 
do grupo de estudos estão vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Química e 
a RENORBIO e desenvolvem suas atividades no Laboratório de Análise de Compostos 
Orgânicos Poluentes (LCP) e no Laboratório de Estudos de Matéria Orgânica Natural 
(LEMON) do Departamento de Química da UFS.

Informações adicionais: sandnavi@ufs.br / lituano@academico.ufs.br

Telefone: 79 3194-6654

Study Group on 
Biotechnology applied 

to Environmental 
Chemistry

The Study Group on Biotechnology applied to Environmental Chemistry is led by professor 
Sandro Navickiene. The group contributes to the training of personnel in the areas of 
biotechnology, environmental chemistry and analytical chemistry with prospective studies 
of analytical methods linked to the development of chemical processes and quality 
control, and environmental monitoring. The group has the Multiuser Chemistry Laboratory 
Center (CLQM), of the Federal University of Sergipe (UFS), which has highly complex 
equipment, allowing the investigation of substances present in Sergipe's biodiversity and 
the training of human resources in analytical methods specific to meet the demands 
of researchers from different research groups at UFS, associated or not to a Graduate 
Program, and also to researchers from other institutions in the country and from the 
private sector. The researchers in the study group are linked to the Graduate Program in 
Chemistry and RENORBIO, and develop their activities at the Laboratory for the Analysis of 
Pollutant Organic Compounds (LCP) and at the Laboratory for the Study of Natural Organic 
Matter (LEMON) of the Department of Chemistry of UFS.

Group contact: sandnavi@ufs.br / lituano@academico.ufs.br

Telephone: 79 3194-6654

mailto:sandnavi@ufs.br
mailto:sandnavi@ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Física Médica

O Grupo de Pesquisa Física Médica (FISMED), liderado pelo professor Divanizia do 
Nascimento Souza, foi criado em 2003. Vinculado ao Departamento de Física (DFI) da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 10 linhas de pesquisa, com a finalidade 
de desenvolver estudos sobre dosimetria das radiações, radioproteção, aprimoramento 
de procedimentos de controle de qualidade em radiodiagnóstico, radioterapia e 
medicina nuclear, assim como o desenvolvimento de metodologias e instrumentos para 
uso em controle de qualidade de equipamentos e instrumentos emissores ou detectores 
de radiação ionizante. Desde a sua fundação, tem parcerias com diversas instituições, 
a exemplo do IPEN/USP, DEN/UFPE, CRCN/CNEN, CDTN/CNEN e Università di Pisa. 
O FISMED administra o Laboratório de Física Médica e o de Física das Radiações. 
A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de estudantes de Iniciação Científica, Mestrado, 
Doutorado e a estágios pós-doutorais. Atualmente, conta com 25 participantes, entre 
docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: dnsouza@academico.ufs.br

Medical Physics 
Research Group

The Medical Physics Research Group (FISMED), led by Professor Divanizia do 
Nascimento Souza, was created in 2003. Linked to the Physics Department (DFI) of the 
Sergipe Federal University (UFS), it has 10 research lines with the purpose of developing 
studies on radiation dosimetry, radioprotection, improvement of quality control procedures 
in radiodiagnosis, radiotherapy and nuclear medicine, as well as the development of 
methodologies and instruments for use in quality control of equipment and instruments 
that emit or detect ionizing radiation. Since its foundation, it has had partnerships with 
several institutions, such as IPEN/USP, DEN/UFPE, CRCN/CNEN, CDTN/CNEN, and the 
Università di Pisa. FISMED manages the Medical Physics Laboratory and the Radiation 
Physics Laboratory. The academic production resulting from these studies has resulted in 
several works published in specialized journals and papers presented, mainly in national 
and international scientific events with dissemination in annals, serving as an incentive 
to the training of undergraduate students, Master's, PhD, and post-doctoral internships. 
Currently, the group is composed of 25 participants, among teachers, students, and 
collaborators, distributed among all levels of higher education (undergraduate, master's 
and doctoral students, masters, PhD, and post-docs).

Group contact: dnsouza@academico.ufs.br
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Núcleo de Investigação 
Sobre História e 

Perspectivas Atuais da 
Educação Matemática 

– NIHPEMAT

O Grupo de Pesquisa Núcleo de Investigação Sobre História e Perspectivas Atuais da 
Educação Matemática (NIHPEMAT), liderado pelo professora Ivanete Batista dos Santos, 
foi criado em 2010. Vinculado ao Departamento de Matemática (DMA) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS), possui duas linhas de pesquisa, com a finalidade de 
compreender o processo formação de professores e a constituição da Matemática 
como uma disciplina escolar. Além de pesquisar sobre metodologias e recursos 
alternativos, que contribuam para minimizar dificuldades relacionados ao processo de 
ensinar e aprender conteúdos matemáticos. Desde 2012 tem parcerias com Grupo 
Associado de Estudo e Pesquisa sobre História da Educação Matemática (GHEMAT 
Brasil), atualmente em parceria com pesquisas vinculados a um projeto intitulado Os 
experts e a sistematização da matemática para a formação de professores dos primeiros 
anos escolares (1890-1990). As ações desenvolvidas estão voltadas para pesquisas de 
iniciação (PIBIC), trabalhos de conclusão de curso (TCC) e a dissertações de mestrado 
vinculadas ao Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática 
(PPGECIMA). Atualmente, conta com vinte e um participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores.

Contatos do grupo: netinha@academico.ufs.br

Research Group on 
History and Current 

Perspectives of 
Mathematics Education 

– NIHPEMAT

The Research Group on History and Current Perspectives of Mathematics Education 
(NIHPEMAT), led by Professor Ivanete Batista dos Santos, was created in 2010. Linked to 
the Department of Mathematics (DMA) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 
two lines of research, with the purpose of understanding the process of teacher training 
and the constitution of Mathematics as a school subject. In addition to researching 
alternative methodologies and resources that help to minimize difficulties related to 
the process of teaching and learning mathematical content. Since 2012, it has had 
partnerships with the Associated Study and Research Group on History of Mathematics 
Education (GHEMAT-Brazil), currently in partnership with research linked to a project 
entitled Experts and the systematization of mathematics for the training of teachers in the 
first years of school (1890 - 1990). The activities developed are aimed at initiation research 
(PIBIC), course conclusion works (TCC) and master's thesis linked to the Graduate 
Program in Science and Mathematics Teaching (PPGECIMA). Currently, the group is 
composed of twenty-one participants, including professors, students and employees.

Group contact: netinha@academico.ufs.br 
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Paleontologia e 
Bioestratigrafia do 
Cretáceo Marinho

O Grupo de Pesquisa Paleontologia e Bioestratigrafia do Cretáceo Marinho 
(PALEOBIOCRET), liderado pela professora Edilma de Jesus Andrade, foi criado 
em 2009 e está vinculado ao Departamento de Geologia (DGEOL) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS). O grupo tem cinco linhas de pesquisa com objetivo de 
ampliar os estudos taxonômicos da macrofauna marinha do Cretáceo do Brasil, que 
é de fundamental importância para realização de interpretações bioestratigráficas, 
paleogeográficas e paleoecológicas da porção setentrional do oceano Atlântico Sul. Os 
estudos realizados, principalmente nas sequências marinhas das bacias de Sergipe, 
Camamu e Potiguar, têm propiciado a ampliação do conhecimento paleontológico, 
bioestratigráfico e paleogeográfico dessas bacias, além de diversas correlações 
estratigráficas. As ações desenvolvidas estão voltadas para estudos sobre a macrofauna 
marinha do Cretáceo do Brasil, na formação de recursos humanos e na produção 
científica qualificada. A produção acadêmica decorrente desses estudos tem resultado 
em artigos publicados em periódicos e trabalhos apresentados em eventos científicos 
nacionais e internacionais, contribuindo à formação de Geólogos e Mestres  
em Geociências.

Contato do grupo: edilma@academico.ufs.br

Paleontology and 
Biostratigraphy of the 

Marine Cretaceous 
Research Group

The Paleontology and Biostratigraphy of the Marine Cretaceous Research Group 
(PALEOBIOCRET), led by Professor Edilma de Jesus Andrade, was created in 2009 and it 
is linked to the Department of Geology (DGEOL) of the Federal University of Sergipe (UFS). 
The group has five lines of research with the objective of expanding taxonomic studies of 
the marine macrofauna of the Cretaceous of Brazil, which is of fundamental importance 
for carrying out biostratigraphic, paleogeographic and paleoecological interpretations 
of the northern portion of the South Atlantic Ocean. The studies carried out, mainly in 
the marine sequences of the Sergipe, Camamu and Potiguar basins, have provided the 
expansion of paleontological, biostratigraphic and paleogeographic knowledge of these 
basins, in addition to several stratigraphic correlations. The activities developed are 
focused on studies on the marine macrofauna of the Cretaceous of Brazil, the training of 
human resources and qualified scientific production. The academic production from these 
studies has resulted in articles published in journals and papers presented at national and 
international scientific events, contributing to the training of Geologists and Masters  
in Geosciences.

Group contact: edilma@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
de Química Analítica 

Ambiental

O Grupo de Química Analítica Ambiental (GQAA) foi criado em 1994, pelo professor 
José do Patrocínio Hora Alves, permanecendo como líder até 2000, quando assumiu 
a liderança do grupo o professor Carlos Alexandre Borges Garcia. Vinculado ao 
Departamento de Química (DQI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Suas 
ações estão voltadas para as áreas da Química Analítica e Ambiental, com as linhas 
de pesquisa em Desenvolvimento e validação de novos métodos analíticos; Métodos 
Óticos de análise; Modelagem e simulação matemática aplicada a dados ambientais 
e Recursos Hídricos. Os pesquisadores que compõem esse grupo têm vínculo direto 
com o Laboratório de Química Analítica Ambiental (LQA) e o Laboratório de Tecnologia 
e Monitoramento Ambiental (LTMA). São 11 os professores pesquisadores do GQAA, 
sendo 8 da UFS, 1 da UFBA, 1 da UFAL e 1 Pós-Doutor, e possui um amplo quadro de 
alunos, da própria UFS, que se engajam nas pesquisas através de projetos de incentivo 
(PIBIC, PIBIT, PIBIX, dentre outros), mestrado, doutorado. 

Contatos do grupo: cgarcia@academico.ufs.br

Environmental 
Analytical Chemistry 

Research Group

The  Environmental Analytical Chemistry Research Group (GQAA) was created by 
Professor José do Patrocínio Hora Alves em 1994. Professor Carlos Alexandre Borges 
Garcia is currently the leader. Linked to the  Department of Chemistry (DQI) of the 
Federal University of Sergipe (UFS). Its activities are focused on the areas of Analytical 
and Environmental Chemistry, with research lines in Development and validation of new 
analytical methods; Optical methods of analysis; Mathematical modeling and simulation 
applied to environmental data and Water Resources. The researchers that make up this 
group have direct links with the Environmental Analytical Chemistry Laboratory (LQA) and 
the Environmental Technology and Monitoring Laboratory (LTMA). There are 11 GQAA 
research professors, 8 from UFS, 1 from UFBA, 1 from UFAL and 1 Post-Doctor, and it has 
a large number of students, from UFS itself, who engage in research through incentive 
projects (PIBIC, PIBIT, PIBIX, among others), master's and doctoral students.

Group contact: cgarcia@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa em 
Estatística e Atuária

O Grupo de Pesquisa em Estatística e Atuária (GPEA), liderado pelo professor José 
Rodrigo Santos Silva, foi criado em 2017. Vinculado ao Departamento de Estatística e 
Ciências Atuariais (DECAT) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), apresenta caráter 
multidisciplinar atuando em pesquisa, ensino e extensão, desenvolvendo projetos 
associados às seguintes linhas de pesquisa: Análise de Risco, Inferência Estatística 
e Estatística Aplicada. O grupo tem como finalidade o desenvolvimento de métodos 
estatísticos e atuariais e a aplicação das metodologias conhecidas em análise de 
dados provenientes das diversas áreas do conhecimento. Além disso, o grupo busca o 
fortalecimento e uma maior divulgação das pesquisas em estatística e atuária na UFS e 
no estado de Sergipe. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação de discentes de Iniciação Científica, 
Mestrado e Doutorado. As ações desenvolvidas estão voltadas para estudos em Análise 
de Seguros, Análise de Crédito, Física-Estatística, Séries Temporais, Multivariada, 
Redes Neurais e Epidemiologia. Atualmente, conta com 18 participantes, entre 
docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres e doutores).

Contatos do grupo: rodrigo.silva@academico.ufs.br

Research Group on 
Statistics and  

Actuarial Science

The Research Group on Statistics and Actuarial Science (GPEA), led by Professor 
José Rodrigo Santos Silva, was created in 2017. Linked to the Department of Statistics 
and Actuarial Sciences (DECAT) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has a 
multidisciplinary character working in research, teaching and extension, developing 
projects associated with the following lines of research: Risk Analysis, Statistical Inference 
and Applied Statistics. The group aims to develop statistical and actuarial methods and 
the application of well-known methodologies in data analysis from different areas of 
knowledge. In addition, the group seeks to strengthen and further disseminate research 
in statistics and actuarial at UFS and in the state of Sergipe. The academic production 
resulting from these studies resulted in several articles published in specialized journals 
and papers presented, mainly in national and international scientific events with publication 
in annals, also serving as a stimulus for student education at Scientific Initiation, Master's 
and Doctorate levels. The activities developed are aimed at studies in Insurance Analysis, 
Credit Analysis, Physics-Statistics, Time Series, Multivariate, Neural Networks and 
Epidemiology. Currently, the group is composed of 18 participants, including professors, 
students and employees, distributed at all levels of higher education (undergraduate, 
master's and doctoral students, masters and doctors).

Group contact: rodrigo.silva@academico.ufs.br
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SinCat – Grupo de 
Pesquisa em Síntese 

de Catalisadores e 
Adsorventes

O Grupo de Pesquisa em Síntese de Catalisadores e Adsorventes (SinCat) do 
Departamento de Química, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da UFS foi criado 
em 2008 com o objetivo de estudar diferentes rotas para a síntese de catalisadores e 
adsorventes com potencial aplicação em diversos setores. O grupo atua na formação 
de recursos humanos à nível de iniciação científica, mestrado e doutorado e tem 
repercussões nacionais e internacionais através de contatos e parcerias com outros 
grupos de pesquisa que atuam na área. As principais linhas de pesquisa do grupo 
envolvem a síntese de catalisadores e adsorventes com aplicações na adsorção de 
metais, corantes, fármacos e pesticidas e em reações de reforma de catalítica de 
compostos orgânicos, também atua na modificação de materiais poliméricos para a 
aplicação biológica e ambiental.

Contatos do grupo: e-mail: annemgp@academico.ufs.br

SinCat – Research 
Group on Synthesis 

of Catalysts and 
Adsorbents

The Research Group on Synthesis of Catalysts and Adsorbents (SinCat) of the Department 
of Chemistry, Center for Exact Sciences and Technology at UFS was created in 2008 with 
the objective of studying different routes for the synthesis of catalysts and adsorbents 
with potential application in various sectors. The group works in the training of human 
resources at the level of scientific initiation, master's and doctorate and has national 
and international repercussions through contacts and partnerships with other research 
groups working in the area. The main lines of research of the group involve the synthesis 
of catalysts and adsorbents with applications in the adsorption of metals, dyes, drugs and 
pesticides and in catalytic reforming reactions of organic compounds, also acting in the 
modification of polymeric materials for biological and environmental application.

Group contact: annemgp@academico.ufs.br
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Grupo Interdisciplinar 
de Pesquisa 

em Metabólitos 
Secundários Bioativos

O Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Metabólitos Secundários Bioativos (METABIO), 
liderado pela professora Samísia Maria Fernandes Machado, foi criado em 2003. 
Vinculado ao Departamento de Química (DQI) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), este grupo agrega nove pesquisadores docentes da UFS e outros colaboradores 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós- doutores), os quais 
atuam nas mais diversas áreas do conhecimento, desenvolvendo pesquisa básica 
e aplicada em projetos diversos de iniciação científica, monografias de graduação 
e dissertações de mestrado dentro das seguintes linhas de pesquisa: (1) Ensino de 
Ciências; (2) Sínteses de Compostos Orgânicos; (3) Bioprospecção de Produtos 
Naturais; (4) Oxidação biomimética de Produtos Naturais, Fármacos, Pesticidas e 
Corantes; (5) Eletroquímica Orgânica; (6) Química Ambiental e Degradação de Poluentes 
Orgânicos; (7) Farmacologia. Nosso principal objetivo é desenvolver habilidades 
que possam atuar no aproveitamento dos recursos naturais renováveis do estado de 
Sergipe e, consequentemente, promover a sua sustentabilidade. A divulgação científica 
de nossos resultados é feita por meio de comunicação em congressos e de artigos 
científicos publicados em revistas de veiculação nacional e internacional.

Contatos do grupo: samisiamachado@academico.ufs.br

Interdisciplinary 
Research Group on 

Secondary Bioactive 
Metabolites

The Interdisciplinary Research Group on Secondary Bioactive Metabolites, led by 
professor Samísia Maria Fernandes Machado, was created in 2003 and it is linked to the 
Department of Chemistry (DQI) of the Federal University of Sergipe (UFS). This group 
brings together nine UFS faculty researchers and others collaborators (undergraduate, 
master's and doctoral students and also masters, doctors and post-doctors), who work in 
the most diverse areas of knowledge, developing basic and applied research in various 
scientific initiation projects, bachelor thesis and master's thesis within the following lines of 
research: (1) Science teaching; (2) Syntheses of Organic Compounds; (3) Bioprospecting 
of Natural products; (4) Biomimetic Oxidation of Natural Products, Drugs, Pesticides and 
Dyes; (5) Organic Electrochemistry; (6) Environmental Chemistry and Degradation of 
Organic Pollutants; (7) Pharmacology. Our main objective is to develop skills that can act 
in the use of renewable natural resources in the state of Sergipe and therefore promote its 
sustainability. The scientific dissemination of our results is made through communication in 
congresses and scientific articles published in National and International journals.

Group contact: samisiamachado@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
em Cromatografia e 

Amostras Complexas

O Grupo de Pesquisa em Cromatografia e Amostras Complexas (CROMAC), 
liderado pela professora Lisiane dos Santos Freitas e Profa. Dra. Flaviana Cardoso 
Damasceno, foi criado em 18/08/2020. Vinculado ao Departamento de Química (DQI) 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui como linhas de pesquisa Análises de 
Amostras Complexas e Determinação de Compostos Orgânicos, com a finalidade de 
desenvolver pesquisas na área de química analítica voltada a elucidação e quantificação 
de compostos orgânicos em matrizes complexas. Desde 2008 tem parcerias com 
os pesquisadores que compõe este grupo de pesquisa. O CROMAC administra o 
Laboratório de Análises Cromatográficas, prédio NUPEG-UFS. A produção acadêmica 
decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos 
especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos 
nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à 
formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para 
pesquisa acadêmica. Atualmente, conta com 18 participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres e doutores). 

Contato do grupo: e-mail do grupo: cromac.ufs@gmail.com

Coordenador do grupo e-mail lisiane@academico.ufs.br

Research Group on 
Chromatography and 

Complex Samples 
(CROMAC)

The Research Group on Chromatography and Complex Samples (CROMAC), led by 
Professor Lisiane dos Santos Freitas, PhD, and Professor Flaviana Cardoso Damasceno, 
PhD was created on 08/18/2020. Linked to the Department of Chemistry (DQI) of the 
Federal University of Sergipe (UFS), its lines of research are Complex Sample Analysis 
and Determination of Organic Compounds, in order to develop research in the area of 
analytical chemistry aimed at elucidating and quantifying organic compounds  in complex 
matrices. Since 2008, it has had partnerships with the researchers that make up this 
research group. CROMAC manages the Chromatographic Analysis Laboratory, NUPEG-
UFS building. The academic production resulting from these studies resulted in several 
articles published in specialized journals and papers presented, mainly in national and 
international scientific events with publication in annals, also serving as a stimulus for 
student education (Scientific Initiation, Master's and Doctorate). The activities developed 
are aimed at academic research. Currently, the group is composed of 18 participants, 
including professors, students, and employees, distributed at all levels of higher education 
(undergraduate, master's and doctoral students, masters, and doctors).

Group contact: cromac.ufs@gmail.com

Group coordinator's e-mail: lisiane@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa em 
Astrofísica

O Grupo de Pesquisa em Astrofísica (GAS) do Departamento de Física da UFS foi 
criado em 2012 e reúne pesquisadores e estudantes que exploram uma ampla gama 
da astrofísica moderna. Liderado pelo Prof. Dr. Raimundo Lopes de Oliveira Filho, o 
grupo tem teóricos e observacionais que fazem uso de vários telescópios terrestres e 
espaciais, e que acumulam habilidades não só em Física e Matemática mas também 
em técnicas computacionais na lida com observações astronômicas, simulações e 
grandes volumes de dados, incluindo aquelas em campos de inteligência artificial. 
Em esforços individuais e em grupo, seus membros investigam processos físicos em 
objetos astronômicos como exoplanetas, estrelas e galáxias, e aspectos cosmológicos 
do Universo com um todo. Seus pesquisadores são membros ativos de diversas 
colaborações nacionais e internacionais. Não menos importante, o grupo é engajado em 
educação em todos os níveis, divulgação e comunicação com o público.

Contato do grupo: raimundo.lopes@academico.ufs.br

Research Group on 
Astrophysics

The  Group on Astrophysics Research (GAS) of the Department of Physics started in 2012 
and brings together faculty members and students exploring a wide range of modern 
astrophysics. Led by Dr. Raimundo Lopes de Oliveira Filho, it gathers theorists and 
observers making use of several ground-based and space telescopes, who accumulate 
expertise not only in Physics and Mathematics but also in computational techniques to 
deal with astronomical observations, simulations, and big data, including those in the 
field of artificial intelligence. In individual and team-based efforts, the group members 
investigate physical processes in astronomical objects like exoplanets, stars, and 
galaxies, and cosmological aspects of the Universe as a whole. The researchers are 
active members of several national and international collaborations. Not least, the group is 
actively engaged in education at all levels, outreach, and public communication.

Group contact: raimundo.lopes@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Análise harmônica 

e EDPs dispersivas/
parabólicas

O Grupo de Pesquisa (HA&PDEs), liderado pelos professores Marcelo Fernandes 
de Almeida e Wilberclay Gonçalves Melo, foi criado em 07/10/2019. Vinculado ao 
Departamento de Matemática (DMA) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 
Equações Diferenciais Parabólicas, Análise de Fourier, Teoria de espaços de funções 
e Fluidos Micropolares linhas de pesquisa, com a finalidade de intercâmbio entre os 
pesquisadores da instituição. Desde 2019 tem parcerias com UNICAMP, USP, UFPE, 
UESC e UFRGS. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As 
ações desenvolvidas estão voltadas para desenvolvimento e pesquisa em Matemática. 
Atualmente, conta com X participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, 
distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, 
doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: marcelo@mat.ufs.br

Harmonic analysis and 
dispersive/parabolic 

PDEs Research Group

The HA&PDEs Research Group, led by professors Marcelo Fernandes de Almeida and 
Wilberclay Gonçalves Melo was created on 07/10/2019. Linked to the Department of 
Mathematics (DMA) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has Parabolic Differential 
Equations, Fourier Analysis, Theory of Function Spaces and Micropolar Fluids as lines of 
research with the purpose of promoting exchange between researchers at the institution. 
Since 2019, it has had partnerships with UNICAMP, USP, UFPE, UESC and UFRGS. The 
academic production resulting from these studies resulted in several articles published in 
specialized journals and papers presented, mainly in national and international scientific 
events with publication in annals, also serving as a stimulus for student education 
(Scientific initiation, Master's degree and Doctorate degree). The activities developed are 
aimed at the development and research in Mathematics. Currently, the group is composed 
of many participants,  including professors, students and collaborators distributed at 
all levels of higher education (undergraduate,  master's and doctoral students and also 
doctors and post-docs).

Contact: marcelo@mat.ufs.br
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Laboratório de 
Petrologia Aplicada à 

Pesquisa Mineral

O Grupo de Pesquisa Laboratório de Petrologia Aplicada à Pesquisa Mineral (LAPA) 
é liderado pelos professores Herbet Conceição e Maria de Lourdes Rosa, criado 
no ano de 2009. Está vinculado ao Departamento de Geologia, da Universidade 
Federal de Sergipe, e possui quatro linhas de pesquisa (Petrologia de Terrenos 
Ígneos e Metamórficos, Pesquisa Mineral, Mapeamento Geológico e Proveniência de 
Sedimentos). O LAPA tem como objetivos caracterizar e investigar a gênese de rochas e 
minérios, inferir suas condições de formação e as potencialidades econômicas. Desde 
2010 mantém colaboração com diversas universidades no país (USP, UFBA, UFPE, 
UFPA, UFOB), no exterior (França, Canadá, Portugal, Estados Unidos, Suíça), e com 
empresas do setor mineral (CPRM, FERBASA). O LAPA administra os Laboratórios 
de Microanálises e Geoquímica do Condomínio de Laboratórios Multiusuários das 
Geociências da UFS. A produção científica decorrente das pesquisas tem resultado 
em artigos publicados em periódicos especializados e em eventos científicos nacionais 
e internacionais. As ações desenvolvidas estão voltadas a estudos mineralógico, 
petrológico e são associados à formação de pessoal qualificado (Iniciação Científica, 
Mestrado e Doutorado). Atualmente conta com 25 participantes, entre docentes, 
discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis (graduandos, mestrandos, 
doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do Grupo: herbet@academico.ufs.br ou lrosa@academico.ufs.br

Laboratory of Petrology 
Applied to Mineral 

Research

The  Laboratory of Petrology Applied to Mineral Research (LAPA) Research Group is led by 
professors Herbet Conceição and Maria de Lourdes Rosa and it was created in 2009. It is 
linked to the Department of Geology, Federal University of Sergipe, and has four lines of 
research (Petrology of Igneous and Metamorphic Terrains, Mineral Research, Geological 
Mapping and Sediment Provenance). The LAPA aims to characterize and investigate the 
genesis of rocks and ores, inferring their formation conditions and economic potential. 
Since 2010, it has collaborated with several universities in the country (USP, UFBA, UFPE, 
UFPA, UFOB), abroad (France, Canada, Portugal, United States, Switzerland), and with 
companies in the mineral sector (CPRM, FERBASA). LAPA manages the Microanalysis and 
Geochemistry Laboratories of the Condominium of Multiuser Laboratories of Geosciences 
at UFS. The scientific production resulting from research has resulted in articles published 
in specialized journals and in national and international scientific events. The activities 
developed are aimed at mineralogical and petrological studies and are associated with the 
training of qualified personnel (Scientific Initiation, Master's and Doctorate). It is currently 
composed of 25 participants, including professors, students and collaborators,  
distributed at all levels (undergraduate, master's and doctoral students, masters, doctors 
and post-docs).

Group contacts: herbet@academico.ufs.br ou lrosa@academico.ufs.br

mailto:herbet@academico.ufs.br
mailto:herbet@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Núcleo de Estudos em 
Geologia e Áreas Afins

O Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos em Geologia e Áreas Afins (NEGAA), liderado 
pela professora Dra. Aracy Sousa Senra, foi criado em 2012 e está vinculado ao 
Departamento de Geologia (DGEOL) da Universidade Federal de Sergipe (UFS). O 
grupo possui linhas de pesquisa bastante abrangentes, concentradas principalmente 
nas áreas da Geologia Estrutural e Geofísica Aplicada. Na área da Geologia Estrutural, 
são desenvolvidos estudos da Neotectônica e Sismicidade no estado de Sergipe, 
que pode envolver desde o condicionamento estrutural do embasamento cristalino 
pré-cambriano (sistemas de falhas distensionais e estruturas associadas – Faixa de 
Dobramentos Sergipana) até a evolução tectono-estratigráfica das supersequências 
da Bacia Sedimentar Sergipe-Alagoas. No âmbito da Geofísica Aplicada, o grupo tem 
atuado em pesquisas envolvendo o desenvolvimento de equipamentos de medição 
e a realização de levantamentos geofísicos de eletrorresistividade (caminhamento 
elétrico e sondagem elétrica vertical) e potencial espontâneo. Tais levantamentos são 
empregados na investigação e delimitação de plumas de contaminação no subsolo, 
caracterização espacial e temporal de aquíferos, estudo da sazonalidade de fluxos 
hídricos em subsuperfície e caracterização de depósitos sedimentares marinhos e 
eólicos ao longo da linha costeira. Tendo em vista as linhas de pesquisa anteriormente 
citadas, diversos Trabalhos de Conclusão de Curso e Iniciação Científica têm sido 
orientados, resultando em artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos 
apresentados em congressos, simpósios e outros eventos científicos nacionais e 
internacionais. Atualmente o NEGAA conta com dez participantes entre docentes, 
discentes e colaboradores. 

Contatos do grupo: aracysenra@academico.ufs.br - wfolly@academico.ufs.br

Center for Studies in 
Geology and Related 

Areas Research Group

The Center for Studies in Geology and Related Areas Research Group (NEGAA), 
led by Professor Aracy Sousa Senra, PhD, was created in 2012 and it is linked to the 
Department of Geology (DGEOL) of the Federal University of Sergipe (UFS). The group 
has a broad coverage of research lines, which are mainly concentrated in the areas 
of Structural Geology and Applied Geophysics. In the area of   Structural Geology, the 
group develops studies on neotectonics and seismicity in the state of Sergipe, which 
can involve from the structural conditioning of the Pre-Cambrian crystalline basement 
(distensional fault systems and associated structures – Sergipana Fold Belt) to the analysis 
of tectonic evolution of the sequences from Sergipe-Alagoas Basin. In the field of Applied 
Geophysics, the group has been involved in the development of measuring equipment as 
well as in the conduction of electrical resistivity and self-potential surveys. Such surveys 
have been used in the investigation and delimitation of underground contamination 
plumes, spatial and temporal characterization of aquifers, study of the seasonality of 
subsurface water flows and characterization of marine and eolian sedimentary deposits 
along the coastline. In view of the above-mentioned research lines, several Course 
Conclusion Works and Scientific Initiation projects have been mentored, resulting in 
articles published in specialized journals and papers presented at congresses, symposia 
and other national and international scientific events. Nowadays, ten participants including 
professors, students and employees compose the group.

Group contacts: aracysenra@academico.ufs.br - wfolly@academico.ufs.br 
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Grupo de Estudos e 
Pesquisas  

em Informática  
na Educação

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Informática na Educação (GEPIED), liderado pelo 
professor Henrique Nou Schneider foi criado em 2010. Vinculado ao Departamento de 
Computação (DCOMP) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui quatro linhas 
de pesquisa – Tecnologia e Humanidade, Informática na Educação, Interação Humano-
Computador e e-Learning e Ambientes Virtuais de Aprendizagem – com a finalidade 
de desenvolver estudos, pesquisas e software envolvendo a problemática da utilização 
da Informática na Educação. Desde 2011 tem parcerias com SEMED/AJU, SEDUC/
SE, FE/UNICAMP, FaE/UFMG, PPGED/UNISINOS, NEDECC/UFSC, NUCOG/UFSC, 
TeCEADI+/UFF, SENAC/SE e SEBRAE/SE. O GEPIED administra uma sala do DCOMP 
localizada no CCET/UFS. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou 
em diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação de pesquisadores em nível de IC, 
Mestrado e Doutorado. As ações desenvolvidas estão voltadas para investigar as 
demandas educacionais e sociais para o novo milênio e as suas relações com as 
tecnologias digitais, buscando compreendê-las e equacioná-las. Atualmente, conta com 
dez participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os 
níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e 
pós-doutores). 

Contatos do grupo: e-mail hns@terra.com.br

Study and Research 
Group on Informatics  

in Education

The Study and Research Group on Informatics in Education (GEPIED), led by Professor 
Henrique Nou Schneider was created in 2010. Linked to the Department of Computing 
(DCOMP) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has four lines of research – 
Technology and Humanity, Informatics in Education, Human-Computer Interaction and 
e-Learning and Virtual Learning Environments – with the purpose of developing studies, 
researches and software involving the problematic of the use of Informatics in Education. 
Since 2011, it has had partnerships with SEMED/AJU, SEDUC/SE, FE/UNICAMP, FaE/
UFMG, PPGED/UNISINOS, NEDECC/UFSC, NUCOG/UFSC, TeCEADI+/UFF, SENAC/
SE and SEBRAE/SE. GEPIED manages a DCOMP room located at CCET/UFS. The 
academic production resulting from these studies resulted in several articles published in 
specialized journals and papers presented, mainly in national and international scientific 
events with publication in annals, also serving as a stimulus to the training of researchers 
at the level of Scientific Initiation, Master's and Doctorate. The activities developed are 
aimed at investigating the educational and social demands for the new millennium and 
their relationship with digital technologies, seeking to understand and balance them. 
Currently, the group is composed of ten participants, including professors, students and 
collaborators, distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's and 
doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: e-mail hns@terra.com.br
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Estudo teórico 
espectroscópico 

de sistemas 
contendo íons Ln3+: 
dinâmica molecular, 

luminescência,  
TL e OSL

Sistemas vítreos são de interesse em estudos óticos e espectroscópicos. Por ter 
estrutura amorfa, permite dopagens bastante variadas. Vitrocerâmicas transparentes 
que contenham cristais nucleados por íons lantanídeos trivalentes (Ln3+) já foram 
preparados, mas não há uma abordagem teórica de efeito de campo cristalino. 
Paralelamente, estudos de dinâmica molecular revelam que a estrutura local do vidro 
em torno do íon Eu3+, após longo recozimento, tende a ter simetria definida. Assim, 
abordar teoricamente estes sistemas é importante, pois é possível prever composição 
que levem a redução de custos de produção e maior eficiência. Vidros também têm 
aplicação atuais em dosimetria e células fotovoltaicas, o que aumenta a necessidade 
de um estudo sistemático destes materiais. Em sistemas contendo Ln3+ a blindagem 
sofrida pelos elétrons oticamente ativos que populam orbital 4f faz com que a interação 
entre este íon luminescente e seus primeiros vizinhos (PV) seja principalmente 
eletrostática. Para investigar esta interação, é necessário definir a carga de interação de 
cada espécie. No Ln3+, as cargas são os elétrons 4f. Nos PV, define-se o fator da carga, 
gj (j conta os PV), gje é a carga de interação, e e a carga eletrônica. Entre os modelos de 
parâmetros de campo cristalino, o modelo recobrimento simples (SOM – simple overlap 
model) é simples e com postulados específicos sobre o gj. É um modelo de campo 
efetivo e é possível se restringir à interação Ln-PV, a contribuição mais importante. 
Neste modelo, o recobrimento ρj, entre os orbitais 4f e 2s2p do PVj, modula a carga de 
interação (ρjgje) que perturba os elétrons 4f. Esta carga efetiva está em torno da meia 
distância da ligação Ln-PV. A ausência de literatura para descrever sistematicamente o 
comportamento de cristais nos quais não há a priori um sitio bem definido para o Ln3+, é 
a principal razão deste estudo. Assim, abordaremos cristais como CaF2, MnF2 e MgB4O7, 
todos dopados com íons Ln3+. O SOM será implementado através do método dos 
vizinhos equivalentes (MENN – method of equivalent nearest neighbours).

Spectroscopic 
theoretical study of 
systems containing 

Ln3+ ions: 
molecular dynamics, 

luminescence,  
TL and OSL

Vitreous systems are of interest in optical and spectroscopic studies. Due to its  
amorphous structure, it allows quite varied doping. Transparent ceramics containing 
nucleated crystals by trivalent lanthanide ions (LN3+) have already been prepared, but 
there is no theoretical approach of crystalline field effect. At the same time, studies of 
molecular dynamics reveal that the local structure of the glass around the Eu3 + ion, 
after long annealing, tends to have symmetry defined. Thus, these systems are important 
theoretically as it is possible to predict composition that lead to reducing production costs 
and greater efficiency. Glasses also have current application in dosimetry and photovoltaic 
cells, which increases the need for a systematic study of these materials. In systems 
containing Ln3 + the shielding suffered by the optically active electrons that populate 
orbital 4F causes the interaction between this luminescent ion and its nearest neighbors 
(NN) is mainly electrostatic. To investigate this interaction, it is necessary to define the 
load of interaction of each species. In Ln3 +, the loads are the 4F electrons. In PV, the load 
factor is defined, gj (j runs over the NN), gje is the charge of interaction, and the electronic 
load. Among the crystalline field parameter models, the simple recapping model (Simple 
Overlap Model) is simple and with specific postulates on gj. It is an effective field model 
and it is possible to restrict the Ln-PV interaction, the most important contribution. In this 
model, the overlap ρj, between the 4f and 2s2p orbitals of the NN, modulates the charge 
of interaction (ρjgje) that affects the 4f electrons. This effective charge is around the middle 
distance of the Ln-NN interaction. The absence of literature to describe systematically 
the behavior of crystals in which there is no a priori  well-defined site for Ln3+, is the main 
reason for this study. Thus, we will study crystals such as CaF2, MnF2 and MgB4O7, all 
doped with Ln3 + ions. The SOM will be implemented through the method of equivalent 
neighbors (MENN)
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Grupo de 
Desenvolvimento 
e Otimização de 

Materiais – DOM

O grupo de pesquisa foi formado em 1997. Ele se destina à pesquisa e investigação 
de materiais à base de cimento, bem como a síntese, caracterização e aplicação de 
materiais com características adsorventes. 

O grupo vem contribuindo para a formação de recursos humanos, mais especificamente 
na formação de alunos de IC, mestrado e doutorado. Atualmente, o grupo conta com 6 
pesquisadores da UFS. O grupo desenvolve atividades ligadas também aos programas 
de pós graduação em Química (PPGQ) da UFS.

Materials Development 
and Optimization  

Group – DOM

The research group was founded in 1997. The group has been dedicated to the research 
and investigation of cement-based materials, as well as the synthesis, characterization and 
application of materials with adsorbent characteristics.

The group has been contributing to the training of human resources, more specifically in 
the training of scientific initiation (undergraduate) students, master's and doctoral students. 
Currently, the group is composed of 6 researchers from UFS. The group also develops 
activities linked to the Graduate Program in Chemistry (PPGQ) at UFS.
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Grupo de Pesquisa em 
Química Inorgânica

O Grupo de Pesquisa em Química Inorgânica (GPQI), liderado pelo professor Adriano 
Bof de Oliveira, foi criado em 2010 no Departamento de Química (DQI) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS). O grupo possui três linhas de pesquisa, com a finalidade 
de estudar a estrutura cristalina e molecular de espécies químicas para aplicação na 
química medicinal e na ciência de materiais. Desde o início de suas atividades de 
pesquisa, o grupo tem parcerias com a Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 
Universidade Estadual Paulista (UNESP), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), 
no Brasil, e com a Universidade de Bonn e a Universidade de Kiel, na Alemanha. 
O grupo de pesquisa publica seus resultados em artigos científicos em periódicos 
especializados indexados em bases de dados internacionais e também tem seus 
resultados apresentados em eventos científicos nacionais e internacionais. A formação 
de jovens pesquisadores é um objetivo central das atividades do grupo de pesquisa, 
assim como o intercâmbio científico com outras instituições de ensino e pesquisa. O 
grupo é formado por docentes e discentes das universidades UFS, FURG, UNESP e 
UFSCar, e mais detalhes sobre as atividades e a história do grupo pode ser conferido no 
link: https://www.youtube.com/watch?v=dX7EKVOO3ig (Aspectos da Química Estrutural: 
construindo pontes entre a cristaloquímica e o planejamento racional de fármacos  
"in silico").

Contato: adriano@academico.ufs.br

Research Group on 
Inorganic Chemistry

The Research Group on Inorganic Chemistry (GPQI) led by Professor Adriano Bof de 
Oliveira was established in 2010 in the Department of Chemistry (DQI) of the Federal 
University of Sergipe (UFS). The group has three research areas, which are centered on 
the study of crystalline and molecular structures of chemical species for application in 
medicinal chemistry and materials science. Since the beginning of its activities, the group 
maintains a close scientific collaboration with the Federal University of Rio Grande (FURG), 
the São Paulo State University (UNESP), the Federal University of São Carlos (UFSCar), 
in Brazil, and with the University of Bonn and the University of Kiel, in Germany. The 
research group publishes its results in scientific articles in specialized journals, indexed 
in international databases, and in national and international scientific events. The training 
of young researchers is a central objective of the activities of the research group, as well 
as the scientific exchange with other teaching and research institutions. Professors and 
students from UFS, FURG, UNESP and UFSCar universities are members of the Inorganic 
Chemistry Research Group, and more details about the group's activities and history 
can be found at this link: https://www.youtube.com/watch?v=dX7EKVOO3ig (Aspects of 
Structural Chemistry: building bridges between crystallochemistry and "in silico" rational 
drug design). (The video is available in Portuguese only).

Group Contact: adriano@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa em 
Química de Itabaiana 

(GPQUIT)

O Grupo de Pesquisa em Química de Itabaiana (GPQUIT) liderado pelo professor Victor 
Hugo Vitorino Sarmento, foi criado em 2014 e tem como principal objetivo consolidar 
e fortalecer a área de pesquisa em Química do Departamento de Química da UFS, 
no Campus Prof. Alberto de Carvalho, em Itabaiana. Tem como principais linhas de 
pesquisa: desenvolvimento de materiais híbridos multifuncionais preparados pela 
metodologia sol-gel, química de produtos naturais, química inorgânica e catálise. 
O grupo é formado por 7 pesquisadores atuantes nas diversas áreas da química 
pertencentes aos programas de pós-graduação em Química e de Ciências Naturais. 
O grupo tem desenvolvido e estudado materiais com aplicações industriais tais como 
revestimentos anticorrosivos em ligas metálicas, catalisadores inorgânicos, matrizes 
para liberação controlada de fármacos, sondas luminescentes, obtenção de protetores 
solares transparentes, contendo filtros solares inorgânicos com o dióxido de titânio 
(TiO2) e óxido de zinco ( ZnO), além de estudos baseados em obtenção de metabólitos 
bioativos de plantas de Sergipe. Atualmente, conta com 17 participantes, entre 
docentes e discentes, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos e doutores).

Informações adicionais: vhsarmento@academico.ufs.br

Telefone: (79) 9882-4369/ (79) 3432-8216

Research Group on 
Chemistry of Itabaiana

The Research Group on Chemistry of Itabaiana (GPQUIT) is led by Professor Victor Hugo 
Vitorino Sarmento and it was created in 2014. Its main objective is to consolidate and 
strengthen the research in Chemistry of UFS Department of Chemistry, Itabaiana Campus. 
Its main lines of research are the following: development of functional hybrid

materials prepared by the sol-gel methodology; chemistry of natural products; inorganic 
chemistry and catalysis. The group comprises 7 researchers who operate in different 
areas of Chemistry and in the Natural Sciences and Chemistry Postgraduate Programs. 
The group has developed and studied materials with industrial applications such 
as: anti-corrosion coatings on metallic alloys, catalysts, drug delivery systems, dyes 
and probes to obtain transparente sunscreens containing inorganic sunscreens with 
titanium dioxide (TiO2) and zinc oxide (ZnO), in addition to studies based on obtaining 
bioactive metabolites from Sergipe plants. Currently, the group is composed of 17 
participants, including professors and students, distributed at all levels of higher education 
(undergraduate, master's and doctoral and doctors).

Group contact: vhsarmento@academico.ufs.br

Telephone: (79) 9882-4369/ (79) 3432-8216
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Grupo de Pesquisa em 
Sistemas Dinâmicos e 

Mecânica – GPSDM

O Grupo de Pesquisa em Sistemas Dinâmicos e Mecânica (GPSDM), liderado pelo 
professor Fábio dos Santos, foi criado em 14/11/2017. Vinculado ao Departamento 
de Matemática (DMA) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 08 linhas de 
pesquisa, com a finalidade de estudar e fornecer resultados sobre aspectos qualitativos 
da Teoria dos Sistemas Dinâmicos e aplicações em Mecânica Clássica e Celeste. 
Desde 2017 tem parcerias com DEMAT/UFMA, DMA/UFPE, ICMC/USP, IME/UFG e ICE/
UFMG.  A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de IC, Mestrado e Doutorado. As ações desenvolvidas 
estão voltadas para o desenvolvimento da pesquisa em Sistemas Dinâmicos e Mecânica 
no Brasil e, em especial, no estado de Sergipe. Atualmente, conta com 25 participantes, 
entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino 
superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: gpsdm@academico.ufs.br

Research Group  
on Dynamic  

and Mechanical 
Systems – GPSDM

The Research Group on Dynamic and Mechanical Systems (GPSDM), led by Professor 
Fábio dos Santos, was created on 11/14/2017. Linked to the Department of Mathematics 
(DMA) of the Universidade Federal de Sergipe (UFS), it has 08 lines of research, with 
the purpose of studying and providing results on qualitative aspects of the Theory of 
Dynamical Systems and applications in Classical and Celestial Mechanics. Since 2017, 
it has had partnerships with DEMAT/UFMA, DMA/UFPE, ICMC/USP, IME/UFG and ICE/
UFMG. The academic production resulting from these studies resulted in several 
articles published in specialized journals and papers presented, mainly in national and 
international scientific events with publication in annals, also serving as a stimulus for 
student education at Scientific Initiation, Master's and Doctoral levels. The activities 
developed are aimed at the development of research in Dynamic and Mechanical Systems 
in Brazil and, in particular, in the state of Sergipe. Currently, the group is composed of 25 
participants, including professors, students and collaborators, distributed at all levels of 
higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, doctors  
and post-docs).

Group contact: gpsdm@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa em 
Recursos Minerais 

(RECMIN)

O Grupo de Pesquisa em Recursos Minerais da UFS (RECMIN), liderado pelo professor 
Carlos Dinges Marques de Sá, foi criado em 2014. Vinculado ao Departamento 
de Geologia (DGEOL) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 3 linhas 
de pesquisa, com a finalidade de estudar e pesquisar a mineralogia, geoquímica, 
metalogenia e recursos minerais do Nordeste do Brasil. Desde 2014 tem parcerias com 
o Instituto de Ciências da Terra, polo Universidade do Porto, Portugal, o instituto de 
Geociências da Universidade Federal da Bahia, o Instituto Federal de Ensino Superior 
da Paraíba, polo Picuí, e colaborações pontuais com diversos outros laboratórios no 
Brasil, Portugal, Espanha, Alemanha, Áustria e EUA. O RECMIN administra o Laboratório 
da sala 105 no Condomínio de Laboratórios das Geociências. A produção acadêmica 
decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos 
especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos 
nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à 
formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para a 
pesquisa científica, a geologia econômica e a divulgação científica. Atualmente, conta 
com 12 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos 
os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores 
e pós-doutores). 

Contatos do grupo: carlosmarquessa@academico.ufs.br

Research Group on 
Mineral Resources 

(RECMIN)

The Research Group on Mineral Resources of the Federal University of Sergipe (RECMIN), 
led by Professor Carlos Dinges Marques de Sá, was created in 2014. Linked to the 
Department of Geology (DGEOL) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 3 
lines of research, with the purpose of studying and researching about the mineralogy, 
geochemistry, metallogeny and mineral resources of the Northeast of Brazil. Since 2014, 
it has had partnerships with the Earth Sciences Institute, University of Porto, Portugal, the 
Geosciences Institute of the Federal University of Bahia, the Federal Institute of Higher 
Education of Paraíba, Picuí, and occasional collaborations with several other laboratories 
in Brazil, Portugal, Spain, Germany, Austria and the USA. RECMIN manages the 
Laboratory in room 105 in the Condominium of Geosciences Laboratories. The academic 
production resulting from these studies resulted in several articles published in specialized 
journals and papers presented, mainly in national and international scientific events with 
publication in annals, serving as a stimulus for student education (Scientific Initiation, 
Master's, Doctorate). The activities developed are aimed at scientific research, economic 
geology and scientific public dissemination. The group is currently composed of 12 
participants, including professors, students and collaborators, distributed at all levels of 
higher education (undergraduate, master' and doctoral students and also masters, doctors 
and post-docs).

Group contact: carlosmarquessa@academico.ufs.br
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IGNEOUS –  
Grupo de Pesquisa 
em Rochas Ígneas 

e Ambientes 
Geotectônicos 

Associados

O Grupo de Pesquisa IGNEOUS, liderado pela Professora Adriane Machado, está 
vinculado ao Departamento de Geologia (DGEOL) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS). O Grupo iniciou as suas atividades em 2015 e visa o estudo dos processos 
geológicos relacionados à geração das rochas ígneas, principalmente rochas 
vulcânicas. A pesquisa contempla o uso de várias ferramentas, como o levantamento 
de dados de campo, petrográficos, químicos de mineral e rocha, com o objetivo 
de estabelecer a composição mineralógica das rochas, os processos magmáticos 
vinculados à gênese das rochas, a afinidade química do magmatismo, a fonte do 
magmatismo e o contexto geotectônico. A área de pesquisa se concentra na Faixa de 
Dobramentos Sergipana, Domínio Canindé, Sergipe. Desde 2013, o Grupo tem parcerias 
com pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IG-UFRGS), da 
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) e Universidade de Coimbra (UC-Portugal). 
A produção científica do Grupo IGNEOUS, publicada em artigos científicos de periódicos 
especializados e apresentada em eventos científicos nacionais e internacionais, serviu 
de estímulo à formação de alunos de Iniciação Científica e Mestrado. Atualmente, conta 
com oito participantes, entre docentes, discentes, técnicos e colaboradores.

Contato do grupo: adrianemachado@academico.ufs.br

IGNEOUS – Research 
Group on Igneous 

Rocks and Associated 
Geotectonic 

Environments

The IGNEOUS Research Group, headed by Professor Adriane Machado, is linked to the 
Department of Geology (DGEOL) of the Federal University of Sergipe (UFS). The Group 
initiated its activities in 2015 and aims to study the geological processes related to the 
igneous rocks generation, mainly volcanic rocks. The research uses an array of tools, 
such as field, petrographic, mineral and rock chemistry data, aiming the establishing of 
mineralogical composition of rocks, magmatic processes linked to the rocks genesis, 
chemical affinity of magmatism, magmatism source and geotectonic context. The main 
scope of the research is concentrated at the Sergipana Foldbelt, Canindé Domain 
(Sergipe). The Group has had partnerships with researchers of the Federal University of 
Rio Grande do Sul (UFRGS), Federal University of Pampa (UNIPAMPA) and University 
of Coimbra (UC-Portugal) since 2013. The IGNEOUS scientific production is published 
in articles on specialized journals and presented in national and international scientific 
events, and is also used as a stimulus for student education at undergraduate and 
Master's levels. Currently, the Group is composed of eight participants, namely teachers, 
students, technicians and collaborators.

Group contact: adrianemachado@academico.ufs.br  

mailto:adrianemachado@academico.ufs.br
mailto:adrianemachado@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa em 
Álgebra da UFS

O Grupo de Pesquisa em Álgebra da UFS (GPAUFS), liderado pelo professor André 
Vinicius Santos Dória, foi criado em 21/04/2013. Vinculado ao Departamento de 
Matemática (DMA) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui quatro linhas de 
pesquisa, que são bastante atuais, interessantes e relevantes no contexto da Álgebra e, 
mais geralmente, da Matemática. Os membros do grupo de pesquisa mantêm contato 
com pesquisadores de outras universidades, seja através de estágios de pesquisa e 
pós-doutoramento, e da vinda de pesquisadores da área. O GPAUFS conta com dois 
laboratórios de informática, sendo um de uso exclusivo dos alunos de graduação da 
matemática e outro exclusivo dos alunos de pós-graduação da matemática. A produção 
acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em 
periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos 
científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais. Olhando sob um ponto 
de vista mais local, as ações desenvolvidas estão voltadas para formação de alunos 
na iniciação cientifica em Matemática, na graduação de Matemática e mais fortemente 
na pós-graduação (mestrado em Matemática – PROMAT) na UFS e contribuído para 
que vários deles tenham decidido por continuar uma carreira acadêmica. Atualmente, 
conta com nove participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos 
em todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, 
doutores e pós-doutores). 

Contato do grupo: andre@mat.ufs.br

Research Group on 
Algebra at UFS

The Research Group on Algebra  at UFS (GPAUFS), led by Professor André Vinicius 
Santos Dória, was created on 21/04/2013. Linked to the Department of Mathematics 
(DMA) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has four lines of research, which are 
very current, interesting and relevant in the context of Algebra and, more generally, of 
Mathematics. The members of the research group maintain contact with researchers 
from other universities, either through research and post-doctoral internships, and 
through the exchange of researchers in the area. GPAUFS has two computer labs, one 
for the exclusive use of undergraduate mathematics students and the other for graduate 
mathematics students. The academic production resulting from these studies resulted in 
several articles published in specialized journals and papers presented, mainly in national 
and international scientific events with publication in annals. Looking from a more local 
point of view, the activities developed are aimed at training students in scientific initiation in 
Mathematics, undergraduate Mathematics and more strongly in post-graduation (Master's 
in Mathematics – PROMAT) at UFS and the activities also contributed to several of them 
have decided to pursue an academic career. Currently, the group is composed of nine 
participants, including professors, students and collaborators, distributed at all levels 
of higher education (undergraduate, master's and doctoral students and also masters, 
doctors and post-docs).

Group contact: andre@mat.ufs.br
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Grupo de  
Pesquisa Óptica

O Grupo de Pesquisa Óptica (GO), liderado pelos professores José Joatan Rodrigues 
Júnior e Márcio André Rodrigues Cavalcanti de Alencar, foi criado em 2011. Vinculado 
ao Departamento de Física (DFI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 
três linhas de pesquisa, com a finalidade de estudar propriedades ópticas lineares e 
não lineares de materiais, além de aplicações tecnológicas. Desde a sua fundação 
tem parcerias com grupos de pesquisa nacionais e internacionais. A infraestrutura do 
GO é formada pelos Laboratórios de Laser Contínuo e Laser Pulsado, localizados no 
Laboratório de Corrosão e Nanotecnologia – NUPEG. A produção acadêmica decorrente 
desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e 
trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais 
com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, 
Doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para o desenvolvimento de 
ciência e tecnologia na área de óptica. Atualmente, conta com oito participantes, entre 
docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: joatan@academico.ufs.br; marcalencarufs@academico.ufs.br

Optical  
Research Group

The Optical Research Group (GO), led by professors José Joatan Rodrigues Júnior 
and Márcio André Rodrigues Cavalcanti de Alencar, was created in 2011. Linked to 
the Department of Physics (DFI) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has three 
lines of research, with the purpose of studying linear and non-linear optical properties 
of materials, as well as technological applications. Since its foundation, it has had 
partnerships with national and international research groups. The GO infrastructure is 
formed by the Continuous Laser and Pulsed Laser Laboratories, located in the Corrosion 
and Nanotechnology Laboratory - NUPEG. The academic production resulting from these 
studies resulted in several articles published in specialized scientific journals and papers 
presented, mainly in national and international scientific events with publication in annals, 
also serving as a stimulus for student education (Scientific Initiation, Master's, Doctorate). 
The activities developed are aimed at the development of science and technology in the 
field of optics. Currently, the group is composedof eight participants, including professors, 
students and collaborators, distributed at all levels of higher education (undergraduate, 
master's and doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contacts: joatan@academico.ufs.br; marcalencarufs@academico.ufs.br

mailto:marcalencarufs@academico.ufs.br
mailto:marcalencarufs@academico.ufs.br
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Laboratório de 
Pesquisa em Química 
Orgânica de Sergipe 

(LABORGANICS)

O Grupo de Pesquisa Laboratório de Pesquisa em Química Orgânica de 
Sergipe (LABORGANICS), liderado pelo professor Paulo Cesar de Lima Nogueira, 
foi criado em agosto de 2008. Vinculado ao Departamento de Química (DQI) da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 5 linhas de pesquisa, com a finalidade 
de desenvolver competências no estado de Sergipe para atuar na área de Química 
Orgânica com ênfase nos seguintes temas: Síntese Química, Química dos Produtos 
Naturais e Ecologia Química. A produção acadêmica decorrente desses estudos 
resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos 
apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com 
divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de graduação e pós-
graduação (IC, Mestrado e Doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para 
formação de recursos humanos em todos os níveis e à pesquisa e desenvolvimento 
de produtos e processos visando o aproveitamento de recursos naturais renováveis 
e o desenvolvimento sustentável, especialmente de espécies nativas da flora 
sergipana. Atualmente, conta com mais de 20 participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores).

Contatos do grupo: pclnogueira@academico.ufs.br

The Organic Chemistry 
Research Laboratory 

(LABORGANICS)

The Organic Chemistry Research Laboratory of Sergipe (LABORGANICS) 
research group, led by Professor Paulo Cesar de Lima Nogueira, was created in August 
2008. Based on the Department of Chemistry (DQI) at the Federal University of Sergipe 
(UFS), the group has 5 lines of research aiming to develop people’s skills in the State of 
Sergipe to act in the field of organic chemistry, with emphasis on the following subjects: 
chemical synthesis, chemistry of natural products, and chemical ecology. The Group 
has published several papers in national and international scientific journals including 
patents. It also contributes to the ongoing training of undergraduate, master's and doctoral 
students in the field of organic chemistry, especially on natural products chemistry. The 
LABORGANICS intends to train human resources at all levels, as well as conducting 
research related to the development of products and processes aiming at the utilization of 
renewable natural resources and sustainable development, especially of native species. 
The group is currently composed of more than 20 participants, including professors, 
students, and collaborators, distributed at all levels of higher education (undergraduate 
and postgraduate students, masters, doctors, and postdocs).

Group contact: pclnogueira@academico.ufs.br 
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Laboratório para 
Universalização do 
Desenvolvimento, 

Inovação e Inteligência 
Computacional

O Grupo de Pesquisa Ludii.co, liderado pelo professor Hendrik Teixeira Macedo, 
foi criado em 13/03/2017. Vinculado ao Departamento de Computação (DCOMP) 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 1 linha de pesquisa intitulada 
"Algoritmos, métodos e dados para Cidades Inteligentes". Os membros do grupo 
possuem expertise diversificada e complementar de modo a potencializar o impacto 
dos resultados obtidos com projetos de P&D fomentados por agências governamentais 
e parcerias com instituições públicas ou privadas. Especificamente, o objetivo do 
grupo é desenvolver produtos inovadores no contexto das Cidades Inteligentes e 
promover o empreendedorismo por parte de alunos, técnicos e docentes. Atualmente, 
os setores produtivos com maior enfoque são Moradia, Transportes, Saúde, Segurança 
e Entretenimento através da pesquisa de base sobre técnicas e algoritmos inteligentes 
aplicada ao desenvolvimento de novos produtos e processos. Histórico recente 
de atividades mostra várias solicitações de registros de software, orientações e 
coorientações de trabalhos de TCC, PIBIC, PIBITI, Mestrado e Doutorado acadêmico. 
A fim de prover devida integração entre Pesquisa, Ensino e Extensão, docentes, 
colaboradores e alunos do grupo elaboram objetos de aprendizagem para uso em sala 
de aula, realizam divulgação científica dos resultados em uma linguagem acessível à 
comunidade "extramuros" da Universidade e cursos de extensão abertos, em especial, à 
população sergipana. 

Contatos: hendrik@academico.ufs.br, leonardo@dcomp.ufs.br, bruno@dcomp.ufs.br, 
gilton@dcomp.ufs.br, kalil@dcomp.ufs.br

Laboratory for the 
Universalization 
of Development, 

Innovation and 
Computational 

Intelligence – Ludii.co

The Ludii.co Research Group, led by Professor Hendrik Teixeira Macedo, was created on 
03/13/2017. Linked to the Department of Computing (DCOMP) at the Federal University of 
Sergipe (UFS), it has one research line entitled "Algorithms, methods, and data for Smart 
Cities". The group members have diverse and complementary expertise to maximize the 
results obtained with R&D projects promoted by government agencies and partnerships 
with public or private institutions. Specifically, the group's goal is to develop innovative 
products in the context of Smart Cities and to promote entrepreneurship by students, 
technicians, and professors. Nowadays, the productive sectors with primary focus are 
Housing, Transportation, Health, Security, and Entertainment through basic research on 
intelligent techniques and algorithms applied to develop new products and processes. 
The recent history of activities shows several requests for software registrations, 
supervision, and co-supervision of TCC, PIBIC, PIBITI, Master's, and PhD. To provide 
proper integration between Research, Teaching, and Extension, professors, collaborators, 
and students of the group elaborate learning objects for use in the classroom, conduct 
scientific dissemination of the results in a language accessible to the community "outside 
the walls" of the University and extension courses open, in particular, to the population  
of Sergipe. 

Group contacts: hendrik@academico.ufs.br, leonardo@dcomp.ufs.br, bruno@dcomp.ufs.
br, gilton@dcomp.ufs.br, kalil@dcomp.ufs.br

mailto:hendrik@academico.ufs.br
mailto:leonardo@dcomp.ufs.br
mailto:bruno@dcomp.ufs.br
mailto:gilton@dcomp.ufs.br
mailto:kalil@dcomp.ufs.br
mailto:hendrik@academico.ufs.br
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mailto:gilton@dcomp.ufs.br
mailto:kalil@dcomp.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Arquitetura Molecular 

e Simulação 
Computacional

O Grupo de Pesquisa Arquitetura Molecular e Simulação Computacional (GAM-SC), 
liderado pelo professor Ricardo Oliveira Freire, foi criado em 2009. Vinculado ao 
Departamento de Química (DQI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 10 
linhas de pesquisa, com a finalidade de estudar diversos problemas da química na ótica 
da Química Teórica através de simulação computacional. Desde 2010 tem parcerias 
com grupos nacionais (DQF/UFPE; UERJ, USP) bem como com grupos internacionais 
(EUA, Alemanha, Portugal, Espanha, Rússia, Coreia e Índia). O (GAM-SC) administra 
o Laboratório Pople de Química Computacional. A produção acadêmica decorrente 
desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados 
e trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e 
internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de 
(IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para o entendimento 
de problemas químicos através de simulações computacionais. Atualmente, conta com 
18 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os 
níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e 
pós-doutores). 

Contatos do grupo: rfreire@academico.ufs.br

Molecular Architecture 
and Computational 

Simulation  
Research Group

The Molecular Architecture and Computational Simulation Research Group (GAM-SC), 
led by Professor Ricardo Oliveira Freire, was created in 2009. Linked to the Department 
of Chemistry (DQI) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 10 lines of research, 
with the purpose of studying various problems in chemistry from the perspective of 
Theoretical Chemistry through computer simulation. Since 2010, it has had partnerships 
with national groups (DQF/UFPE; UERJ, USP) as well as with international groups (USA, 
Germany, Portugal, Spain, Russia, Korea and India). The (GAM-SC) manages the Pople 
Computational Chemistry Laboratory. The academic production resulting from these 
studies resulted in several articles published in specialized journals and papers presented, 
mainly in national and international scientific events with publication in annals, also serving 
as a stimulus for student education (Scientific Initiation, Master's and Doctorate). The 
activities developed  are aimed at understanding chemical problems through computer 
simulations. Currently, the group is composed of 18 participants, including professors, 
students and collaborators, distributed at all levels of higher education (undergraduate, 
master's and doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: rfreire@academico.ufs.br

mailto:rfreire@academico.ufs.br
mailto:rfreire@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa em 
Geometria Diferencial

O Grupo de Pesquisa em Geometria Diferencial, liderado pelo professor Almir Rogério 
Silva Santos, foi criado em 2016. Vinculado ao Departamento de Matemática (DMA) 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui como principais linhas de pesquisa 
análise geométrica e teoria de subvariedades, com a finalidade de promover pesquisas 
de ponta, bem como a consolidação da área de Geometria Diferencial no estado de 
Sergipe. Desde a sua criação, o grupo tem parcerias com pesquisadores de diversas 
universidades, a exemplo, da UFC, USP, UNB, UFAL e UFSCAR. A produção acadêmica 
decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos 
especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos 
nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à 
formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para 
a formação de recursos humanos na área, bem como a consolidação da Geometria 
Diferencial na UFS. Atualmente, conta com 10 participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores).

Contatos do grupo: arss@academico.ufs.br 

Research group on 
Differential Geometry

The Research group on Differential Geometry, led by professor Almir Rogério Silva 
Santos, was created in 2016. It is linked to  Department of Mathematics (DMA) of Federal 
University of Sergipe (UFS) and the group's main research lines are geometric analysis 
and submanifold theory, with the purpose of providing high level research, as well as the 
consolidation of the Differential Geometry area in Sergipe state. Since its creation, the 
group has established partnerships with researchers from many universities, for instance, 
UFC, USP, UNB, UFAL and UFSCAR. As a result of the academic production linked to 
the studies carried out by the group, several articles have already been published in 
specialized journals, and papers were presented, mainly in national and international 
scientific events. These activities are also done to stimulate the training of human 
resources in the area of Differential Geometry at graduate and postgraduate levels.

Group contact: arss@academico.ufs.br

mailto:arss@academico.ufs.br
mailto:arss@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Dinâmica Ambiental e 

Geomorfologia

O Grupo de Pesquisa Dinâmica Ambiental e Geomorfologia (DAGEO), liderado pelo 
professor Hélio Mário de Araújo, foi criado em 21 de setembro de 2010. Vinculado ao 
Departamento de Geografia (DGE – Laboratório de Estudos Ambientais) e Programa 
de Pós-graduação em Geografia (PPGEO) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
possui 6 linhas de pesquisa com a finalidade de ampliar a produção do conhecimento 
científico na Geociências, priorizando a Geomorfologia na interface com outros campos 
e o Meio Ambiente. As pesquisas realizadas em diversos estudos (IC, Mestrado, 
Doutorado e Pós-doutorado), resultam na publicação de artigos em periódicos 
especializados, livros e trabalhos apresentados em eventos científicos com divulgação 
em anais, servindo de estímulo à formação de Geógrafos, Mestres, Doutores e Pós-
doutores.  Desde sua criação, são estabelecidos laços de parcerias com outros 
grupos de pesquisas e instituições públicas, na perspectiva de socializar a produção 
do conhecimento científico e proporcionar a troca de experiência vivenciada pelos 
pesquisadores em diferentes realidades. As ações desenvolvidas estão voltadas para 
o conhecimento do território sergipano em seus múltiplos aspectos, vez que a questão 
ambiental se tornou de domínio público, despertando a atuação da sociedade e dos 
governantes para a necessidade de compreender o ordenamento territorial. Atualmente 
conta com 10 pesquisadores permanentes (docentes) e 14 pesquisadores associados 
(discentes e membros externos).

Contatos do grupo: mario@academico.ufs.br

Environmental 
Dynamics and 

Geomorphology 
Research Group

The Environmental Dynamics and Geomorphology Research Group (DAGEO), led by 
Professor Hélio Mário de Araújo, was established on September 21, 2010. Linked to the 
Department of Geography (DGE - Environmental Studies Laboratory) and Postgraduate 
Program in Geography (PPGEO) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 6 lines 
of research with the purpose of expanding the production of scientific knowledge in 
the Geosciences, prioritizing Geomorphology in the interface with other fields and the 
Environment. The research done in several studies (Scientific Initiation, Master's, PhD and 
Post-doc), resulted in the publication of articles in specialized journals, books and papers 
presented in scientific events with divulgation in annals, serving as stimulus to the training 
of Geographers, Masters, Doctors and Post-doctors. Since its creation, partnerships have 
been established with other research groups and public institutions, with the perspective 
of sharing the production of scientific knowledge and providing an exchange of 
experiences lived by researchers in different realities. The activities developed are aimed 
at the knowledge of the territory of Sergipe in its multiple aspects, since the environmental 
issue has become public domain, awakening the actions of society and governments to 
the need to understand the territorial planning. Currently, the group is composed of 10 
permanent researchers (professors) and 14 associated researchers (students and  
external members).
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Grupo de Estudos 
e Pesquisa de 

Informática em Saúde

O Grupo de Estudos e Pesquisa de Informática em Saúde (GEPIS), liderado pela 
professora Dra. Adicinéia Aparecida de Oliveira e pelo professor Marco Antônio Prado 
Nunes, foi criado em 19 de janeiro de 2013. Vinculado ao Departamento de Computação 
(DCOMP) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 8 linhas de pesquisa, com 
a finalidade de investigar a utilização da Informática e das Tecnologias da Informação e 
Comunicação em saúde com o foco primário na promoção do desenvolvimento social 
e regional, contribuindo para o melhor cuidado das pessoas e suporte aos profissionais 
de saúde no atendimento à população. E, como foco secundário, o desenvolvimento 
de soluções e inovações na assistência, ensino e pesquisa na área da saúde. As ações 
desenvolvidas estão voltadas para implementação de softwares, estudos aplicados e 
pesquisas de campo. 

Contatos do grupo: e-mail adicineia@academico.ufs.br

Health Informatics 
Study and  

Research Group

The Health Informatics Study and Research Group (GEPIS) has been led by Professor 
Adicinéia Aparecida de Oliveira and Professor Marco Antônio Prado Nunes. It was created 
on January 19, 2013, linked to the Department of Computing (DCOMP) of the Federal 
University of Sergipe (UFS). It has 8 lines of research, and its purpose is to investigate the 
use of Informatics and Information and Communication Technologies in health. Its primary 
objective is to promote social and regional development, contributing to better care for 
people and support for health professionals in serving the population. Its secondary 
objective is the development of solutions and innovations in healthcare, teaching and 
research. The activities developed are aimed at implementing software, applied studies 
and health-related research. 

Group contact: e-mail adicineia@academico.ufs.br 
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O grupo estuda diversas propriedades atomísticas dos materiais de importância 
científico-tecnológica utilizando modernos métodos computacionais. Assim, (1) o 
grupo contribui com seus resultados para avanço de conhecimento fundamental sobre 
materiais, acelerando e possibilitando suas aplicações práticas, e (2) forma a mão-de-
obra qualificada, i.e. mestres e doutores que continuarão desenvolver a pesquisa  
na área.

Líder: Milan Lalic

The group studies various atomistic properties of materials of scientific-technological 
importance using modern computational methods. Thus, (1) the group contributes with 
its results to advance fundamental knowledge about materials, accelerating and enabling 
their practical applications, and (2) it trains qualified labor, i.e. masters and doctors who 
will continue to develop research in the area.

Leader: Milan Lalic

Grupo de  
simulação 

computacional  
dos materiais

Materials 
computational 

simulation group
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Grupo de Materiais 
Funcionais, Filmes 
Finos e Interfaces

O Grupo de Pesquisa em Materiais funcionais, Filmes finos e interfaces (GM2FI), 
liderado pelo professor Doutor Petrucio Barrozo, foi criado em 2019. Vinculado ao 
Departamento de Física (DFI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui oito 
(8) linhas de pesquisa que buscam desenvolver e estudar as propriedades físicas 
de novos materiais para o desenvolvimento tecnológico. Possui parcerias com 
pesquisadores espalhados no Brasil e no Exterior, bem como com empresas de 
cunho tecnológico. Dentre os colaboradores destacamos a WellCon, WellService e a 
SIGMAROH. Temos também parcerias com professores R. Ramesh da Universidade 
de Berkeley na Califórnia, J. Albino Aguiar da UFPE, Bartolomeu Viana da UFPI entre 
outros. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas 
estão voltadas para o desenvolvimento tecnológico, em especial relacionado com o 
desenvolvimento de superfícies para revestimento, aprimoramento das propriedades 
elétricas dos materiais, desenvolvimento de novos dispositivos elétricos e eletrônicos. 
Atualmente, conta com oito (8) participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, 
distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestres, doutores e 
pós-doutores). 

Contatos do grupo: petruciobarrozo@academico.ufs.br 

Functional Materials, 
Thin Films, and 

Interfaces Group

The Research Group on Functional Materials, Thin Films and Interfaces (GM2FI), led 
by Professor Petrucio Barrozo, PhD, was created in 2019. Linked to the Department of 
Physics (DFI) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has eight (8) lines of research 
that seek to develop and study the physical properties of new materials for technological 
development. It has partnerships with researchers spread across Brazil and abroad, as 
well as with technological companies. Among the collaborators, we highlight WellCon, 
WellService, and SIGMAROH. We also have partnerships with professors R. Ramesh from 
the University of Berkeley in California, J. Albino Aguiar from UFPE, Bartolomeu Viana from 
UFPI, among others. The academic production resulting from these studies resulted in 
several articles published in specialized journals and papers presented, mainly in national 
and international scientific events with publication in annals, also serving as a stimulus for 
student education (Scientific Initiation, Master's and Doctorate). The activities developed 
are aimed at technological development, in particular related to the development of 
surfaces for coating, improvement of the electrical properties of materials, development 
of new electrical and electronic devices. Currently, the group is composed of eight (8) 
participants, including professors, students, and collaborators, distributed at all levels of 
higher education (undergraduates, masters, doctors, and post-docs).

Group contact: petruciobarrozo@academico.ufs.br 



Engenharias
Engineering
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Grupo de Pesquisa 
Tecnologia  

de Polímeros

O grupo de pesquisa TECNOLOGIA DE POLÍMEROS (GTPOL) foi criado em 2014 para 
completar as áreas fundamentais da Engenharia de Materiais (metais, cerâmicas e 
polímeros) no que se trata ao desenvolvimento e modificação de materiais poliméricos 
para construir as correlações importantes entre estrutura, propriedades, processamento 
e aplicação destes materiais. Tem atuado na formação de recursos humanos a nível 
de graduação a partir da orientação de alunos de iniciação científica do curso de 
graduação em engenharia de materiais da UFS (principalmente), pós-graduação com 
alunos de mestrado e doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais (P2CEM/UFS) 
formando alunos tanto com vínculo com dedicação exclusiva quanto alunos com vínculo 
na indústria e instituição de ensino superior. Neste sentido, o grupo tem integrantes dos 
mais diversos estados da região Nordeste (Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba).

Email: mm_ueki@yahoo.com.br

Polymer Technology 
Research Group

The Polymer Technology Research Group (GTPOL) was created in 2014 to complete the 
fundamental areas of Materials Engineering (metals, ceramics and polymers), when it 
comes to the development and modification of polymeric materials to build the important 
correlations between structure, properties, processing and application of these materials, 
with regard to the development and modification of polymeric materials to build the 
important correlations between structure, properties, processing and application of these 
materials. We have worked in the training of human resources at the undergraduate level, 
guiding scientific initiation students of the undergraduate course in materials engineering 
at UFS (mainly), postgraduate studies with master's and doctoral students in Materials 
Science and Engineering ( P2CEM/UFS), training students both with exclusive dedication 
and students with a bond in the industry and higher education institution. In this sense, 
the group is composed of members from the most diverse states in the Northeast region 
(Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba).

Group contact: mm_ueki@yahoo.com.br

mailto:mm_ueki@yahoo.com.br
mailto:mm_ueki@yahoo.com.br
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Desenvolvimento e 
Caracterização de 

Materiais (GPDCMat)

O Grupo de Pesquisa Desenvolvimento e Caracterização de Materiais (GPDCMat), 
criado no ano 2000, tem como primeiro líder a professora Dra. Gisélia Cardoso e 
segundo líder o professor Dr. Edilson de Jesus Santos, ambos lotados no Departamento 
de Engenharia Química. O objetivo do grupo é formar e consolidar competências 
na área de desenvolvimento e caracterização de materiais por meio de articulações 
e parcerias com professores pesquisadores de instituições de ensino, institutos 
de pesquisa e indústrias. As ações desenvolvidas pelo grupo compreendem 
pesquisas sobre: materiais poliméricos; compósitos; extração de produtos naturais; 
desenvolvimento de materiais para construção civil e indústria de petróleo e gás; 
caracterizações químicas, reológicas e mecânicas de materiais de pavimento rodoviário; 
modelagem e simulação de processos químico. 

Informações adicionais: giselia@academico.ufs.br

Development and 
Characterization of 
Materials Research 

Group (GPDCMat)

The Development and Characterization of Materials Research Group (GPDCMat) was 
created in 2000 and is led by Professors Gisélia Cardoso, PhD, and Edilson de Jesus 
Santos, PhD, who are linked to the Department of Chemical Engineering. The group 
aims to consolidate competence skills in the area of development and characterization 
of materials through a partnership with faculty researchers from universities, research 
institutes and industries. The actions developed by the group include research on 
the following issues: polymeric materials; composites; extraction of natural products, 
development of materials for the civil construction and oil fields as well as for the gas 
industry; chemical, rheological and mechanical characterization of materials; dosage of 
asphalt binder and coating asphalt mixtures of road pavement, modeling and simulation of 
chemical processes.

Group contact: giselia@academico.ufs.be

Update of data from the Development and Characterization of Materials Research Group 
(GPDCMat)

Aracaju, September 10, 2021.

mailto:giselia@academico.ufs.br
mailto:giselia@academico.ufs.be
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Grupo de Pesquisa 
Biotecnologia  

e Meio Ambiente

O Grupo de Pesquisa Biotecnologia e Meio Ambiente (GPBIOMA), liderado pelo 
professor Roberto Rodrigues de Souza, foi criado em 2001. Vinculado ao Departamento 
de Engenharia Química (DEQ) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 
seis linhas de pesquisa, com a finalidade do aperfeiçoamento de processos de 
separação aliado à otimização de processos de tratamento de rejeitos, bem como 
o desenvolvimento de novos usos envolvendo biorreatores consistem em exemplos 
de aplicações tecnológicas cujas repercussões destacam-se nos segmentos do 
processamneto de alimentos e na obtenção de derivados de atividade enzimática. 
Desde 2016 tem parcerias com o laboratório de separação da Faculdade de Engenharia 
Química (FEQ) da Universidade estadual de Campinas (UNICAMP). O GPBIOMA 
administra o Laboratório de Biotecnologia Ambiental (LABAM). A produção acadêmica 
decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos 
especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos 
nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à 
formação de alunos da graduação na realização dos trabalhos finais de cursos (TCC) e 
iniciação científica (IC) para os cursos de Engenharia Química e Química Industrial, de 
mestrado e doutorado nos programas de pós graduação em Engenharia Química (PEQ), 
Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA) e Biotecnologia (RENORBIO). As ações 
desenvolvidas estão voltadas para a melhoria e/ou o desenvolvimento de produtos 
e processos. Atualmente, conta com 30 participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores. 

Contatos do grupo: rrsouza@academico.ufs.br

Biotechnology  
and Environment 
Research Group

The Biotechnology and Environment Research Group (GPBIOMA), led by Professor 
Roberto Rodrigues de Souza, was created in 2001. Linked to the Department of Chemical 
Engineering (DEQ) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has six lines of research, 
with the purpose of improving separation processes allied to the optimization of waste 
treatment processes, as well as the development of new uses involving bioreactors. 
They consist of examples of technological applications whose repercussions stand out 
in the segments of food processing and in obtaining derivatives of enzymatic activity. 
Since 2016, it has established partnerships with the separation laboratory of the Faculty of 
Chemical Engineering (FEQ) of the State University of Campinas (UNICAMP). GPBIOMA 
manages the Environmental Biotechnology Laboratory (LABAM). The academic production 
resulting from these studies resulted in several articles published in specialized journals 
and papers presented, mainly in national and international scientific events with publication 
in annals, also serving as a stimulus for student education of undergraduate students 
in carrying out final course works (TCC) and scientific initiation (IC) for the Chemical 
Engineering and Industrial Chemistry courses, master's and doctoral degrees in the 
postgraduate programs in Chemical Engineering (PEQ), Development and Environment 
(PRODEMA) and Biotechnology (RENORBIO). The actions taken are aimed at improving 
and/or developing products and processes. Currently, it is composed of 30 participants, 
including professors, students and collaborators, distributed at all levels of higher 
education: undergraduates, master's and doctoral students, masters,  
doctors and post-docs.

Group contact: rrsouza@academico.ufs.br

mailto:rrsouza@academico.ufs.br
mailto:rrsouza@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
em Geoecologia 
e Planejamento 

Territorial

O GEOPLAN ( Grupo de Pesquisa em Geoecologia e Planejamento Territorial) foi criado 
em 2004 e certificado pelo DGP/CNPq em 2006, é liderado pela Profª Pós-Doutora 
Rosemeri Melo e Souza, dedica-se à investigação da dinâmica biofísica de ambientes 
naturais e modificados pela ação antrópica e dos processos de organização do 
espaço, buscando aprofundar o conhecimento geoecológico dos sistemas ambientais 
sergipanos, bem como, desenvolver avaliações ambientais em áreas urbanas, rurais 
e de ambientes protegidos, sob a ótica integradora da gestão e do planejamento 
territorial. As atividades de pesquisa realizadas pelo GEOPLAN, envolvem: Realização 
de trabalhos de campo e de gabinete para o desenvolvimento de investigações 
científicas apoiadas por vários financiadores, além de atividades de cooperação técnico-
científica nacional e de cooperação internacional (missões) com organismos públicos 
federais e estaduais. Realização de sete supervisões de pós-doutorado nos últimos 
cinco anos, supervisionados pela líder do grupo de pesquisa, recebendo docentes 
e pesquisadores de ONG (Instituto Mamíferos Aquáticos) de várias Universidades 
brasileiras Publicação de 05 três livros (2006, 2009, 2013 e 2016). Realização de dois 
estágios internacionais para estudantes franceses (Erasmus Mundi) e de projeto de 
missões científicas entre a UFS e a Universidade de Coimbra, Portugal, resultando no 
desenvolvimento de atividades do Prof. Dr. Lúcio Cunha na UFS em agosto de 2016 e 
das missões científicas realizadas pela Profª Drª Rosemeri Melo e Souza em maio de 
2017 e 2018 na Universidade de Coimbra/Portugal. Publicação de dois novos e-books 
e dois livros impressos em 2021 resultantes de pesquisas e de cooperação realizadas 
entre pesquisadores da Universidade de Coimbra, Portugal, do GEOCERES/UFRN e 
GEPOGEO/UCSAL/BA e da Rede Geografias da Pesca.

Research Group 
on Geoecology and 
Territorial Planning

GEOPLAN (Research Group on Geoecology and Territorial Planning) was created in 
2004 and certified by the DGP/CNPq, in 2006. Led by Professor Rosemeri Melo e 
Souza (Post-Doctor), it is dedicated to the investigation of the biophysical dynamics 
of natural environments and modified by anthropic action and the processes of space 
organization, seeking to deepen the geoecological knowledge of Sergipe’s environmental 
systems, as well as developing environmental assessments in urban, rural and protected 
environments, from the perspective of integrating management and territorial planning. 
The research activities carried out by GEOPLAN involve: Carrying out field and office work 
for the development of scientific investigations supported by various funders, in addition to 
national technical-scientific cooperation activities and international cooperation (missions) 
with federal and state public institutions. Seven postdoctoral supervisions were conducted 
in the last five years, supervised by the leader of the research group, receiving professors 
and researchers from NGOs (Aquatic Mammals Institute, Brazil) from several Brazilian 
Universities. Five books were published (2006, 2009, 2013 and 2016). Two international 
internships for French students (Erasmus Mundi) and a scientific mission project between 
UFS and the University of Coimbra, Portugal, resulting in the development of activities by 
Prof. Lúcio Cunha. PhD, at UFS, in August 2016 and the scientific missions carried out 
by Professor Rosemeri Melo e Souza, PhD, in May 2017 and 2018, at the University of 
Coimbra/Portugal. Two new e-books were published and two other books were printed, 
in 2021, resulting from research and cooperation carried out between researchers from 
University of Coimbra, Portugal, GEOCERES/UFRN and GEPOGEO/UCSAL/BA and from 
Fishery Geographies Network.
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Grupo de Pesquisa em 
Automação da UFS

O Grupo de Pesquisa em Automação da UFS (GPA-UFS), liderado pelo professor 
Carlos Alberto Villacorta Cardoso, foi criado em 2007. Vinculado ao Departamento 
de Engenharia Elétrica (DEL) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 3 
linhas de pesquisa, com a finalidade de desenvolver modelos e/ou protótipos que 
permitam alavancar localmente as áreas de Automação Inteligente, Sistemas de 
Controle e Sistemas Elétricos. Os professores GPA-UFS tem acesso aos Laboratórios 
do DEL e do LACS – Laboratório de Automação Controle e Simulação do NUPEG 
UFS. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas 
estão voltadas para a área de Automação de Sistemas. Atualmente, conta com 14 
participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis 
do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores  
e pós-doutores). 

Contatos do grupo: carlosvcardoso@academico.ufs.br

Automation Research 
Group of the Federal 
University of Sergipe

The Automation Research Group of the Federal University of Sergipe (GPA-UFS), led 
by Professor Carlos Alberto Villacorta Cardoso, was founded in 2007.  Created in the 
Department of Electrical Engineering (DEL) of the Federal University of Sergipe (UFS), 
this group has three lines of research, with the purpose of improving local research in the 
following areas: Intelligent Automation, Control Systems and Electrical Systems. The GPA-
UFS´s professors have access to the DEL Laboratories and LACS Automation Control and 
Simulation Laboratory from NUPEG-UFS. The academic production from these studies 
resulted in several articles published in specialized journals and papers presented, mainly 
in national and international scientific events with publication in annals, even serving as 
a stimulus for student education of Scientific Initiation, Masters and Doctorate. Currently, 
the group is composed of 14 participants, including professors, students and employees, 
distributed at all levels of higher education (undergraduates, master's and doctoral 
students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: carlosvcardoso@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Engenharia e 

Modelagem Matemática

O Grupo de Pesquisa Engenharia e Modelagem Matemática, liderado pelo 
professor Antônio Santos Silva, foi criado em 1995. É relevante, tanto do ponto de 
vista teórico, como em muitas situações de interesse prático. Como repercussão, 
podemos citar ensino médio e superior, inversão de funções, geração de esquemas 
numéricos, modelagem matemática envolvendo equações diferenciais e até 
projetos para construção de equipamentos, os quais são elaborados com base em 
uma estrutura estabelecida a partir do uso da teoria contínua de misturas para o 
desenvolvimento de uma formulação matemática para um meio poroso com restrição 
de incompressibilidade, importante para modelar o movimento de uma suspensão 
particulada. Ou seja, repercussão na modelagem de escoamento em meios porosos, 
equações do movimento de suspensões particuladas, visando sistemas particulados, 
processos de separação sólido-fluido, operações unitárias, sedimentação, filtração, 
como também, na geração de uma fonte de informações para grandezas arbitrárias 
e constitutivas de uma suspensão particulada, com restrição de incompressibilidade, 
inclusive, reologia. 

Informações adicionais: ass@infonet.com.br e ass@academico.ufs.br

Engineering and 
Mathematical Modeling 

Research Group

The  Engineering and Mathematical Modeling Research Group is led by professor Antônio 
Santos Silva. Created in 1995. It has been developing projects of theoretical and practical 
relevance for society, as for example, activities related to high school and university 
education, inversion of functions, generation of numerical schemes, and mathematical 
modeling involving differential equations and even equipment building projects, which 
have been developed under the use of continuous theory of mixtures for the development 
of a mathematical formulation for a porous medium with important incompressibility 
restriction, which is an important element in regulating motion of a particulate suspension. 
The group also focuses on the flow in porous media, motion equations of particulate 
suspensions, aiming at particulate systems, solid-fluid separation processes, unit 
operations, sedimentation, filtration, as well as at the generation of a source of information 
for arbitrary and constitutive greatness of a particulate suspension with incompressibility 
restriction, including rheology. 

Group contacts: ass@infonet.com.br and ass@academico.ufs.br

  

mailto:ass@infonet.com.br
mailto:ass@infonet.com.br
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Grupo de Pesquisa 
Integração 

de Processos 
Biotecnológicos

O Grupo de Pesquisa Integração de Processos Biotecnológicos (IPBio), criado em 
2009, exerce atividades de registro e controle junto a Universidade Federal de Sergipe 
(UFS) e vem se consolidando em pesquisa e inovação focadas nas interações entre as 
áreas de química, microbiologia e engenharia para promover melhor aproveitamento 
de resíduos agrícolas/agro-industriais, inovação em processos alternativos para 
obtenção de bioprodutos e bioenergias, bem como a aplicação e desenvolvimento de 
novos conceitos de bioprocessos. Atualmente, com 33 participantes, distribuídos em 
todos os níveis do ensino superior e com envolvimento do Laboratório de Biomassa, 
Bioproduto e Bioenergia (L3Bio), o IPBio tem alcançado diversas publicações científicas 
em periódicos especializados e eventos nacionais e internacionais, além de produtos 
tecnológicos como patentes e registros de software, servindo de estímulo à formação de 
discentes de iniciação, mestrandos e doutorandos. Neste contexto, o grupo tem obtido 
apoio para pesquisas de diferentes órgãos de fomento (CAPES, CNPq, FAPITEC/SE, 
FINEP, entre outros), além de contatos e acordos com empresas regionais e nacionais, 
potencializando interações e soluções de demandas de processos e produtos, 
possibilitando manutenção de sua infraestrutura, com foco no desenvolvimento 
tecnológico, empreendedorismo inovador e transferência de tecnologia. 

Contatos do grupo: ruzeneds@hotmail.com e/ou silvadp@hotmail.com

Integration of 
Biotechnological 

Processes  
Research Group

The Integration of Biotechnological Processes Research Group (IPBio), created in 2009, 
performs registration and control activities with the Federal University of Sergipe (UFS). 
The group has been consolidating its efforts in research and innovation focused on the 
interactions between the areas of chemistry, microbiology, and engineering to promote 
better use of agricultural/agro-industrial residues, innovation in alternative processes 
for obtaining bioproducts and bioenergy, and the application and development of new 
concepts in bioprocesses. Currently, with 33 participants distributed at all levels of 
higher education and with the involvement of the Laboratory of Biomass, Bioproduct, 
and Bioenergy (L3Bio), the IPBio has a portfolio with several scientific publications in 
specialized journals and national and international events, besides technological products 
as patents and software registrations, which serves as a stimulus for student education 
of Scientific Initiation, Masters and Doctorate. In this context, the group has the support 
for research from different funding agencies (CAPES, CNPq, FAPITEC/SE, FINEP, etc.), in 
addition to contacts and agreements with regional and national companies, enhancing 
interactions and solutions for the demands of processes and products, enabling the 
maintenance of its infrastructure, with a focus on technological development, innovative 
entrepreneurship and technology transfer.

Group contacts: ruzeneds@hotmail.com and/or silvadp@hotmail.com 

mailto:ruzeneds@hotmail.com
mailto:silvadp@hotmail.com
mailto:ruzeneds@hotmail.com
mailto:silvadp@hotmail.com
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Grupo de Pesquisa 
Biocerâmicas e seus 

compósitos

O grupo de pesquisa Biocerâmicas e seus compósitos foi criado em 2014 e é liderado 
pelos professores Cristiane Xavier Resende e Euler Araujo dos Santos. O grupo 
desenvolve suas atividades no Laboratório de Biomateriais do Departamento de 
Ciência e Engenharia de Materiais (DCEM) e possui linhas de pesquisa dedicadas 
ao desenvolvimento de biomateriais para aplicações em engenharia tecidual e outras 
terapias regenerativas. Possui importantes parcerias com Instituições nacionais e 
internacionais. Os principais resultados do grupo envolvem desde a publicação de 
vários artigos científicos e teses na área de biomateriais até a formação de recursos 
humanos em níveis de graduação e pós-graduação. 

Contatos do grupo: euler@academico.ufs.br, cristianexr@academico.ufs.br

Bioceramics and its 
composites  

Research Group

The Bioceramics and its composites research group started in 2014 and is led by 
professors Cristiane Xavier Resende and Euler Araujo dos Santos. The group activities 
are focused on the development of new biomaterials for tissue engineering and other 
biomedical therapies, involving tissue regeneration. National and international cooperative 
research projects have been established with important partners in the area. The 
outcomes include the publication of several scientific papers and thesis on biomaterials, 
and the training of human resources in undergraduate and postgraduate degrees. 

Group contacts: euler@academico.ufs.br, cristianexr@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa em 
Catálise e Petroquímica

O Grupo de Pesquisa em Catálise e Petroquímica (GPCatPetro), liderado pelo professor 
Marcelo José Barros de Souza, foi criado em 2005 com o objetivo de promover uma 
nova interface da Universidade Federal de Sergipe com outras instituições de ensino e 
pesquisa e o setor industrial. O grupo atua na formação de recursos humanos à nível 
de iniciação científica e tecnológica, mestrado e doutorado. Vinculado ao Departamento 
de Engenharia Química (DEQ) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), o grupo 
desenvolve pesquisas fundamentais na área de catálise, com enfoque principal na 
síntese e caracterização de zeólitas e peneiras moleculares, processos de refino químico 
de petróleo, tais como craqueamento catalítico, pirólise e dessulfurização. O grupo 
desenvolve suas atividades no Laboratório de Catálise do DEQ/UFS (LabCat), que foi 
concebido com recursos provenientes de redes temáticas da Petrobras na área de 
catálise. Além disso, conta com o apoio de agências como CNPq.

Contatos do grupo: e-mail: marcelojbs@academico.ufs.br

Research Group 
on Catalysis and 

Petrochemical

The Research Group on Catalysis and Petrochemical (GPCatPetro), led by Professor 
Marcelo José Barros de Souza, was created in 2005, aiming at promoting a new interface 
among the Federal University of Sergipe and other teaching and research institutions and 
the industrial sector. The group works in the training of human resources at the level of 
scientific and technological initiation, master's and doctorate. Linked to the Department 
of Chemical Engineering (DEQ) of the Federal University of Sergipe (UFS), the group 
develops fundamental research in the field of catalysis, with a main focus on the synthesis 
and characterization of zeolites and molecular sieves, chemical refining processes for 
petroleum, such as catalytic cracking, pyrolysis and desulfurization. The group develops 
its activities at the DEQ/UFS Catalysis Laboratory (LabCat), which was designed with 
resources from Petrobras' thematic networks in the area of catalysis. In addition, it has the 
support of agencies such as CNPq.

Group contact: marcelojbs@academico.ufs.br
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Grupo de  
Pesquisa Engenharia 

de Produção

O Grupo de Pesquisa de Engenharia de Produção (GPEP), liderado pelo professor 
Richard Andres Estombelo Montesco, foi criado em 2012. Vinculado ao Departamento 
de Engenharia de Produção (DEPRO) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
possui 11 linhas de pesquisa, com a finalidade de propor soluções aos problemas das 
empresas de produção industrial e empresas de serviço. Desde 2019 tem parcerias com 

o INSID (Instituto Nacional de Sistemas de Informação e Decisão) é uma rede de 
cooperação científica interinstitucional de caráter nacional e internacional. A produção 
acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em 
periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos 
científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive 
de estímulo à formação em iniciação científica, Mestrado e Doutorado. As ações 
desenvolvidas estão voltadas para eficiência da produtividade nas empresas. 
Atualmente, conta com 30 participantes, entre docentes (16), discentes e colaboradores 
(14), distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, 
doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Informações adicionais: restomb@academico.ufs.br

Telefone: 79 3194-6323, 6321 e 6320

Production Engineering 
Research Group

The Production Engineering Research Group (GPEP), led by Professor Richard Andres 
Estombelo Montesco, was created in 2012. Linked to the Department of Production 
Engineering (DEPRO) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 11 lines of 
research, with the purpose of proposing solutions to the problems of industrial production 
companies and service companies. Since 2019, it has had partnerships with INSID 
(National Institute of Information and Decision Systems), which is an inter-institutional 
scientific cooperation network of national and international nature. The academic 
production resulting from these studies resulted in several articles published in specialized 
journals and papers presented, mainly in national and international scientific events, with 
publication in annals, also serving as a stimulus for student education of scientific initiation, 
Master and Doctorate degrees. The actions developed are aimed at the efficiency 
of productivity in companies. Currently, it has 30 participants, including professors 
(16), students and collaborators (14), distributed at all levels of higher education 
(undergraduates, master's and doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: restomb@academico.ufs.br

Telephone: +55 79 3194-6323/6321 and 6320
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Grupo de Pesquisa 
Materiais e Processos 

de Fabricação

O Grupo de Pesquisa Materiais e Processos de Fabricação(LAPROFA), liderado pela 
professora Dra. Alessandra Gois Luciano de Azevedo, foi criado em 2013. Vinculado 
ao Departamento de Engenharia Mecânica(DMEC) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), possui 3 linhas de pesquisa, com a finalidade de realizar pesquisas voltadas 
para o setor de projetos e processos de fabricação. Desde 2013 tem parcerias com 
a Universidade Federal do Espírito Santo e a Universidade Federal do Ceará. Em 
2017 passou a ter a contribuição do Professor Dr. Sandro Griza, do Departamento 
de Engenharia  de Materiais. O LAPROFA administra o Laboratório de Soldagem e 
Processos de Fabricação. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou 
em diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação 
em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de IC de Engenharia Mecânica 
e Engenharia de Materiais e incentivando os alunos para as áreas específicas de 
Mestrado e Doutorado nas áreas de processos de fabricação e projetos mecânicos. As 
ações desenvolvidas estão voltadas para a área de projeto e processos de fabricação. 
Atualmente, conta com 15 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, 
distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, 
doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: aglazevedo@academico.ufs.br

Materials and 
Manufacturing 

Processes  
Research Group

The Materials and Manufacturing Processes Research Group (LAPROFA), led by 
Professor Alessandra Gois Luciano de Azevedo, PhD, was created in 2013. Linked to 
the Department of Mechanical Engineering (DMEC) of the Federal University of Sergipe 
(UFS), it has 3 lines of research, with the purpose of carrying out research focused on 
the sector of projects and manufacturing processes. Since 2013, it has had partnerships 
with the Federal University of Espírito Santo and the Federal University of Ceará. In 2017, it 
received the contribution of Professor Sandro Griza, PhD, from the Department of Materials 
Engineering. LAPROFA manages the Welding and Manufacturing Process Laboratory. The 
academic production resulting from these studies resulted in several articles published 
in specialized journals and papers presented, mainly in national and international 
scientific events with publication in annals, also serving as a stimulus for student 
education of Scientific Initiation in Mechanical Engineering and Materials Engineering and 
encouraging students to the specific areas of Masters and Doctoral studies in the areas of 
manufacturing processes and mechanical projects. The actions developed are aimed at 
the design and manufacturing processes area. It currently has 15 participants, including 
professors, students and collaborators, distributed at all levels of higher education 
(undergraduates, master's and doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: aglazevedo@academico.ufs.br  
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Grupo de Pesquisa: 
Desenvolvimento 
de Tecnologia em 

Exploração e Produção 
de Petróleo

O Grupo de Pesquisa Desenvolvimento de tecnologia em exploração e produção de 
petróleo, liderado pelo professor João Paulo Lobo dos Santos, foi criado em 18/03/2019. 
Vinculado ao Núcleo de Graduação em Engenharia de Petróleo (NUPETRO) da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 4 linhas de pesquisa, com a finalidade 
de desenvolvimento de pesquisas alinhado às demandas locais e regionais, assim 
como possibilitará na geração de material científico e difusão do conhecimento. Desde 
2019 tem parcerias com pesquisadores de outras instituições como, por exemplo, 
Universidade Federal da Bahia (grupo de pesquisa PGBio) e Universidade Federal do 
Rio grande do Norte (Laboratório de Automação em Petróleo). O NUPETRO administra 
o Laboratório de Tecnologias Alternativas (LTA), O Laboratório d Caracterização e 
Processamento de Biocombustíveis (LCPB) e Laboratório de Processamento Primário 
de Petróleo (LCPP). A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação 
em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado). As ações 
desenvolvidas estão voltadas para desenvolvimento de estudos e tecnologias voltadas 
para exploração de petróleo. Atualmente, conta com 05 participantes docentes, 
distribuídos em todos os níveis do ensino superior (mestres, doutorandos e doutores). 

Contatos do grupo: jplobo@academico.ufs.br 

Development of 
Technology in Oil 

Exploration and 
Production  

Research Group

The Development of technology in oil exploration and production Research Group , led 
by Professor João Paulo Lobo dos Santos, was created on 03/18/2019. Linked to the 
Graduate Center in Petroleum Engineering (NUPETRO) of the Federal University of Sergipe 
(UFS), it has 4 lines of research, with the purpose of developing research aligned with 
local and regional demands, as well as enabling the generation of scientific material and 
dissemination of knowledge. Since 2019, it has established partnerships with researchers 
from other institutions, such as the Federal University of Bahia (PGBio research group) 
and the Federal University of Rio Grande do Norte (Oil Automation Laboratory). NUPETRO 
manages the Alternative Technologies Laboratory (LTA), the Biofuels Characterization 
and Processing Laboratory (LCPB) and the Primary Petroleum Processing Laboratory 
(LCPP). The academic production resulting from these studies resulted in several 
articles published in specialized journals and papers presented, mainly in national and 
international scientific events with publication in annals, even serving as a stimulus for 
student education of Scientific Initiation and Masters. The actions developed are aimed 
at developing studies and technologies for oil exploration. Currently, it is composed of 05 
teaching participants, distributed at all levels of higher education (master's and doctoral 
students and doctors).

Group contact: jplobo@academico.ufs.br 
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Grupo de Pesquisa 
Ômega-H-Análise 

Numérica com 
Elementos Finitos

O Grupo de Pesquisa Ômega-H/UFS, liderado pelo Professor Titular David Soares 
Pinto Júnior, foi criado em 2000. Vinculado ao Departamento de Matemática (DMA) da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui basicamente três linhas de pesquisa, 
com a finalidade de modelar e simular problemas de engenharia, usando o Método de 
Elementos Finitos. Desde 2000, o Grupo Ômega-H tem contribuído para a capacitação 
de alunos talentosos para cursos de pós-graduação brasileira. As ações desenvolvidas 
estão voltadas para adaptatividade, superconvergência de derivadas de elementos 
finitos, modelagem da aderência em concreto armado com elementos finitos e 
simulação de hemodinâmica com elementos finitos.   

Contatos do grupo: davidx@academico.ufs.br

Research Group  
on Omega-H – 

Numerical Analysis 
with Finite Elements

The Omega-H/UFS Research Group, led by Tenure Professor David Soares Pinto Júnior, 
was created in 2000. Linked to the Department of Mathematics (DMA) of the Federal 
University of Sergipe (UFS), it has basically three lines of research, with the purpose of 
modeling and simulating engineering problems, using the Finite Element Method. Since 
2000, the Omega-H Group has contributed to the training of talented students for Brazilian 
graduate courses. The actions developed are focused on adaptivity, superconvergence of 
finite element derivatives, bond modeling in reinforced concrete  with finite elements and 
simulation of hemodynamics with finite elements.

Group contact: davidx@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa em 
Tecnologia de Materiais 

Cerâmicos (TECMAT)

O Grupo de Pesquisa em Tecnologia de Materiais Cerâmicos (TECMAT) é liderado 
pelos professores Ledjane Silva Barreto e Rosane Maria P. B. Oliveira. Está vinculado 
ao Departamento de Ciência e Engenharia de Materiais (DCEM) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS). Mantém colaboração com pesquisadores das seguintes 
instituições: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal do 
Pará, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Universidade Federal da Paraíba, 
Universidade de Aveiro, Universidade Federal do Amazonas. A TECMAT desenvolve 
suas atividades nos laboratórios de: Tecnologia de Materiais Cerâmicos, Laboratório 
de Ensaios de Durabilidade e Laboratório de Processamento Cerâmico. Os focos 
de pesquisa são: Carbono e materiais relacionados; Cimentos e seus compósitos; 
Cerâmicas avançadas. A investigação aborda a síntese e processamento de 
materiais cerâmicos estruturais e funcionais, visando o controle e caracterização das 
propriedades, da microestrutura, bem como da durabilidade. Os estudos em andamento 
tratam de questões relacionadas a materiais de construção, energia e meio ambiente. 
A produção acadêmica resultante desses estudos resultou em artigos publicados 
em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos 
científicos nacionais e internacionais publicados em anais, servindo inclusive como 
estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado e Pós doutorado). Atualmente, conta 
com 14 participantes, entre professores e alunos de graduação, mestrado e doutorado.

Contatos do grupo: tecmat.ufs@gmail.com

Research Group on 
Ceramic Materials 

Technology (TECMAT)

The Research Group on Ceramic Materials Technology (TECMAT) is led by professors 
Ledjane Silva Barreto and Rosane Maria P. B. Oliveira. It is linked to the Department of 
Science and Engineering of Materials (DCEM) of the Federal University of Sergipe (UFS). It 
maintains collaboration with researchers from the following institutions: Federal University 
of Rio Grande do Norte, Federal University of Pará, Federal Rural University of the Semi-
Arid, Federal University of Paraíba, University of Aveiro, Federal University of Amazonas. 
TECMAT develops its activities in the laboratories of: Ceramic Materials Technology, 
Durability Testing Laboratory and Ceramic Processing Laboratory. The research focuses 
on: 1. Carbon and related materials; 2. Cements and their composites; 3. Advanced 
ceramics. The investigation approaches the synthesis and processing of structural and 
functional ceramic materials, aiming at the control and characterization of the properties 
and the microstructure, as well as the durability. Ongoing studies address issues related to 
building materials, energy and the environment. The academic production resulting from 
these studies resulted in articles published in specialized journals and papers presented, 
mainly in national and international scientific events, published in annals, serving even 
as a stimulus for student education of Scientific Initiation of undergraduates, Master's 
students and Doctorate. Currently, it is composed of 14 participants, including professors, 
undergraduates, master's and doctoral students.

Group contact: tecmat.ufs@gmail.com
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Grupo de Pesquisa em 
Robótica da UFS

O Grupo de Pesquisa em Robótica da UFS (GPR-UFS), liderado pelo professor Eduardo 
Oliveira Freire, começou suas atividades, ainda de maneira informal, em abril de 2003, 
sendo credenciado pela UFS junto ao CNPq em 2010. Vinculado ao Departamento 
de Engenharia Elétrica (DEL) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 10 
linhas de pesquisa, sendo a maioria delas voltadas ao desenvolvimento de sistemas 
de percepção, comunicação ou controle, objetivando a movimentação autônoma 
de robôs móveis e robôs manipuladores. O GPR-UFS administra o Laboratório de 
Robótica do DEL. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação 
em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de diversos alunos de iniciação 
científica, mestrado e doutorado. As ações desenvolvidas estão voltadas principalmente 
para o desenvolvimento de pesquisa originais, formação de recursos humanos e 
ações de extensão visando a popularização da ciência, como a realização periódica do 
Campeonato Sergipano de Futebol de Robôs por Simulação. Atualmente, conta com 
18 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os 
níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e 
pós-doutores).

Contatos do grupo: www.gprufs.org; gprufs@gmail.com

Research Group on 
Robotics (UFS)

The Research Group on Robotics (GPR-UFS), led by Professor Eduardo Oliveira Freire, 
began its activities, still informally, in April 2003, being accredited by UFS with the CNPq 
in 2010. Linked to the Electric Engineering Department (DEL) from the Federal University 
of Sergipe (UFS), it has 10 lines of research, most of them aimed at the development of 
perception, communication or control systems, aiming at the autonomous movement 
of mobile robots and manipulator robots. GPR-UFS manages the DEL Robotics 
Laboratory. The academic production resulting from these studies resulted in several 
papers published in specialized journals and research presented in national and 
international scientific events, with publication in annals, also serving as a stimulus for 
student education of several undergraduate, master's and doctoral students. The actions 
developed are mainly aimed at the development of original research, training of human 
resources and extension actions occupying the popularization of science, such as the 
periodic realization of the State Robot Football Championship by Simulation. Currently, 
it has 18 participants, including professors, students and collaborators, distributed at all 
levels of higher education (undergraduates, master's and doctoral students, masters, 
doctors and post-docs).

Group contacts: www.gprufs.org; gprufs@gmail.com

mailto:gprufs@gmail.com
mailto:gprufs@gmail.com
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Grupo de Pesquisa 
em Gás-Química e 

Fertilizantes

O Grupo de Pesquisa em Gás-Química e Fertilizantes, liderado pelo Prof. Dr. Rogério 
Luz Pagano, foi criado em 2011. Vinculado ao Departamento de Engenharia Química 
(DEQ) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 4 linhas de pesquisa, 
com a finalidade de contemplar o desenvolvimento de projetos relacionados com 
modelagem matemática e simulação de reatores de produção de amônia e produtos 
correlatos, bem como estudos de otimização envolvendo esses equipamentos, além de 
desenvolver estudos relacionados com a área de biotecnologia industrial e tratamento 
de efluentes. O grupo compartilha o espaço dos seguintes laboratórios: Laboratório 
de Modelagem e Simulação (LAMSIM/DEQ), Laboratório de Modelagem e Simulação 
de Processos Químicos (LAMSIMPRO/DEQ) Laboratório de Bioquímica Industrial (LBI/
DEQ). A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). Atualmente, conta com 
15 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os 
níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: rpagano@academico.ufs.br

Research Group  
on Gas-Chemistry  

and Fertilizers

The Research Group on Gas-Chemistry and Fertilizer, led by Prof. Rogério Luz Pagano, 
PhD, was created in 2011. Linked to the Department of Chemical Engineering (DEQ) 
of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 4 lines of research, to contemplate the 
development of projects related to mathematical modeling and simulation of ammonia 
production reactors and related products, as well as optimization studies involving this 
equipment, in addition to developing studies related to the area of   industrial biotechnology 
and effluent treatment. The group shares the space of the following laboratories: 
Laboratory of Modeling and Simulation (LAMSIM/DEQ), Laboratory of Modeling and 
Simulation of Chemical Processes (LAMSIMPRO/DEQ) and Laboratory of Industrial 
Biochemistry (LBI/DEQ). The academic production resulting from these studies resulted in 
several articles published in specialized journals and papers presented, mainly in national 
and international scientific events with publication in annals, even serving as a stimulus 
for student education of Scientific Initiation, Masters and Doctorate. It currently has 15 
participants, including professors, students, and collaborators, distributed at all levels of 
higher education (undergraduates, master's students, masters, doctors, and post-docs)

Group contact: rpagano@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
em Instrumentação 

Eletrônica da UFS

O Grupo de Pesquisa em Instrumentação Eletrônica da UFS (INSTRUMENTAÇÃO), 
liderado pelo professor Elyson Carvalho, foi criado em 2015. Vinculado ao Departamento 
de Engenharia Elétrica (DEL) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 3 
linhas de pesquisa principais, com a finalidade de formar pesquisadores e desenvolver 
ciência e tecnologia no âmbito da Instrumentação Eletrônica, Instrumentação Biomédica 
e Processamento de Sinais. Desde sua criação, a INSTRUMENTAÇÃO tem parcerias 
com diversos grupos e laboratórios, a exemplo do LIMC/UFCG, LAPENE/UFS e FTG/
UFS. A INSTRUMENTAÇÃO está localizada na Sala de Pesquisa em Instrumentação 
Eletrônica e faz parte do Laboratório de Comunicações e Processamento de Sinais do 
DEL. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, atuando 
também na formação de alunos de IC, Mestres e Doutores. As ações desenvolvidas 
estão voltadas principalmente para sensores, conversores D/A e A/D, Microeletrônica 
e Engenharia Biomédica. Atualmente, conta com 15 participantes, entre docentes, 
discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres e doutores). 

Contatos do grupo: ecarvalho@academico.ufs.br, https://instufs.wixsite.com/instufs, 
instagram: @instufs

Research Group 
on Electronic 

Instrumentation of UFS

The Research Group on Electronic Instrumentation of UFS, led by Professor Elyson 
Carvalho, was created in 2015. Affiliated to the Department of Electrical Engineering 
(DEL) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has three main lines of research, with 
the purpose of training researchers and developing science and technology in the field 
of Electronic Instrumentation, Biomedical Instrumentation and Signal Processing. Since 
its creation, the Instrumentation group has had partnerships with several groups and 
laboratories, such as LIMC/UFCG, LAPENE/UFS and FTG/UFS. The group is located 
in the Electronic Instrumentation Research Room and is part of the Signal Processing 
and Communications Laboratory of DEL. The academic production from these studies 
resulted in several papers published in specialized journals and papers presented, mainly 
in national and international scientific events, with publication in annals, also acting in 
the formation of undergraduate, Masters and PhDs students. The actions developed 
are mainly aimed at sensors, D/A and A/D converters, Microelectronics and Biomedical 
Engineering. Currently, it has 15 participants, including professors and students, 
distributed at all levels of higher education (undergraduates, masters and PhD).

Group contacts: ecarvalho@academico.ufs.br, https://instufs.wixsite.com/instufs, 
instagram: @instufs

mailto:ecarvalho@academico.ufs.br
https://instufs.wixsite.com/instufs
mailto:ecarvalho@academico.ufs.br
https://instufs.wixsite.com/instufs
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Grupo de Pesquisa: 
Engenharia Geotécnica 

e de Pavimentos

O Grupo de Pesquisa Engenharia Geotécnica e de Pavimentos (GeoPav), liderado 
pelo professor Erinaldo Hilário Cavalcante, foi criado em (01/04/2003). Vinculado ao 
Departamento de Engenharia Civil (DEC) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
possui 07 linhas de pesquisa, com a finalidade de manter ativa a Geotecnia em 
Sergipe, especialmente para subsidiar as pesquisas do programa de pós-graduação 
em Engenharia Civil da UFS. Desde 2004 tem parcerias com Instituições de pesquisa 
do Nordeste e de outras regiões. O (GeoPav) administra o Laboratório Geotecnia e 
Pavimentação do DEC. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, TCC, Mestrado e Doutorado). 
As ações desenvolvidas estão voltadas para fomentar pesquisas e atividades 
extensionistas, quando possível, no âmbito da UFS. Atualmente, conta com 12 
participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis 
do ensino superior (graduandos, mestrandos, mestres e doutores). 

Contatos do grupo: erinaldohc@academico.ufs.br

Geotechnical and 
Paving Engineering 

Research Group

The Geotechnical and Paving Engineering Research Group (GeoPav), led by 
Professor Erinaldo Hilário Cavalcante, was created on 01/04/2003. Linked to the 
Department of Civil Engineering (DEC) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 07 
lines of research, with the purpose of keeping Geotechnics active in Sergipe, especially 
to support the research of the postgraduate program in Civil Engineering at UFS. Since 
2004, it has had partnerships with research institutions in the Northeast and other regions. 
GeoPav manages the Geotechnics and Paving Laboratory of the DEC. The academic 
production resulting from these studies resulted in several articles published in specialized 
journals and papers presented, mainly in national and international scientific events 
with publication in annals, also serving as a stimulus for student education of Scientific 
Initiation, undergraduate's final productions, Masters and Doctoral degrees. The actions 
developed are aimed at promoting research and extension activities, when possible, 
within the scope of the UFS. Currently, it has 12 participants, including teachers, students 
and collaborators, distributed at all levels of higher education (undergraduates, master's 
students, masters and doctors).

Group contact: erinaldohc@academico.ufs.br 
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Grupo de Pesquisa 
Prevenção e Controle 

da Poluição e 
Modelagem Ambiental 

O Grupo de Pesquisa Prevenção e Controle da Poluição e Modelagem Ambiental 
(PCPMA), liderado pelo professor José Jailton Marques, foi criado em 29/12/2014. 
Vinculado ao Departamento de Engenharia Ambiental (DEAM) da Universidade Federal 
de Sergipe (UFS), possui 6 (seis) linhas de pesquisa, voltadas à prevenção e controle 
da poluição relacionadas a efluentes líquidos, emissões atmosféricas e resíduos sólidos, 
bem como na remediação de sítios contaminados, recuperação de áreas degradadas, 
além de hidroinformática e análise de sistemas de recursos hídricos. Desde 2017 tem 
parcerias com a UFRJ. O PCPMA administra o Laboratório de Controle da Poluição 
Atmosférica (LCPA). A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC e Mestrado). Atualmente, conta 
com 18 (dezoito) participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos 
entre graduandos, mestrandos, mestres, doutores e pós-doutores. 

Contatos do grupo: jjailton@academico.ufs.br

Research Group on 
Pollution Prevention 

and Control and 
Environmental Modeling

The Research Group on Pollution Prevention and Control and Environmental Modeling 
(PCPMA), led by Professor José Jailton Marques, was created on 12/29/2014. Linked 
to the Department of Environmental Engineering (DEAM) of the Federal University of 
Sergipe (UFS), it has 6 (six) lines of research, focused on the prevention and control 
of pollution related to liquid effluents, atmospheric emissions and solid waste, as well 
as the remediation of contaminated sites, recovery of degraded areas, in addition 
to hydroinformatics and analysis of water resources systems. Since 2017, it has had 
partnerships with UFRJ. The PCPMA manages the Atmospheric Pollution Control 
Laboratory (LCPA). The academic production resulting from these studies resulted in 
several articles published in specialized journals and papers presented, mainly in national 
and international scientific events, with publication in annals, even serving as a stimulus 
for student education of Scientific Initiation and Masters. Currently, it has 18 (eighteen) 
participants, including professors, students and collaborators, distributed among 
undergraduates, master's students, masters, doctors and post-docs.

Group contact: jjailton@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa  
em Química Biológica  

e Materiais

O Grupo de Pesquisa em Química Biológica e Materiais (QUIBIOM), liderado pelo 
professor Dr. Luís Eduardo Almeida, foi criado em 2003. Inicialmente vinculado ao 
Departamento de Química (DQI), hoje vinculado ao Departamento de Ciência e Engenharia 
de Materiais (DCEM) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui cinco linhas de 
pesquisa, com a finalidade de desenvolver projetos de pesquisa científica e tecnológica 
reunindo uma abordagem teórico-experimental na análise e caracterização de estruturas 
moleculares e materiais já conhecidos. Adicionalmente, atua no desenvolvimento de 
novos sistemas, dentro de uma visão de construção de estruturas hierárquicas integrando 
química, engenharia e biologia. Desde 2011 tem parcerias com algumas Instituições de 
pesquisa e ensino no exterior como o Institut de Chimie des Surfaces et Interfaces (ICSI/
CNRS) Science des Procédés Céramiques et de Traitements de Surface (SPCTS/CNRS) 
e Institut de Physique et Chimie des Materiaux de Strasbourg (IPCMS/CNRS) todos na 
França. O QUIBIOM administra um laboratório de 15m² no pólo de novos materiais (DQI/
DFI) e conta com toda uma infraestrutura de diversos laboratórios multiusuários do qual 
faz parte. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas 
estão voltadas para desencadear e facilitar um processo interativo e multidisciplinar para 
consolidar competências em ciência e tecnologia de estruturas moleculares e materiais 
com funcionalidade para as áreas farmacológica, médica e setores afins. Neste sentido 
o grupo visa ao desenvolvimento de novas tecnologias para kits diagnósticos e sistemas 
de liberação controlada de fármacos, biomateriais para aplicação na engenharia tecidual 
e nanossensores para diversas aplicações. Atualmente, conta com 25 participantes, entre 
docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: e-mail edualmeida@academico.ufs.br

Research Group on 
Biological Chemistry 

and Materials

The Research Group on Biological Chemistry and Materials (QUIBIOM), led by Professor 
Luís Eduardo Almeida, PhD, was created in 2003. Initially linked to the Department of 
Chemistry (DQI), is currently linked to the Department of Materials Science and Engineering 
(DCEM) of the Federal University of Sergipe (UFS). It has five research lines, with the 
purpose of developing scientific and technological research projects, bringing together 
a theoretical-experimental approach in the analysis and characterization of molecular 
structures and materials already known. Additionally, the group works with the development 
of new systems, within a vision of building hierarchical structures integrating chemistry, 
engineering and biology. Since 2011, it has established partnerships with some research 
and teaching institutions abroad, such as the Institut de Chimie des Surfaces et Interfaces 
(ICSI/CNRS), Science des Procédés Céramiques et de Traitements de Surface (SPCTS/
CNRS) and Institut de Physique et Chimie des Materiaux from Strasbourg (IPCMS/CNRS), 
all of them in France. QUIBIOM manages a 15m² laboratory at the new materials hub (DQI/
DFI) and integrates an entire infrastructure of several multi-user laboratories. The academic 
production resulting from these studies resulted in several papers published in specialized 
journals and research presented, mainly in national and international scientific events, 
with publication in annals, even serving as a stimulus for student education of Scientific 
Initiation, Masters and Doctorate. The activities developed are aimed at triggering and 
facilitating an interactive and multidisciplinary process to consolidate skills in science and 
technology of molecular structures and materials with functionality for the pharmacological, 
medical and related sectors. In this sense, the group aims to develop new technologies for 
diagnostic kits and controlled drug release systems, biomaterials for application in tissue 
engineering and nanosensors for various applications. Currently, it has 25 participants, 
including professors, students and collaborators, distributed at all levels of higher education 
(undergraduate, master's and doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: edualmeida@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa: 
Gestão e Análise  

de Sistemas 
Ambientais – GEA

O Grupo de Pesquisa GEA, liderado pela professora Andréa Novelli, foi criado em 
dezembro de 2014. Vinculado ao Departamento de Engenharia Ambiental (DEAM), da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 3 linhas de pesquisa, com a finalidade 
de promover a Gestão e Monitoramento Ambiental com vistas ao desenvolvimento 
sustentável. Desde 2014 tem parcerias com universidades brasileiras e internacionais, 
tais como a Universidade de São Paulo, Universidade Federal de São Carlos, 
Universidade Federal de São Paulo e Universidade de Coimbra. O GEA administra o 
Laboratório do Grupo de Estudos em Ecossistemas Aquáticos-GEEA, cuja  produção 
acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em 
periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos 
científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive 
de estímulo à formação de (IC e Mestrado). As ações desenvolvidas estão voltadas 
para avaliação de impactos ambientais em ecossistemas aquáticos e terrestres; 
ecotoxicologia aquática; planejamento e gerenciamento de recursos hídricos; química 
ambiental; análise de risco e análise de sistemas ambientais. Atualmente, conta com 
20 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os 
níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e 
pós-doutores). 

Contatos do grupo: deanovel@academico.ufs.br 

*Grifado no texto são informações estimadas, haja vista a indisponibilidade de acesso a 
plataforma do grupo de pesquisa do CNPq.

Management 
and Analysis of 

Environmental Systems 
Research Group – GEA

The GEA Research Group, led by Professor Andréa Novelli, was created in December 
2014. Linked to the Department of Environmental Engineering (DEAM), at the Federal 
University of Sergipe (UFS), it has 3 lines of research, with the purpose of promoting 
Environmental Management and Monitoring aiming at sustainable development. Since 
2014, it has had partnerships with Brazilian and international universities, such as 
University of São Paulo, Federal University of São Carlos, Federal University of São Paulo 
and University of Coimbra. The GEA manages the Laboratory of the Study Group on 
Aquatic Ecosystems-GEEA, whose academic production resulting from these studies 
resulted in several articles published in specialized journals and papers presented, mainly 
in national and international scientific events, with publication in annals, also serving as 
a stimulus for student education of Scientific Initiation and Master's training. The actions 
developed are aimed at assessing environmental impacts on aquatic and terrestrial 
ecosystems; aquatic ecotoxicology; planning and management of water resources; 
environmental chemistry; risk analysis and analysis of environmental systems. It currently 
has 20 participants, including professors, students and collaborators, distributed at all 
levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, 
doctors and post-docs).

Group contact: deanovel@academico.ufs.br 
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Grupo de Pesquisa 
BioChaves

O Grupo de Pesquisa BioChaves, liderado pelo professor Jugurta Montalvão, foi criado 
em 2001, fora da UFS, mas trazido para a UFS em 2005, e desde então tem estado 
vinculado ao Departamento de Engenharia Elétrica (DEL) da Universidade Federal 
de Sergipe (UFS). Possui 5 linhas de pesquisa, através das quais busca avançar 
na pesquisa de processamento de sinais e padrões (como sons, cheiros, imagens 
e sinais comportamentais), modelagem matemática de fontes de sinais e suas 
aplicações. Desde sua formação, tem estreitado parcerias com outras instituições, 
como a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), o Instituto Federal de Sergipe 
(IFS, Sergipe), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o Instituto Télécom 
SudParis (França), e o instuto IMT Lille Douai (Université de Lille, França). A produção 
acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em 
periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos 
científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de 
estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas estão 
voltadas para três eixos principais, a saber: (a) a pesquisa científica, (b) a formação e 
iniciação à ciência, e (c) a divulgação científica (extensão acadêmica). Atualmente, conta 
com 11 participantes, distribuídos em vários os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres e doutores).

Contatos do grupo: e-mail jmontalvao@academico.ufs.br

BioChaves  
Research Group

The BioChaves Research Group, supervised by Professor Jugurta Montalvão, was created 
in 2001, outside UFS, but it was brought to UFS in 2005, and since then, it has been 
active inside the Department of Electrical Engineering (DEL) of the Federal University of 
Sergipe (UFS). It has 5 research lines, with the main purpose of advancing research on 
signal and pattern processing (such as sounds, smells, images and behavioural signals), 
mathematical modeling of signal sources and their applications. Since its formation, it 
has strengthened partnerships with other institutions, such as the Federal University of 
Espírito Santo (UFES), the Federal Institute of Sergipe (IFS, Sergipe), the State University 
of Campinas (Unicamp), the Instituto Télécom SudParis, France, and the IMT Lille Douai 
Institute (Université de Lille). The academic production resulting from these studies yielded 
several articles published in specialized journals and papers presented, mainly in national 
and international scientific events with publication in annals, even serving as a stimulus for 
student education of Scientific Initiation, Masters and Doctorate. The actions developed 
are focused on three main axes, namely: (a) scientific research, (b) training and initiation 
to scientific approaches, and (c) science dissemination (academic extension). Currently, 
it has 11 participants, distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's 
and doctoral students, masters, doctors).

Group contact: e-mail jmontalvao@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa: 
Gerência de 

Pavimentos (GP)

O Grupo de Pesquisa Gerência de Pavimentos (GP), liderado pelo professor Fernando 
Silva Albuquerque, foi criado em 2014. Vinculado ao Departamento de Engenharia Civil 
(DEC) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 03 linhas de pesquisa, com 
a finalidade de “Avaliação de Desempenho em Pavimentos”, “Dimensionamento de 
Pavimentos” e “Materiais para pavimentação”. Desde 2012 tem parcerias com o Centro 
de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguêz de Mello, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Financiadora de Estudos e Projetos, Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O GP administra o Laboratório 
de Topografia e Transportes (LTT). A produção acadêmica decorrente desses estudos 
resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos 
apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com 
divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, IT e Mestrado). 
As ações desenvolvidas estão voltadas para o “Aprimoramento e desenvolvimento 
métodos de projeto, manutenção e conservação de rodovias e vias urbanas, adequados 
à realidade brasileira e especificamente do Nordeste”. Atualmente, conta com 23 
participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis 
do ensino superior (graduandos, mestrandos, graduados, mestres e doutores). 

Contatos do grupo: albuquerque.f.s@academico.ufs.br

Pavement Management 
Research Group (GP)

The Pavement Management Research Group (GP), led by Professor Fernando Silva 
Albuquerque, was created in 2009. Linked to the Department of Civil Engineering (DEC) 
of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 03 research lines, with the aims of workin 
on 'Performance Assessment in Pavements', 'Scaling of Pavements' and 'Paving Materials'. 
Since 2012, it has had partnerships with the Leopoldo Américo Miguêz de Mello Research 
and Development Center, Federal University of Rio Grande do Sul, Financier of Studies 
and Projects, National Council for Scientific and Technological Development, Court of 
Accounts of the State of Sergipe and National Department of Transport Infrastructure. The 
GP manages the Topography and Transport Laboratory (LTT). The academic production 
outcoming from these studies resulted in several papers published in specialized journals 
and research presented, mainly in national and international scientific events, with 
publication in annals, also serving as a stimulus for student education of Scientific and 
Technological Initiation and Masters. The actions developed are aimed at 'Improving and 
developing methods for the design, maintenance and conservation of highways and urban 
roads, suited to the Brazilian reality and specifically to the Northeast of Brazil'. Currently, 
it has 23 participants, including professors, students and collaborators, distributed at all 
levels of higher education (undergraduate and master's students, graduates,  
masters and doctors).

Group contact: albuquerque.f.s@academico.ufs.br.
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Grupo de Pesquisa 
Sistemas Embarcados 

Aplicados

O Grupo de Pesquisa Sistemas Embarcados Aplicados (SEMA), o líder é o professor 
Antonio Ramirez Hidalgo, foi criado em 2013. Vinculado ao Departamento de Engenharia 
Elétrica (DEL) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 5 linhas de pesquisa, 
com a finalidade de desenvolver produtos e aplicações direcionados para a academia 
e indústria. O (SEMA) tem duas salas no prédio do curso de Engenharia Elétrica e 
conta também com o material existente no Laboratório de Sistemas Digitais. O SEMA 
está focado em acolher alunos dos primeiros períodos do curso para incentivar eles a 
aprenderem a respeito das novas tecnologias que estão aparecendo, como Internet das 
Coisas e outras. Nossa produção acadêmica decorrente desses estudos vai começar a 
crescer assim que a situação mundial melhorar. Serão apresentados artigos em diversos 
periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos 
científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de 
estímulo à formação de Iniciação Científica e Mestrado. As ações desenvolvidas estão 
voltadas para aplicações diversas como na agricultura, automação, instrumentação 
inteligente e internet das coisas. Atualmente, conta com 13 participantes, entre docentes 
e discentes, distribuídos nos níveis do ensino superior (graduandos,  
doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: ahidalgo@academico.ufs.br

Applied Embedded 
Systems Research Group

The Applied Embedded Systems Research Group (SEMA), is led by Professor Antonio 
Ramirez Hidalgo, and was created in 2013. Linked to the Department of Electrical 
Engineering (DEL) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 5 lines of research, 
with the purpose of developing products and applications aimed at academia and 
industry. SEMA has two rooms in the building for the Electrical Engineering course and 
also integrates the Digital Systems Laboratory. The group is focused on welcoming 
students from the first periods of the course to encourage them to learn about new 
technologies that are emerging, such as the Internet of Things and others. Our academic 
output from these studies will start to grow as soon as the world situation improves. 
Articles will be published in several specialized journals and papers will be presented, 
mainly in national and international scientific events, with publication in the annals, also 
serving as a stimulus for student education of Scientific Initiation and Masters. The actions 
developed are aimed at diverse applications such as agriculture, automation, intelligent 
instrumentation and the internet of things. Currently, it has 13 participants, including 
professors and students, distributed at the levels of higher education (undergraduates, 
doctors and post-docs).

Group contact: ahidalgo@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Fenômenos de 

Transporte e Sistemas 
Particulados

O Grupo de Pesquisa Fenômenos de Transporte e Sistemas Particulados (GP-FTSP), 
liderado pelo professor Manoel Marcelo do Prado, foi criado em 2009. Vinculado ao 
Departamento de Engenharia Química (DEQ) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), possui 6 linhas de pesquisa, com a finalidade de aprofundar os conhecimentos 
no setor da secagem, através de pesquisas que aliem os fundamentos de transporte 
de quantidade de movimento, calor e massa com suas aplicações tecnológicas, 
empregando como objeto de estudo leitos particulados específicos. Atenção é 
direcionada também à avaliação energética de diferentes tecnologias de secagem, 
bem como sobre os seus efeitos sobre a qualidade dos produtos obtidos. As 
pesquisas são conduzidas no Laboratório de Fenômenos de Transporte e Sistemas 
Particulados. A produção acadêmica resultante desses estudos envolve artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de discentes de iniciação científica, mestrado e 
doutorado. Atualmente, o grupo conta com 16 participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: e-mail manoelprado@academico.ufs.br

Transport Phenomena 
and Particulate Systems 

Research Group

The Transport Phenomena and Particulate Systems Research Group (GP-FTSP), led by 
professor Manoel Marcelo do Prado, was created in 2009. It is linked to the Department 
of Chemical Engineering of the Federal University of Sergipe (UFS), and has 6 lines of 
research, with the purpose of deepening knowledge on drying, through research that 
combines the fundamentals of moment, heat and mass transport and its technological 
applications, employing specific particulate beds as the object of study. Attention is also 
directed to the energy evaluation of different drying technologies as well as on their effects 
on the product quality. Research has been conducted at the Particulate Systems and 
Transport Phenomena Laboratory. The academic production resulting from these studies 
involves articles published in specialized journals and papers presented, mainly, in national 
and international scientific events, with publication in annals, also serving as a stimulus 
for student education of scientific initiation, master's and doctoral students. Currently, the 
group has 16 participants, including professors, students and collaborators, distributed 
at all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, 
doctors and post-docs).

Group contacts: manoelprado@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Tecnologia  

de Metais e Ligas

O Grupo de Pesquisa Tecnologia de Metais e Ligas (TECMEL), liderado pela professora 
Sandra Andreia Stwart de Araujo Souza, foi criado em 2016. Vinculado ao Departamento 
de Ciência e Engenharia de Materiais (DCEM) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), possui seis linhas de pesquisa, com a finalidade de ampliar o acervo de 
conhecimento na área de materiais metálicos e de métodos de proteção. Desde 2016 
tem parcerias com Laboratório de Metalurgia Física e Solidificação (LABMET) da FEM/
UNICAMP, e com o Laboratório de Processamento Termomecânico (TERMIC 1) do 
DMM-PEMM/COPPE da UFRJ. O TECMEL administra o Laboratório de Corrosão. 
A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas 
estão voltadas para produção e caracterização de metais e ligas, e de modificações de 
suas superfícies. Atualmente, conta com nove participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: sasouza@academico.ufs.br

Technology  
of Metals and Alloys 

Research Group

The Technology of Metals and Alloys research group (TECMEL), led by Professor Sandra 
Andreia Stwart de Araujo Souza, was created in 2016. Linked to the Department of 
Materials Science and Engineering (DCEM) of the Federal University of Sergipe (UFS), 
it has six lines of research, with the purpose of expanding the body of knowledge in the 
area of metallic materials and protection methods. Since 2016, it has had partnerships 
with Physical Metallurgy and Solidification Laboratory (LABMET) of FEM/UNICAMP, and 
with the Thermomechanical Processing Laboratory (TERMIC 1) of DMM-PEMM/COPPE 
of UFRJ. TECMEL manages the Corrosion Laboratory. The academic production resulting 
from these studies has resulted in several articles published in specialized journals and 
papers presented, mainly in national and international scientific events, with dissemination 
in annals, serving also as a stimulus for student education of Scientific Initiation, Masters 
and Doctorate. The actions developed are focused on the production and characterization 
of metals and alloys, and modifications of their surfaces. Currently, it has nine participants, 
including professors, students and collaborators, distributed at all levels of higher 
education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, doctors and 
postdoctoral fellows). 

Group contact: sasouza@academico.ufs.br
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Grupo de  
Pesquisa SANEAR

O Grupo de Pesquisa SANEAR, liderado pela professora Luciana Coêlho Mendonça, 
foi criado em (junho/2017). É vinculado ao Departamento de Engenharia Civil (DEC) 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 07 (sete) linhas de pesquisa, com a 
finalidade de pesquisa, ensino e extensão, distribuídas nos seguintes temas: Qualidade 
da Água; Tratamento de água; Lodos de ETA; Tratamento e reuso de efluentes 
líquidos; Características, tratamento e aproveitamento de lodo de ETE; Gerenciamento, 
tratamento e aproveitamento de resíduos; Saneamento ambiental. O grupo de pesquisa 
SANEAR administra o Laboratório de Saneamento e Meio Ambiente e o Laboratório 
de Hidráulica. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, e livro e capítulo de livro, servindo inclusive de estímulo à formação de Iniciação 
Científica e do Mestrado (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil - PROEC). 
Atualmente, conta com 25 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, 
distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, mestres, 
doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: lumendon@academico.ufs.br

SANEAR  
Research Group

The SANEAR Research Group, led by Professor Luciana Coêlho Mendonça, was created 
in June/2017. It is linked to the Department of Civil Engineering (DEC) of the Federal 
University of Sergipe (UFS), and has 07 (seven) lines of research, working on research, 
teaching and extension, distributed in the following themes: Water Quality; Water 
treatment; WTP sludges; Treatment and reuse of liquid effluents; Characteristics, treatment 
and use of WWTP sludge; Management, treatment and use of waste; Environmental 
sanitation. The SANEAR research group manages the Sanitation and Environment 
Laboratory and the Hydraulics Laboratory. The academic production resulting from these 
studies resulted in several articles published in specialized journals and papers presented, 
mainly in national and international scientific events, with publication in annals, books and 
book chapters, even serving as a stimulus for student education of Scientific Initiation and 
Masters (Graduate Program in Civil Engineering - PROEC). Currently, it has 25 participants, 
including professors, students and employees, distributed at all levels of higher education 
(undergraduate and master's students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: lumendon@academico.ufs.br

mailto:lumendon@academico.ufs.br
mailto:lumendon@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa em 
Conversão de Energia e 

Termodinâmica Aplicada

O Grupo de Pesquisa em Conversão de Energia e Termodinâmica Aplicada (LABENGE), 
liderado pelos professores Douglas Bressan Riffel e André Luiz de Moraes Costa, foi 
criado em 2011 e é formado por profissionais de diversas formações. Vinculado ao 
Departamento de Engenharia Mecânica (DMEC) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS) e trabalhando em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Elétrica (PROEE), esse grupo se dedica a geração e difusão de conhecimento na 
área de energia. Atualmente, o grupo gerencia uma gama de projetos nas seguintes 
áreas: 1. Análise de Defeitos Mecânicos em Motores Elétricos através da Assinatura 
de Corrente (Parceria com a Higra Industrial Ltda.); 2. Detecção de Câncer de Mama 
através da Tomografia Térmica (Patente); 3. Desenvolvimento de técnicas de detecção 
e diagnóstico de falhas em sistemas fotovoltaicos através de: Eletroluminescência 
utilizando câmeras CMOS; Termografia Ativa e Passiva. 4. Implantar o Núcleo de 
Desenvolvimento Tecnológico Regional (NuTec) dentro do SergipeTec. Trata-se de 
um projeto para disponibilizar à comunidade local três tecnologias: a construção de 
maquetes virtuais (MV), a prototipagem rápida (PR) por adição e a prototipagem por 
remoção de material, utilizando controle numérico computadorizado (CNC). 

Contatos do grupo: dougbr@academico.ufs.br

Research Group on 
Energy Conversion 

and Applied 
Thermodynamics

The research group on Energy Conversion and Applied Thermodynamics (LABENGE) is 
led by Professors Douglas Bressan Riffel and André Luiz de Moraes Costa. It was created 
in 2011 and has professionals from multidisciplinary fields. It is linked to the Department 
of Mechanical Engineering (DMEC) at the Federal University of Sergipe (UFS) and is 
working in partnership with the Postgraduate Program in Electrical Engineering (PROEE). 
This group is dedicated to generating and disseminating knowledge in the area of   energy. 
It develops projects in the following areas: 1. Analysis of Mechanical Defects in Electric 
Motors through Current Signature (Partnership with Higra Industrial Ltda.); 2. Detection 
of Breast Cancer through Thermal Tomography (UFS Patent); 3. Development of fault 
detection and diagnosis techniques in photovoltaic systems through: Electroluminescence 
using CMOS cameras; Active and Passive Thermography. 4. Implementation of the Center 
of Regional and Technological development (NuTec) at Sergipetec. This project intends 
to provide the state communities with three technologies: construction of virtual models 
(CAD/CAE/CAM), fast prototyping by additive manufacturing (AM) and prototyping by 
machining using computerized numerical control (CNC).

Group contact: dougbr@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Mecânica 

Computacional e 
Métodos Numéricos

O Grupo de Pesquisa Mecânica Computacional e Métodos Numéricos (MECOMN), 
liderado pelo professor Fábio Carlos da Rocha, foi criado em (04/11/2015). Vinculado 
ao Departamento de Engenharia Civil (DEC) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
possui 10 linhas de pesquisa, com a finalidade de proporcionar avanços tanto teórico 
quanto computacional dos métodos numéricos aplicado à mecânica das estruturas. 
Desde 2015 tem parcerias com o Departamento de Estruturas (SET/EESC/USP) e com a 
Universidade Federal da Integração Latino-Americano (UNILA). O MECOMN integra ao 
Laboratório de Informática do Departamento de Engenharia Civil (UFS), Laboratório de 
Mecânica Computacional (SET/USP) e o Laboratório de Informática do Departamento de 
Engenharia Civil da UNILA. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou 
em diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As 
ações desenvolvidas estão voltadas para o desenvolvimento teórico e a modelagem 
computacional de estruturas mecânicas. Atualmente, conta com 14 participantes, entre 
docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: fabiocrocha@academico.ufs.br

Computational 
Mechanics and 

Numerical Methods 
Research Group

The Computational Mechanics and Numerical Methods Research Group (MECOMN), 
led by Professor Fabio Carlos da Rocha, was created on 04/11/2015. Linked to the 
Department of Civil Engineering (DEC) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 
10 lines of research, with the purpose of providing both theoretical and computational 
advances in numerical methods applied to the mechanics of structures. Since 2015, it 
has had partnerships with the Department of Structures (SET/EESC/USP) and the Federal 
University of Latin American Integration (UNILA). MECOMN integrates the Informatics 
Laboratory of the Civil Engineering Department of UFS, UNILA, and  Computational 
Mechanics Laboratory (SET/USP). The academic production resulting from these studies 
resulted in several articles published in specialized journals and papers presented, mainly 
in national and international scientific events, with publication in annals, also serving as 
a stimulus for student education of Scientific Initiation, Masters, and Doctorates. The 
developed actions are aimed at the theoretical development and computational modeling 
of mechanical structures. Currently, it has 14 participants, including professors, students, 
and collaborators, distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's 
and doctoral students, masters, doctors, and post-docs).

Group contact: fabiocrocha@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Construção Civil

O Grupo de Pesquisa Construção Civil (CC), liderado pela professora Débora de Gois 
Santos, foi criado em 2006. Vinculado ao Departamento de Engenharia Civil (DEC) da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 08 linhas de pesquisa, com a finalidade 
de desenvolver pesquisas no ambiente construído, ao promover uma interação 
econômica, social e ambiental, na cidade e em particular nos canteiros de obras, em 
termos de gestão, materiais e sustentabilidade. Existe parceria com a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), convênio UFS. O CC administra o Laboratório de Construção Civil (LACC) 
e desenvolve pesquisas em parceria com os laboratórios de Informática (LabInfo), de 
Materiais de Construção e Estruturas (LAMCE) e de Saneamento e Meio Ambiente 
(SAMA). A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de discente. As ações desenvolvidas estão voltadas 
para melhorias na produção, gestão e manutenção do ambiente construído. Atualmente, 
conta com 29 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos 
em todos os níveis do ensino superior, de instituições diversas, como UFS, IFSE, 
UniAges; CAIXA e Defesa Civil/SE; discentes de graduação e pós-graduação da UFS e 
doutorando da Universidade de Aveiro.

Contatos do grupo: deboragois@academico.ufs.br

Civil Construction 
Research Group

The Civil Construction Research Group (CC), led by Professor Débora de Gois Santos, 
was created in 2006. Linked to the Department of Civil Engineering (DEC) of the Federal 
University of Sergipe (UFS), it has 08 research lines, with the purpose of developing 
research in the built environment, promoting economic, social and environmental 
interaction in terms of management, materials and sustainability. There is a partnership 
with the Federal Highway Police (PRF). The CC manages the Civil Construction Laboratory 
(LACC) and develops research in partnership with the Information Technology (LabInfo), 
Construction Materials and Structures (LAMCE) and Sanitation and Environment (SAMA) 
laboratories. The academic production resulting from these studies resulted in several 
articles published in specialized journals and papers presented, mainly, in national 
and international scientific events, published in annals, also serving as a stimulus for 
student education. The developed actions aim to improve the production, management 
and maintenance of the built environment. Currently, it has 29 participants, including 
professors, students and employees, distributed at all levels of higher education, from 
different institutions, such UFS, IFSE, UniAges; CAIXA and Civil Defense/SE; as well as 
undergraduate and graduate students at UFS and doctoral students at the University  
of Aveiro.

Group contact: deboragois@academico.ufs.br

mailto:deboragois@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Mecânica do Dano 

Concentrado

O Grupo de Pesquisa Mecânica do Dano Concentrado (MDC), liderado pelo professor 
David Leonardo Nascimento de Figueiredo Amorim, foi criado em (20/03/2019). 
Vinculado ao Departamento de Engenharia Civil (DEC) da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS), possui 03 linhas de pesquisa, com a finalidade de estudar mecanismos 
de colapso de sistemas estruturais em geral. Desde o seu início, o grupo de pesquisa 
tem parcerias com a Universidade Católica de Temuco (Chile), Universidade de São 
Paulo (USP), Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e Universidade de Chongqing 
(China). 

Contato do grupo: davidnf@academico.ufs.br

Concentrated Damage 
Mechanics  

Research Group

The Concentrated Damage Mechanics Research Group (MDC), led by Professor David 
Leonardo Nascimento de Figueiredo Amorim, was created on (20/03/2019). Linked to the 
Department of Civil Engineering (DEC) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 
03 lines of research, with the purpose of studying mechanisms of collapse of structural 
systems in general. Since the beginning, the research group has had partnerships with the 
Catholic University of Temuco (Chile), University of São Paulo (USP), Federal University of 
Alagoas (UFAL), and University of Chongqing (China). 

Group contact: davidnf@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Educação, História e 

Interculturalidade

O Grupo de Pesquisa Educação, História e Interculturalidade é composto por um 
coletivo de pesquisadoras e pesquisadores que, desde 2017, interessa-se por tecer 
reflexões sobre a pesquisa em educação a partir de outras dimensões de construção 
e reconhecimento de saberes. Dimensões que se vinculam a outros sentidos e 
perspectivas teórico-metodológicas, que emanam das investigações de natureza 
comunitário-participativas, decoloniais, antirracistas, feministas e do giro decolonial, 
principalmente que incitam mudanças nas bases do pensamento educacional, a 
partir dos processos e experiências educativas vivenciadas fora e dentro da escola, 
na perspectiva da construção de práticas de resistência e suas interpelações com os 
sistemas dominantes, que ditam modelos para se fazer pesquisa a partir de formas 
unilaterais. Nesse sentido, propõe-se a aprofundar estudos e atuar no desenvolvimento 
de propostas teórico-metodológicas que incidam em práticas de pesquisas decoloniais. 
O GPEHI é composto por estudantes e professores vinculados aos cursos de 
Graduação da UFS, aos Programas de Pós-Graduação em Educação, Culturas 
Populares e Mestrado Profissional do Ensino de História da Universidade Federal de 
Sergipe, bem como por professores e pesquisadores que atuam em outras Instituições 
de Ensino Superior, e ou na rede estadual e ou municipal de Educação.

Contatos do Grupo: gpehinterculturalidade@gmail.com; marizete@academico.ufs.br 

Education, History 
and Interculturality 

Research Group

The Education, History and Interculturality Research Group (Grupo de 
Pesquisa Educação, História e Interculturalidade – GPEHI) is formed by a collective 
of researchers who, since 2017, is interested in weaving reflections about research in 
education from other dimensions of scaffolding and recognition of knowledge. Dimensions 
that are linked to other theoretical-methodological senses and perspectives, which 
emanate from investigations of different natures such as communitarian-participative, 
decolonial, antiracist, feminist, and from the decolonial turn, mainly the ones that prompt 
changes in the foundation of the educational thinking, from the education processes and 
experiences lived in and out of school, from a perspective that takes into consideration 
building practices of resistance and their interpellations with dominant systems, which 
dictate models for researching from one-sided molds. In this sense, our proposition is 
deepening studies and acting in the development of theoretical-methodological proposals 
that lead to decolonial research practices. The GPEHI is formed by students and teachers 
who are part of Undergraduate Courses of the Federal University of Sergipe (Universidade 
Federal de Sergipe – UFS), to Programs of Post-Graduation in Education, Popular Culture, 
and Professional Masters in History Teaching from the Federal University of Sergipe, as 
well as teachers and researchers who act in other Higher Education Institutions, and/or 
state/municipal education network. 

Group contacts: gpehinterculturalidade@gmail.com; marizete@academico.ufs.br

mailto:gpehinterculturalidade@gmail.com
mailto:marizete@academico.ufs.br
mailto:gpehinterculturalidade@gmail.com
mailto:marizete@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Sociedade e Cultura

O Grupo de Pesquisa “Sociedade e Cultura”, liderado pela professora Maria Augusta 
Mundim Vargas, foi criado em 2004. Vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 
Geografia da Universidade Federal de Sergipe, possui três linhas de pesquisa alinhadas 
com a Geografia Cultural, com a finalidade de desenvolver pesquisas e estudos, 
discussões, publicações, organização e participação em eventos e demais atividades 
de interesse acadêmico. Tem parcerias com pesquisadores e grupos de pesquisa 
de diversas instituições – mais de 30, mantidas pelo diálogo na interface Cultura, 
Sociedade, Representações Sociais, Sustentabilidade, Patrimônio Material e Imaterial. A 
produção acadêmica decorrente de suas atividades resulta na publicação de coletâneas 
organizadas pelo Grupo, diversos artigos publicados em periódicos especializados e 
trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais 
com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de Mestres e 
Doutores.  As ações desenvolvidas estão voltadas para o ensino, pesquisa e extensão 
com ênfase em abordagens qualitativas sobre Território, Manifestações Culturais, 
Paisagens, Cotidiano, Representações Sociais, Identidade, Percepção, Cartografia e 
Indicadores Culturais. Atualmente, conta com quinze (15) participantes, entre docentes, 
discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior. 

Contato: amundim@academico.ufs.br; guta98@hotmail.com.br

 Society and Culture 
Research Group

The  Society and Culture Research Group, headed by Professor Maria Augusta Mundim 
Vargas, was created in 2004. The group is linked to the Postgraduate program in 
Geography of the Federal University of Sergipe. It operates under the Cultural Geography 
area with three research lines with the purpose of developing research and studies, 
discussions, publications, organization and participation in events and other activities of 
academic interest. It has partnerships with researchers and research groups from various 
institutions - more than 30, maintained by the dialogue at the interface of Culture, Society, 
Social Representations, Sustainability, Material Heritage and Intangible Heritage. The 
academic production resulting from its activities results in the publication of collections 
organized by the Group, several articles published in specialized journals and works 
presented, mainly in national and international scientific events with publication in 
annals, also serving as a stimulus for student education of Masters and Doctors. The 
actions developed are aimed at teaching, research and extension with an emphasis on 
qualitative approaches to Territory, Cultural Manifestations, Landscapes, Daily Life, Social 
Representations, Identity, Perception, Cartography and Cultural Indicators. Currently, it has 
fifteen (15) participants, including teachers, students and employees, distributed at all 
levels of higher education.

Group contacts: amundim@academico.ufs.br; guta98@hotmail.com.br

mailto:amundim@academico.ufs.br
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Grupo de Estudos e 
Pesquisas em  

Contra-História e 
Culturas Subterrâneas

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Contra-História e Culturas Subterrâneas surgiu em 
2008 como Grupo de Estudos do Marranismo. Em 2011, constituiu-se como o Grupo 
de Pesquisa Diáspora Atlântica dos Sefarditas e, a partir daí intensificou os trabalhos de 
pesquisa, publicações, participação e organização de eventos acadêmicos e reuniões 
regulares. Ao completar dez anos de registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa 
do CNPq, devidamente credenciado pela UFS, ampliou seu foco de investigação 
constituindo em três linhas de pesquisa consolidadas: A primeira, continuou intitulada 
“Diáspora Atlântica dos Sefaraditas”, uma segunda, refletindo o pioneirismo e evolução 
das pesquisas do Grupo, constituiu-se como “Grupo de Estudos da Cabala”. Também 
abriga uma linha de pesquisa sobre “Dança Israelita e Identidade Judaica”. Atualmente 
reúne 12 pesquisadores e 27 estudantes sob orientação, desde a Iniciação Científica até 
o Doutorado. O Grupo de Pesquisas, mantém um programa editorial de obras coletivas, 
além das publicações individuais de seus membros. Também, organiza periodicamente 
o Simpósio Nacional de Estudos Criptojudaicos e desenvolve um Projeto de Extensão 
com o objetivo de divulgação científica das pesquisas acadêmicos sobre a principal 
prática mística cultivada na cultura Ocidental, qual seja, a consulta ao Tarô.

Contatos do Grupo de Pesquisa: ms77natal@academico.ufs.br

Website do Grupo de Pesquisa: http://sefarditas.net.br/

Study and  
Research Group on  

Counter-History and 
Underground Cultures

The Study and Research Group on Counter-History and Underground Cultures emerged 
in 2008 as the Study Group on Marranism. In 2011, it was established as the Atlantic 
Diaspora Research Group of the Sephardim, and since then it has intensified its research 
work, publications, participation and organization of academic events and regular 
meetings. After completing ten years of registration in the CNPq Directory of Research 
Groups, duly accredited by UFS, it expanded its research focus into three consolidated 
lines of research: The first continued entitled “Atlantic Diaspora of the Sephardics”, a 
second, reflecting the pioneering and evolution of the Group's research, became a 
“Kabbalah Study Group”. It also houses a line of research on “Israeli Dance and Jewish 
Identity”. It currently has 12 researchers and 27 students under supervision, from Scientific 
Initiation to Doctorate. The Research Group maintains an editorial program of collective 
works, in addition to the individual publications of its members. It also periodically 
organizes the National Symposium on Crypto-Jewish Studies and develops an Extension 
Project with the objective of scientific dissemination of academic research on the main 
mystical practice cultivated in Western culture, namely, the consultation of the Tarot.

Group contacts: ms77natal@academico.ufs.br

Group website: http://sefarditas.net.br/

mailto:ms77natal@academico.ufs.br
http://sefarditas.net.br/
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Grupo de Pesquisa 
Corpo, Cultura  

e Consumo

O Grupo de Pesquisa Corpo, Cultura e Consumo (GPCCC), liderado pelo professor 
João Dantas dos Anjos Neto, foi criado em (2019). Vinculado ao Departamento de 
Comunicação Social (DCoS) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 03 
linhas de pesquisa, com a finalidade de abrirmos perspectivas que variam radicalmente 
de uma cultura para outra. Sob estas perspectivas subjaz o fenômeno do consumo, 
uma vez que o cotidiano nas culturas ocidentais, em que há produção, compra e 
venda. O Grupo de Pesquisa se propõe a refletir, problematizar, discutir e compreender 
esses processos sob a perspectiva da antropologia, através de ações reais, como 
experimentos etnográficos e foto-etnográficos, eventos acadêmicos abertos ao público 
acadêmico, de modo geral, com o intuito de promover a troca de conhecimento entre 
os membros do Grupo e o público. Parceria com o Núcleo de Estudos em Direitos 
Humanos (NEDH-UCSAL) e o Grupo de Estudos e Pesquisa Gêneros, Sexualidades 
e Diferenças da História e dos Cotidianos (GESDI-UERJ), com participação de 
pesquisadores brasileiros e portugueses. A produção acadêmica decorrente desses 
estudos resultou em trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos 
nacionais e internacionais. As ações desenvolvidas estão voltadas para visibilizar 
grupos aviltados. Atualmente, conta com 08 participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres e doutores). 

Contatos do grupo: joaodantas@hotmail.com 

Body, Culture and 
Consumption  

Research Group

The Body, Culture and Consumption Research Group (RGBCC), led by Professor 
João Dantas dos Anjos Neto, was created in 2019. Linked to the Department of Social 
Communication (DSoC) of the Federal University of Sergipe, has 03 lines of research, with 
the purpose of opening perspectives that vary radically from one culture to another. Under 
these perspectives, the phenomenon of consumption  underlies, since in daily life in 
Western cultures there are production, purchase and sale. The Research Group proposes 
to reflect, discuss and understand these processes from the perspective of anthropology, 
through real actions, such as ethnographic and photo-ethnographic experiments, 
academic events open to the academic public, in general, with the aim of promoting the 
exchange of knowledge between the members of the Group and the public. Partnerships 
have been established with the Human Rights Studies Center (HRSN-CUSAL) and the 
Study and Research Group on Gender, Sexualities and Differences in History and Daily 
Life (GESDI-SURJ), with the participation of Brazilian and Portuguese researchers. The 
academic production resulting from these studies resulted in papers presented, mainly in 
national and international scientific events. The actions developed are aimed at making 
degraded groups visible. Currently, it is composed of 08 participants, including teachers, 
students and employees, distributed at all levels of higher education (undergraduate, 
master's and doctoral students, masters and doctors).

Group contact: joaodantas@hotmail.com 
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Grupo de Pesquisa 
Clínica Psicanalítica e 

Cultura Contemporânea

O grupo de pesquisa Clínica Psicanalítica e Cultura Contemporânea, liderado pelos 
professores Eduardo Leal Cunha e Daniel Menezes Coelho, foi criado em 2006. O

grupo pretende explorar as interseções entre a psicanálise e os campos da cultura e da 
sociedade a partir de uma investigação das relações entre os processos de subjetivação 
e os modos de organização social, com ênfase na leitura crítica da contemporaneidade. 
Para tanto, valoriza-se o diálogo entre diferentes autores e perspectivas teóricas e 
o caráter inter e multidisciplinar das pesquisas. Integrantes do Grupo estão ainda 
vinculados ao GT Psicanálise, subjetivação e cultura contemporânea, da Associação 
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia e o Grupo tem desenvolvido 
desde 2015 atividades de cooperação e intercâmbio com o Departamento de Estudos 
Psicanalíticos da Universidade de Paris, além de ter entre seus membros professores de 
outras instituições, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidad Los 
Andes (Colômbia).

Contatos do grupo: dudalealc@academico.ufs.br; daniel7377@academico.ufs.br

Research Group  
on Psychoanalytical 

Clinic and 
Contemporary Culture

The Research Group on Psychoanalytical Clinic and Contemporary Culture led by 
professors Eduardo Leal Cunha e Daniel Menezes Coelho, was created in 2006. The 
group intends to explore the intersections between psychoanalysis and the fields of 
culture and society, based on an investigation of the relations between the processes 
of subjectivation and the modes of social organization, with an emphasis on the 
critical lectures of contemporaneity. Therefore, the dialog between different authors 
and theoretical perspectives, as well as inter and multidisciplinary nature of research 
are valued. Members of the group are also part of “Psychoanalysis, subjectivation 
and contemporary culture” work group on the National Association on Research and 
Postgraduate Studies (ANPEPP), which, since 2015, has been developing cooperation 
and exchange activities with Psychoanalytic Studies Department in Paris University. 
Professors from other institutions, such as the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) 
and Los Andes University (Colombia), are also members of this group.

Group contacts: dudalealc@academico.ufs.br; daniel7377@academico.ufs.br
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Laboratório de Estudos 
do Poder e da Política

O Grupo de Pesquisa Laboratório de Estudos do Poder e da Política (LEPP), liderado 
pela professora Fernanda Rios Petrarca, foi criado em 2007 Vinculado ao Departamento 
de Ciências Sociais (DCS) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui três 
linhas de pesquisa, com a finalidade de analisar dinâmicas do poder e as práticas 
políticas. Desde a sua criação tem estabelecidos parcerias com a UFPR, PUCRS e 
UFRGS. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas 
estão voltadas para a qualificação da formação acadêmica nos seus diferentes 
níveis (graduação, mestrado, doutorado e pós doutorado) assim como na produção 
de pesquisas. Atualmente, conta com 30 participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: fernandapetrarca@academico.ufs.br

Laboratory  
for the Study of Power 

and Politics

The Laboratory for the Study of Power and Politics (LEPP) Research Group led by 
professor Fernanda Rios Petrarca, was created in 2007. Linked to the Department of 
Social Sciences (DCS) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has three lines of 
research, with the aim of analyzing power dynamics and political practices. Since its 
creation, it has established partnerships with UFPR, PUCRS and UFRGS. The academic 
production resulted in several papers published in specialized journals and presented, 
mainly, in national and international scientific events with publication in annals, even 
serving as a stimulus for student education of Masters and Doctors. The actions 
developed are aimed at the qualification of academic training at its different levels 
(undergraduate, masters, doctoral and post-doctoral degrees) as well as in the production 
of research. Currently, it is composed of 30 participants, including professors, students 
and collaborators, distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's 
and doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: fernandapetrarca@academico.ufs.br
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Centro de Estudos 
sobre a União Europeia

O Grupo de Pesquisa Centro de Estudos sobre a União Europeia (CEURO/UFS), 
liderado pelo professor Rodrigo Barros de Albuquerque, foi criado em 2014, inicialmente 
com o nome de Centro de Estudos Internacionais, recebendo o nome atual em 
2016. Vinculado ao Departamento de Relações Internacionais (DRI) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS), possui quatro linhas de pesquisa, com a finalidade de 
conduzir pesquisas sobre quaisquer ramos de atividade da União Europeia e suas 
relações com outros países e organizações do continente europeu. Desde a sua 
fundação tem parcerias com o Núcleo de Estudos em Política Comparada e Relações 
Internacionais (NEPI/UFPE), liderado pelo professor Marcelo de Almeida Medeiros. A 
produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em artigos publicados em 
periódicos especializados e trabalhos apresentados em eventos científicos nacionais 
e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação 
de pesquisadores em iniciação científica, graduação e alguns já em nível de mestrado. 
As ações desenvolvidas estão voltadas para o público especializado em Relações 
Internacionais, com ênfase no estudo da integração regional europeia e o lugar da União 
Europeia no mundo. Atualmente, conta com 14 participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: Albuquerque.rodrigo@academico.ufs.br

Center for Studies on 
the European Union

The Center for Studies on the European Union (CEURO/UFS), headed by professor 
Rodrigo Barros de Albuquerque, was created in 2014, at first under the name Center 
for International Studies/ The Center was renamed in 2016. The Research Group is 
linked to the Department of International Affairs (DRI) at the Federal University of Sergipe 
(UFS). It has four research lines, aiming to conduct research on every aspect of the 
European Union and its relations with other European countries and organizations. Since 
its foundation, it has partnered with the Center for Studies in Comparative Politics and 
International Relations (NEPI/UFPE), headed by professor Marcelo de Almeida Medeiros, 
from the Federal University of Pernambuco. Its academic products include research 
papers published in both national and international journals, as well as conference papers 
presented at national and international seminars, published in scientific annals, and 
aiding in the formation of researchers from the Early stages of research, undergraduate 
and master’s level. Most of the actions developed by the group focus on the International 
Relations Community, specially the regional integration epistemic with emphasis on the 
European integration process and its place in the world. Nowadays, it has among its ranks 
14 members in all levels of formation, postdoctoral, doctors, masters, doctoral candidates, 
masters candidates and undergraduate students.

Group contact: Albuquerque.rodrigo@academico.ufs.br  
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Grupo de Estudos 
e Pesquisas sobre 

História do  
Ensino Superior

O Grupo de Estudos e Pesquisas sobre História do Ensino Superior/ GREPHES 
liderado pela Profª Drª Josefa Eliana Souza foi criado em outubro de 2011 Vinculado ao 
Departamento de Educação (DED) da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Possui 
três linhas de pesquisa, a saber: História e Memória da  Educação Superior; Intelectuais 
da Educação e Práticas educativas e Impressos. Estas linhas têm a  finalidade de 
historiar a criação e funcionamento da UFS interpretado as práticas educativas e as 
contribuições de professores por meio de biografia  e prosopografia,; e estudar os 
cursos de graduação e de pós-graduação,  impressos produzidos na instituição e fora 
dela, processos seletivos  na UFS e o perfil de seus egressos.  As parcerias ocorreram 
com colegas professores da UFS, UNIT, UFPE e UFRN por meio live ou na produção 
acadêmica decorrente desses estudos que resulta em artigos publicados em periódicos 
especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos 
nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à 
formação de ( Mestrado, Doutorado), além da produção de capítulos e organização 
de livros. As ações desenvolvidas estão voltadas para a pesquisa e sua divulgação. 
Atualmente, conta com 20 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, 
distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, 
doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores).

Study and Research 
Group on the History of 

Higher Education

The Study and Research Group on the History of Higher Education / GREPHES led by Prof. 
Josefa Eliana Souza, P.hD. was created in October, 2011. It is linked to the Department 
of Education (DED) of the Federal University of Sergipe (UFS). It has three lines of 
research, namely: History and Memory of Higher Education; Educational Intellectuals and 
Educational Practices and Prints. These lines are intended to chronicle the creation and 
functioning of UFS, interpreting educational practices and the contributions of teachers 
through biography and prosopography; and study undergraduate and graduate courses, 
printed matter produced at the institution and outside it, selection processes at UFS and 
the profile of its graduates. Partnerships have been established with fellow professors 
from UFS, UNIT, UFPE and UFRN through lives or producing academic research, resulting 
in papers published in specialized journals and presented, mainly in national and 
international scientific events, serving as a stimulus for student education of Master's and 
Doctors, in addition to the production of chapters and organization of books. The actions 
developed are aimed at research and its dissemination. Currently, it is composed of 20 
participants, including professors, students and collaborators, distributed at all levels of 
higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, doctors and 
post-docs).

Group contacts: 4010034ª@academico.ufs.br; elianasergipe@uol.com.br

about:blank
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Grupo de Pesquisa 
Educação a Distância 
e Práticas Educativas 

Comunicacionais e 
Interculturais

O Grupo de Pesquisa Educação a Distância e Práticas Educativas Comunicacionais 
e Interculturais Edapeci, liderado pelo professor Dr. Florisvaldo Silva Rocha, foi criado 
em março de 2008. Vinculado ao Departamento de Educação (DED) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS), possui duas linhas de pesquisa, com a finalidade de 
garantir estudos e pesquisas referentes à leitura da mídia nas práticas pedagógicas 
de cursos presenciais e a distância, em particular, análises comparativas de natureza 
intercultural em seus aspectos históricos e sociológicos e, também pesquisar as 
formas comunicacionais, em estudos, sistemas e práticas de ensino na modalidade a 
distância e seus impactos na constituição de uma nova cultura escolar. Desde 2010 tem 
parceria com Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e desde 2016 com o CESAD/
UFS. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas 
estão voltadas para fortalecer a modalidade de ensino a distância especialmente em 
suas formas comunicacionais na realização de suas práticas pedagógicas interculturais. 
Atualmente, conta com 13 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, 
distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, 
doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: e-mail: florisvaldo@academico.ufs.br

Research Group on 
Distance Education 

and Communicational 
and Intercultural 

Educational Practices

The Edapeci – Research Group on Distance Education and Communicational and 
Intercultural Educational Practices , led by Professor Florisvaldo Silva Rocha, P.hD., was 
created in March 2008. Linked to the Department of Education (DED) of the Federal 
University of Sergipe (UFS), has two lines of research, with the purpose of guaranteeing 
studies and research related to the reading of the media in the pedagogical practices 
of in-person and distance courses, in particular, comparative analysis of intercultural 
nature in its historical and sociological aspects, and also research the communicational 
forms, in distance learning studies, systems and practices, as well as the impacts on 
the constitution of a new school culture. Since 2010, it has established a partnership 
with the Federal University of Alagoas (UFAL) and, since 2016, with CESAD/UFS. The 
academic production resulting from these studies resulted in several papers published in 
specialized journals and presented, mainly in national and international scientific events 
with publication in annals, even serving as a stimulus for student education of Scientific 
Information, Masters and Doctorate. The actions developed aimed at strengthening the 
distance learning modality, especially in its communicational forms, in carrying out its 
intercultural pedagogical practices. Currently, it is composed of 13 participants, including 
professors, students and collaborators, distributed at all levels of higher education 
(undergraduate, master's and doctoral students, masters, doctors and post-docs). 

Group contact: florisvaldo@academico.ufs.br 
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Grupo de Pesquisa 
Estado Capital Trabalho 

e as Políticas de 
Reordenamentos 

Territoriais/GPECT

Grupo de Pesquisa GPECT, liderado pela professora Drª Alexandrina Luz Conceição, 
foi criado em 2006. Vinculado ao Programa de Pós-graduação de Geografia/PPGEO e 
ao Departamento de Geografia/DGE Campus de Itabaiana DGE/UFS, possui três linhas 
de pesquisa, com a finalidade de articular professores e estudantes pesquisadores 
para ampliar e consolidar estudos em uma visão crítica coletiva que possibilitem 
analisar e compreender a realidade – sociedade em sua totalidade. Executa atividades 
em parcerias com pesquisadores da UNEB/BA, UESB/BA e UPE Campus Petrolina; 
administra o Laboratório de Estudos Agrários/LEA. A produção acadêmica decorrente 
desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados, 
publicação de livros e trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos 
nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à 
formação da Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado (com dezenas de conclusões).  
Atualmente, conta com 50 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, 
distribuídos em todos os níveis do ensino superior: graduandos, mestrandos, 
doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores.

Research Group 
on State Capital 

Work and Territorial 
Reorganization  

Policies /GPECT

The GPECT Research group, headed by professor Alexandrina Luz Conceição, P.hD., 
was created in 2006. It is linked to the Graduate Program in Geography/PPGEO and to 
the Department of Geography/DGE at Itabaiana Campus DGE/UFS. The group has three 
lines of research, aiming to articulate researchers (professors and students) to grow and 
consolidate studies in a critical point of view that allows them to analyse and to understand 
reality – society in its totality. It implements activities in partnership with researchers of 
UNEB/BA, UESB/BA e UPE Petrolina’s Campus; it administrates the Laboratório de 
Estudos Agrários/LEA. All the academic production of these studies resulted in many 
papers published in specialized periodicals, publications in books and works presented, 
mainly in national and international scientific events with disclosure in analls, working as 
an incentive to the formation of Scientific research, Master’s degree, Doctorate degree 
(with dozens of conclusions). Currently, the group is composed of 50 members, including 
professors, students and coworkers, spread across all levels of higher education: 
undergraduate, master's and doctoral students, masters, doctors and post-docs.
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Grupo de Pesquisa  
Viva Vox

O Grupo de Pesquisa Viva Vox (VVV), liderado pelo professor Aldo Dinucci, foi criado 
em 2006. Vinculado ao Departamento de Filosofia (DFL) da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS), possui 2 linhas de pesquisa, com a finalidade de realizar pesquisas 
acadêmicas, formar alunos e disseminar os resultados dessas pesquisas. Desde 2012 
tem parcerias com a Cátedra Unesco/Archai. O VVV administra o Laboratório Prometeus. 
A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de IC, Mestrado, Doutorado. O grupo de pesquisa 
também é responsável pela Prometheus Journal of Philosophy, hospedada na 
plataforma SEER da UFS e com Qualis B1. As ações desenvolvidas estão voltadas para 
as pesquisas em filosofia antiga com ênfase em estoicismo. Atualmente, conta com 20 
participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis 
do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores  
e pós-doutores). 

Contatos do grupo: aldodinucci@academico.ufs.br

Viva Vox  
Research Group

Viva Vox Research Group (VVV), led by Professor Aldo Dinucci, was created in 2006. 
Linked to the Department of Philosophy (DFL) of the Federal University of Sergipe (UFS), 
it has 2 lines of research, with the purpose of conducting academic research, training 
students and disseminating the results of these researches. Since 2012, it has established 
a partnership with the UNESCO/Archai Chair (UnB). VVV manages the Prometeus 
Laboratory. The academic production resulting from these studies resulted in several 
papers published in specialized journals and works presented, mainly in national and 
international scientific events with publication in annals, even serving as a stimulus for 
student education of Scientific Initiation, Masters and Doctorate. The research group 
is also responsible for the Prometheus Journal of Philosophy, hosted on the UFS SEER 
platform and with Qualis B1. The actions developed are aimed at researching ancient 
philosophy with an emphasis on Stoicism. Currently, it is composed of 20 participants, 
including professors, students and collaborators, distributed at all levels of higher 
education (undergraduates, masters, doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contacts: aldodinucci@academico.ufs.br

mailto:aldodinucci@academico.ufs.br
mailto:aldodinucci@academico.ufs.br
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Grupo de Estudos 
Sobre o Conhecimento 

e a Ciência

O Grupo de Estudos sobre o Conhecimento e a Ciência, GE2C, desenvolve pesquisas 
interdisciplinares sobre a natureza do conhecimento em geral e o conhecimento 
científico em particular. Especificamente, o Grupo tem por objetivo investigar os 
processos criativos de construção e validação do conhecimento, e a sua codificação e 
estruturação na linguagem, abordando essas tarefas do ponto de vista da Filosofia da 
ciência, da História da ciência, da Epistemologia e da Filosofia da linguagem. Liderado 
pelo professor Sergio Hugo Menna, o GE2C, integrado por professores da UFS e de 
outras Universidades brasileiras, teve seu início em 2007. O GE2C tem estabelecido 
contatos e intercâmbios acadêmicos com professores e grupos de pesquisa de 
Universidades do Brasil, da Argentina, Chile, México, Espanha e Portugal. O GE2C 
realiza Seminários periódicos e Colóquios anuais com o propósito de fortalecer a 
pesquisa e a formação de graduandos e pós-graduandos na UFS.

Contato do grupo: sermenn@hotmail.com

Study Group  
on Knowledge  

and Science

The Study Group on Knowledge and Science – GE2C develops interdisciplinary research 
on knowledge, in general, and scientific knowledge, in particular. The group aims to 
investigate the creative processes of construction and validation of knowledge, and its 
coding and structuring of language, addressing these issues from the standpoint of 
Philosophy of Science, History of Science, Epistemology and the Philosophy of Language. 
GE2C is led by Professor Sergio Hugo Menna and it started in 2007. It comprises UFS 
professors and researchers of other Brazilian universities. GE2C has established contacts 
and exchanges with Professors and academic research groups of universities in Brazil, 
Argentina, Chile, Mexico, Spain, and Portugal. The Group also conducts Seminars and 
annual Conferences with the purposes of strengthening the research practice and training 
UFS undergraduate and postgraduate students.

Group contact: sermenn@hotmail.com
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Grupo de Pesquisa 
Correlativos – Estudos 
em Cultura e Religião

O Grupo de Pesquisa Correlativos – Estudos em Cultura e Religião (GPCOR), 
liderado pelos professores Joe Marçal G. Santos e Carlos Eduardo B. Calvani, foi criado 
em setembro de 2014. Vinculado ao Núcleo de Grad. em Ciências da Religião (NGCR) 
e ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião (PPGCR) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS), possui 3 linhas de pesquisa investigando o quadro téorico-
metodológico da hermenêutica cultural-religiosa de Paul Tillich (Alemanha, EUA, 1886-
1965) e explorando interfaces com diferentes expressões literárias, cinematográficas, 
além de questões do campo da filosofia e da teologia da cultura. Desde 2014, 
tem parcerias com a Sociedade Paul Tillich do Brasil e o Núcleo de Estudos do 
Protestantismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. A produção acadêmica 
decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos 
especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos 
nacionais e internacionais com divulgação em anais. As ações desenvolvidas estão 
voltadas para a formação de pesquisadores/as e desenvolvimento científico no campo 
das Ciências da Religião. Atualmente, conta com 16 participantes, entre docentes, 
discentes (graduação e mestrado) e colaboradores/as.

Contatos do grupo: gpcor.ufs@gmail.com 

 Correlativos Research 
Group – Studies on 

Culture and Religion

The  Correlativos Research Group – Studies on Culture and Religion (GPCOR), led 
by professors Joe Marçal G. Santos and Carlos Eduardo B. Calvani, was created in 
September 2014. Linked to the Department in Religious Studies (NGCR) and the Master 
Degree Program in Religious Studies (PPGCR) of the Federal University of Sergipe 
(UFS), has 3 lines of research investigating the theoretical framework of cultural-religious 
hermeneutics of Paul Tillich (Germany, USA, 1886-1965) and exploring interfaces with 
different expressions of literatures and cinematographic styles, as well as issues in the 
field of philosophy and theology of culture. Since 2014, it has established partnerships 
with the Paul Tillich Society of Brazil and the Group of Protestantism Studies of the Federal 
University of Juiz de Fora. The academic production resulting from these studies resulted 
in several papers published in specialized journals and works presented, mainly in 
national and international scientific events. The actions developed are aimed at training 
researchers and scientific development in the field of Sciences of Religion. Currently, it is 
composed of 16 participants, including professors and students.

Group contacts: gpcor.ufs@gmail.com 
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Xique-Xique:  
Grupo de Pesquisa em 
Gênero e Sexualidade

O Xique-Xique: grupo de pesquisa em gênero e sexualidade (XiqueXique/UFS/
CNPq), liderado pela professora Patricia Rosalba Salvador Moura Costa, foi criado em 
(2017). Vinculado ao Núcleo de Educação em Ciências Agrárias e da Terra (NECATS) 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui três linhas de pesquisa, com a 
finalidade de realizar investigação em áreas gênero e aplicação de tecnologias socais. 
Desde 2017 tem parcerias com a Red internacional de investigación Laboratorio 
Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades (Red Liess) e com o 
Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS/UFSC/CNPq). O (XiqueXique) 
desenvolver várias atividades de ensino, pesquisa e extensão tecnológica na região do 
Alto Sertão de Sergipe. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As 
ações desenvolvidas estão voltadas para a produção de conhecimento com foco para 
o respeito a diversidade de gênero, violência doméstica e familiar e empoderamento 
feminino através do desenvolvimento de tecnologias sociais. Atualmente, conta com 
15 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os 
níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e 
pós-doutores). 

Contatos do grupo: patriciarosalba@academico.ufs.br

Xique-Xique:  
Research Group on 

Gender and Sexuality

The Xique-Xique: research group on gender and sexuality (XiqueXique/UFS/CNPq), 
led by professor Patricia Rosalba Salvador Moura Costa, was created in 2017. It is 
linked to the Nucleus of Education in Agricultural and Earth Sciences (NECATS) of the 
Federal University of Sergipe (UFS), and has three lines of research, with the purpose of 
conducting research in areas of gender and application of social technologies. Since 
2017, it has established partnerships with the International Network of investigation  
Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórica de las Sexualidades (Red 
Liess) and with the Center for Gender Identities and Subjectivities (NIGS/UFSC/CNPq). 
The XiqueXique develops various teaching, research and technological extension activities 
in the Alto Sertão region of Sergipe. The academic production resulting from these studies 
resulted in several papers published in specialized journals and works presented, mainly 
in national and international scientific events with publication in annals, even serving 
as a stimulus for student education of Scientific Initiation, Masters and Doctors. The 
actions developed are aimed at the production of knowledge with a focus on respecting 
gender diversity, domestic and family violence and female empowerment through the 
development of social technologies. Currently, it is composed of 15 participants, including 
professors, students and collaborators, distributed at all levels of higher education 
(undergraduate, master's and doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contacts: patriciarosalba@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Relações de Saberes 

e Subjetividades: 
Alfabetização, 

Linguagens e Trabalho

O Grupo de Pesquisa Relações de Saberes e Subjetividades: Alfabetização, Linguagens 
e Trabalho (RESSALT), liderado pela professora Dra. Suzana Mary de Andrade Nunes foi 
criado em 10/03/2017, vinculado ao Departamento de Educação (DED) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS), possui três linhas de pesquisa, com a finalidade de promover 
o fortalecimento e a circulação do conhecimento na linha da alfabetização, das 
linguagens para alfabetizar letrando e da inclusão como recurso do trabalho docente. 
A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). Desde, 2019 o 
grupo está no diretório do CNPQ e em 2020 fez parceria com o Grupo de Pesquisa  
Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença (LEPED). As ações 
desenvolvidas estão voltadas para formação (continuada) do docente. Atualmente, 
conta com 34 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em 
todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, 
doutores e pós-doutores).

Contatos do grupo: suzana@academico.ufs.br

gruporessalt@gmail.com

Research Group on 
Relations of Knowledge 

and Subjectivities: 
Literacy, Languages 

and Work

The Research Group on Knowledge and Subjectivity Relationships: Literacy, Languages 
and Work (RESSALT), led by Professor Suzana Mary de Andrade Nunes, was created 
on 03/10/2017, linked to the Department of Education (DED) of the Federal University of 
Sergipe (UFS). It has three lines of research, with the aim of promoting the strengthening 
and circulation of knowledge in the area of literacy, languages for literacy and inclusion 
as a resource for teaching work. The academic production resulting from these studies 
resulted in several papers published in specialized journals and works presented, mainly 
in national and international scientific events with publication in annals, even serving as a 
stimulus for student education of Scientific Initiation, Masters and, Doctorate). Since 2019 
the group has been on the CNPQ directory and in 2020 it partnered with the Research 
Group Laboratory of Studies and Research in Teaching and Difference (LEPED). The 
actions developed are aimed at training (continued) the teacher. Currently, it has 34 
participants, including professors, students and collaborators, distributed at all levels of 
higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, doctors  
and post-docs).

Group contacts: suzana@academico.ufs.br

gruporessalt@gmail.com

mailto:suzana@academico.ufs.br
mailto:gruporessalt@gmail.com
mailto:suzana@academico.ufs.br
mailto:gruporessalt@gmail.com
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Grupo de Pesquisas 
e Estudos Queer e 

outras Epistemologias 
Feministas 

O Grupo de pesquisas e estudos queer e outras epistemologias feministas (ConQueer), 
liderado pelo professor Alfrancio Ferreira Dias, foi criado em 05 de maio de 2021. 
Vinculado ao Departamento de Educação (DED) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), possui três linhas de pesquisa, com a finalidade de avançar no diálogo a fim 
de promover novas compreensões teóricas e metodológicas em torno dos estudos 
lésbicos, gays, trans, queer, negros e decoloniais e produções artísticas. Desde 2021 
tem parcerias com pesquisadores da UFAL, IFS, UNEB e UMa/Portugal. O ConQueer 
Está vinculado a Linha de Pesquisa Educação, Cultura e Diversidade do Programa 
de Pós-graduação em Educação. A produção acadêmica decorrente desses estudos 
resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos 
apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com 
divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, 
Doutorado, Pós-doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para desenvolver 
mudanças importantes no campo acadêmico, trazendo transformações na agenda de 
pesquisa em vários campos do saber onde se situam os autores e os novos caminhos 
de natureza metodológica, perceptíveis no modo de construir perguntas e de reunir 
evidências empíricas. Atualmente, conta com 14 participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: conqueer2020@gmail.com

Queer Research 
and Studies Group 
and other Feminist 

Epistemologies

The Queer Research and Studies Group and Other Feminist Epistemologies (ConQueer), 
led by Professor Alfrancio Ferreira Dias, was created on May 5, 2021. Linked to the 
Department of Education (DED) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 
three lines of research, with a step of advancing the dialogue in order to promote new 
theoretical and methodological understandings around lesbian, gay, trans, queer, 
black and decolonial studies and artistic productions. Since 2021, it has established 
partnerships with researchers from UFAL, IFS, UNEB and UMa / Portugal. ConQueer is 
linked to the Education, Culture and Diversity Research Line of the Graduate Program in 
Education. The academic production resulted in several papers published in specialized 
journals and works carried out, mainly, in national and international scientific events 
with publication in annals, even serving as a stimulus for student education of Scientific 
Initiation, Master's, Doctorate and Postdoctoral levels. The actions developed are aimed 
at developing important changes in the academic field, bringing changes to the research 
agenda in various fields of knowledge where the authors are located and new paths of a 
methodological nature, noticeable in the way of building questions and gathering empirical 
evidence. Currently, it is composed of 14 participants, including professors, students 
and employees, distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's and 
doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contacts: conqueer2020@gmail.com
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Grupo de Pesquisa 
História Popular  

do Nordeste

O Grupo de Pesquisa História Popular do Nordeste (HPOPNET), liderado pelo professor 
Antônio Fernando de Araújo Sá, foi criado em 1997. Vinculado ao Departamento 
de História (DHI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui duas linhas de 
pesquisa, com a finalidade de estabelecer uma discussão interdisciplinar na produção 
de leituras originais das realidades nordestina e sergipana. A opção por métodos 
qualitativos, como a história oral e a observação participante, e a utilização de categorias 
como memória coletiva, representação e imaginário sociais reitera a necessidade de um 
amplo debate interdisciplinar, especialmente, entre história, estudos culturais e literatura, 
visando fundamentar as pesquisas do grupo. A produção acadêmica decorrente 
desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e 
trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais 
com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, 
Doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para pesquisas na convergência 
entre os estudos relativos à história cultural e história da memória, por meio de conceitos 
e métodos que permitam um contato mais próximo com os universos simbólico 
e material das classes populares. Atualmente, conta com 10 participantes, entre 
docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: fernandosa@academico.ufs.br

Northeastern  
Popular History 

Research Group

The Northeastern Popular History Research Group (HPOPNET), led by professor 
Antônio Fernando de Araújo Sá, was created in 1997. The research group is linked to 
the Department of History (DHI) of the Federal University of Sergipe (UFS). It has two 
main lines of research aimed at establishing an interdisciplinary production of original 
readings of the reality of the northeast of Brazil and Sergipe. The choice of qualitative 
methods such as oral history and participant observation, and the use of categories 
such as collective memory, representation and social imaginary reiterates the need for a 
broad interdisciplinary debate, especially between history, culture and literature studies to 
substantiate the group research. The academic production resulting from these studies 
culminated in several papers published in specialized journals and works presented in 
national and international scientific events, with publications in annals, even serving as 
a stimulus for student education (Undergraduate research and Graduate students). The 
actions developed by the group are aimed at researching the convergence between 
studies related to cultural history and the history of memory, through concepts and 
methods that allow a closer connection with the symbolic and material universes of 
the popular classes. Currently, it is composed of 10 participants, including professors, 
students, and collaborators distributed at all levels of higher education (undergraduate, 
masters' and doctoral students, masters, doctors, and postdocs).

Group contact: fernandosa@academico.ufs.br 
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Grupo de Pesquisa 
TECLA: Tecnologias, 

Educação e  
Linguística Aplicada

O Grupo de Pesquisa Tecnologias, Educação e Linguística Aplicada (TECLA), 
liderado pelo professor Paulo Roberto Boa Sorte Silva, foi criado em agosto de 2018. 
Vinculado ao Departamento de Letras Estrangeiras (DLES) da Universidade Federal 
de Sergipe (UFS), possui duas linhas de pesquisa, com a finalidade de solidificar 
a Linguística Aplicada na Universidade Federal de Sergipe como área indisciplinar, 
aplicando métodos, teorias e resultados disponibilizados não somente pelas Ciências 
da Linguagem como também, e especialmente, a Educação e as Tecnologias, 
Psicologia, Sociologia, Antropologia, Filosofia, Computação, Comunicação Social, 
dentre outras. Desde 2019, tem parcerias com a University of Miami e a Faculdade 
de Educação da Virginia Commonwealth University, nos Estados Unidos. A produção 
acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em 
periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos 
científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de 
estímulo à formação. As ações desenvolvidas estão voltadas para o desenvolvimento 
de pesquisas, oferta de cursos de formação de formadores, formação de professores 
e ensino-aprendizagem de línguas com tecnologias. Atualmente, conta com 15 
participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis 
do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres,  
doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: pauloboasorte@academico.ufs.br 

TECLA Research 
Group: Technologies, 

Education and  
Applied Linguistics

TECLA Research Group: Technology, Education and Applied Linguistics, led by Professor 
Paulo Roberto Boa Sorte Silva, was established in August 2018. It is linked to the 
Department of Foreign Languages   (DLES) of the Federal University of Sergipe (UFS), and 
has two research focuses, with the purpose of solidifying Applied Linguistics at the Federal 
University of Sergipe as an undisciplined area, applying methods, theories and results 
not only to Language Sciences but also, and especially, Education and Technologies, 
Psychology, Sociology, Anthropology, Philosophy, Computing, Communication, among 
others. Since 2019, it has established partnerships with the University of Miami and the 
School of Education at Virginia Commonwealth University, in the United States. The 
academic production resulting from these studies resulted in several papers published in 
specialized journals and panels presented, mainly in national and international scientific 
events, also serving as a stimulus for teacher education. The groups’ actions are aimed 
at developing research, community engagement courses and continuing education 
for teaching with technologies. Currently, it is composed of 15 participants, including 
professors, students and collaborators, distributed at all levels of higher education 
(undergraduate, masters' and doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: pauloboasorte@academico.ufs.br 
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Grupo de Estudo  
e Pesquisa em 

Educação Matemática

O Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Matemática (GEPEMAT), liderado pelas 
professoras Marta Élid Amorim Mateus e Teresa Cristina Etcheverria, foi criado em 10 de 
outubro de 2016. Vinculado ao Departamento de Matemática do Campus Prof. Alberto 
Carvalho (DMAI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui duas linhas de 
pesquisa – Ensino e aprendizagem da Matemática e Formação de Professores – com 
a finalidade de discutir e divulgar investigações referentes ao ensino e à aprendizagem 
da Matemática em diferentes níveis de ensino, bem como pesquisas sobre a formação 
inicial e continuada e professores que ensinam Matemática. A produção acadêmica 
decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos 
especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos 
nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à 
estudantes para realização de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado. As ações 
desenvolvidas estão voltadas ao diálogo entre a teoria e a prática e o fortalecimento do 
vínculo entre a universidade e a escola. Atualmente, o grupo conta com 19 participantes, 
entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino 
superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contato do grupo: gepemat.ufs@gmail.com

Research and  
Study Group on 

Mathematics Education

The Research and Study Group on Mathematics Education (GEPEMAT, acronym in 
Portuguese), led by Professors Marta Élid Amorim Mateus and Teresa Cristina Etcheverria, 
was created on October 10, 2016. It is linked to the Department of Mathematics on 
Prof. Alberto Carvalho (DMAI, acronym in Portuguese) campus of the Federal University 
of Sergipe (UFS, acronym in Portuguese) and has two lines of research - Teaching 
and Learning Mathematics and Teacher Training - with the purpose of discussing and 
disseminating studies regarding teaching and learning Mathematics on different levels of 
education, as well as research on initial and continuing education for teachers who teach 
Mathematics. The academic production resulting from these studies has led to a number 
of papers published in specialized journals and research presentations, mainly at national 
and international scientific events, published in annals. This serves as an encouragement 
for students to participate in Scientific Initiation, as well as in Master’s and Doctorate 
Programs. The activities carried out are aimed at the dialogue between theory and 
practice, strengthening the link between the university and schools. Currently, the group 
has 19 participants, including professors, students and collaborators, distributed across 
all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters and 
doctors and post-doctors). 

Group contact: gepemat.ufs@gmail.com

mailto:gepemat.ufs@gmail.com
mailto:gepemat.ufs@gmail.com
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Grupo de Estudos de 
Arqueologia e Mídias 

Eletrônicas (GAME)

O Grupo de Estudos em Arqueologia e Mídias Eletrônicas (GAME), liderado pelos 
professores Bruno Sanches Ranzani da Silva e Leandro Domingues Duran, foi criado 
em (17/04/2019). Vinculado ao Departamento de Arqueologia (Darq) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS), possui uma linha de pesquisa, com a finalidade de 
impulsionar a analise acadêmica de jogos eletrônicos, simulações eletrônicas e 
afins, buscando compreender não somente a representação da cultura material 
presente dentro dessas mídias eletrônicas, mas também a relação existente entre 
os desenvolvedores, o público (jogadores), a história e a materialidade. Desde 2019 
tem parcerias com o Departamento de Computação (DCOMP/UFS). O (GAME) está 
associado ao Laboratório de Arqueologia Contemporânea (TEMPO), também do Darq/
UFS. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou na defesa de três 
TCC’s no DCOMP, projetos de Iniciação Científica (PIBIC) e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais. As ações desenvolvidas estão 
voltadas para divulgação científica, valorização da história e cultura nacional, produção 
de conhecimento arqueológico em formato interativo e busca de novos caminhos 
para inserção de arqueólogos/as no mercado de trabalho. Atualmente, conta com 12 
participantes, entre docentes, discentes da graduação e colaboradores externos  
(pós-graduandos). 

Contatos do grupo: brunorzn@gmail.com

Study Group on 
Archaeology and 
Electronic Media 

(GAME)

The Study Group on Archaeology and Electronic Media (GAME) is coordinated by Bruno 
Sanches Ranzani da Silva and Leandro Domingues Duran, both PhD and professors at 
the Department of Archaeology of the Federal University of Sergipe (Darq/UFS). GAME 
was created on April 17th 2019, and has two basic grounds: 1) To study ways in which 
archaeology and material culture (our daily life things) are represented in different media – 
both electronic (videogames, TV series, movies, cartoons and animes) and even non-
electronic (boardgames, cards, novels, HQ’s and manga). 2) To study these media and 
their content from an archaeological perspective, their modes of production, technologies 
used, remains produced (garbage), social interactions mediated by them. Since 2019, it 
has developed a partnership with the Department of Computational Sciences (DCOMP/
UFS), and is associated with the Laboratory of Contemporary Archaeology (TEMPO). 
So far, it has supervised three Graduation Thesis in the DCOMP, one Scientific Initiation 
project (with two more on the go) and presented papers in nationwide academic events. 
Our activities aim at scientific dissemination, public promotion of national history and 
archaeology, creating archaeological knowledge through more interactive platforms and 
creating new market niches for archaeology students. We currently have 12 members, 
among professors, undergraduates and graduate students. 

Group contact: brunorzn@gmail.com
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Grupo de Pesquisa 
Mundo Atlântico e 

Colonização Portuguesa

O Grupo de Pesquisa Mundo Atlântico e Colonização Portuguesa (MACP) foi criado em 
2017. Vinculado ao Departamento de História (DHI) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), ocupa-se de diversos aspectos da construção de sociedades originadas da 
experiência colonial ibérica, tendo como eixo articulador as relações intercontinentais 
através do Atlântico. Temporalmente, os interesses do Grupo de Pesquisa se estendem 
dos processos de conquista e colonização portuguesa, passando pela organização 
de governos nos territórios e pela formação de sociedades multiétnicas, atravessam 
o contexto da crise da colonização e chegam até as formas como os Estados 
Independentes se constituem, simultaneamente, como parte da experiência Atlântica 
e resultado da herança colonial. A multiplicidade temática que o Grupo de Pesquisa 
encerra é organizada pelo conceito de Mundo Atlântico enquanto ferramenta analítica 
que ajuda a explicar as conexões entre as sociedades nas margens do oceano e no 
interior dos continentes, comparando suas diferenças e similaridades e reconstituindo 
os modos pelos quais processos de larga escala são refratados ou assimilados em 
nível local. Os integrantes do grupo desenvolvem pesquisas de caráter empírico 
consultando diversos acervos digitais e físicos, mas têm considerável preocupação com 
a documentação sergipana, à qual suas pesquisas usam e colaboram na organização. 

Contatos do grupo: Email: macp.ufs@gmail.com / intagram@macp.ufs

The Atlantic World 
and Portuguese 

Colonization Research 
Group (MACP)

The Atlantic World and Portuguese Colonization Research Group (MACP) was created in 
2017, linked to the Department of History (DHI) of the Federal University of Sergipe (UFS). 
It deals with various aspects of the construction of societies, which was originated from the 
Iberian colonial experience, having as axis the intercontinental relations across the Atlantic. 
Temporally, the interests of the Research Group extend from the Portuguese conquest 
and colonization, through the organization of colonial governments and the constitution 
of multiethnic societies, crossing the context of the colonization crisis and reaching the 
ways in which the Independent States are constituted, simultaneously, as part of the 
Atlantic experience and as a result of the colonial heritage. The multiplicity of themes that 
the Research Group encompasses is organized by the concept of the Atlantic World, an 
analytical tool that helps to explain the connections between societies on the shores of the 
ocean and those in the interior of continents, comparing their differences and similarities 
and reconstituting the ways in which long scale processes are refracted or assimilated 
at the local level. The members of the group carry out empirical research by consulting 
various digital and physical collections, but they have considerable concern with the 
documentation from Sergipe, since they provide material for the research and are useful 
for the organization.

Group contacts: macp.ufs@gmail.com / intagram@macp.ufs
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PEPECA –  
Pesquisas e Estudos  

em Práticas Educativas,  
Corpo e Ambiente

O Grupo de Pesquisa PEPECA, liderado pela professora Fernanda Amorim Accorsi, foi 
criado em 10 de fevereiro de 2020. Vinculado ao Departamento de Educação (DEDI), da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui três linhas de pesquisa, com a finalidade 
de realizar pesquisas e estudos que articulem práticas pedagógicas, corpo e ambiente. 
A relação proposta pelo grupo entende que o corpo é o cerne das práticas educativas 
e do ambiente. Desde 2020 tem parcerias com duas outras universidades, são elas: 
a Universidade Estadual de Maringá (UEM) e a Universidade Federal de Rondônia 
(UNIR). A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de Iniciação Científica. As ações desenvolvidas 
estão voltadas para a confecção de outras concepções de si e do outro, almejando 
possibilidades menos violentas de contato entre as multiespécies. Atualmente, conta 
com 13 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos 
os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores 
e pós-doutores). 

Contatos do grupo: accorsifer@academico.ufs.br

PEPECA – Research 
and Studies in 

Educational Practices, 
Body and Environment

The PEPECA Research Group, led by Professor Fernanda Amorim Accorsi, was created 
on February 10, 2020. Linked to the Department of Education (DEDI), at the Universidade 
Federal de Sergipe (UFS), it has three lines of research, with the purpose of carrying out 
research and studies that articulate pedagogical practices, body and environment. The 
relationship proposed by the group understands that the body is the core of educational 
practices and the ones related to the environment. Since 2020, it has had partnerships 
with two other universities, namely: the State University of Maringá  (UEM) and the Federal 
University of Rondônia (UNIR). The academic production resulting from these studies 
resulted in several papers published in specialized journals and research presented, 
mainly in national and international scientific events with publication in annals, serving 
even as a stimulus for student education of Scientific Initiation. The actions developed 
are aimed at making other conceptions of the self and the other, focusing on less violent 
possibilities of contact between the multispecies. Currently, it has 13 participants, 
including professors, students and collaborators, distributed at all levels of higher 
education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, doctors  
and post-docs).

Group contact: accorsifer@academico.ufs.br 
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Grupo de Pesquisa 
em Avaliação, 

Prática Pedagógica, 
Organização e Gestão 

da Educação em 
Unidades de Ensino – 

APOGEU

O Grupo de Pesquisa em Avaliação, Prática pedagógica, Organização e Gestão da 
Educação em Unidades de ensino (APOGEU) foi criado em 2009, liderado atualmente 
pelos professores Dra. Heike Schmitz e Dr. Julian Tejada. Vinculado ao Departamento 
de Educação (DED), Departamento de Educação Física (DEF) e Departamento de 
Psicologia (DPS) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui cinco linhas 
de pesquisa, com a finalidade de privilegiar estudos que tragam possibilidades de 
reflexão sobre a educação pública, em destaque, estudos sobre o estado de Sergipe. 
Desde 2014 tem parceria com o Instituto de Ciências Educacionais da Pädagogischen 
Hochschule Freiburg. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação 
em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de IC, Mestrado e Doutorado. 
As ações desenvolvidas estão voltadas para o projeto Efetividade da interrupção do 
tempo sentado durante as aulas sobre os comportamentos associados à saúde, função 
cognitiva e desempenho escolar em jovens (ERGUER/Aracaju). Atualmente, conta com 
quinze participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos 
os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores 
e pós-doutores). 

Contatos do grupo: e-mail: heikeschmitz@academico.ufs.br; jtejada@academico.ufs.br

Research Group 
on Evaluation, 

Pedagogical Practice, 
Organization and 

Management 
of Education in 

Educational Units 
(APOGEU)

The Research Group on Evaluation, Pedagogical Practice, Organization and Management 
of Education in Educational Units (APOGEU) was created in 2009 and is currently led 
by Heike Schmitz, P.hD. and Julian Tejada, P.hD. Linked to the Department of Education 
(DED), Department of Physical Education (DEF) and Department of Psychology (DPS) 
of the Federal University of Sergipe (UFS). It has five lines of research, focusing on 
studies that bring possibilities of reflection on public education, highlighting studies 
on the state of Sergipe. Since 2014, it has established a partnership with the Institute 
of Educational Sciences of the Pädagogischen Hochschule Freiburg. The academic 
production articulated to these studies resulted in several articles published in specialized 
journals and papers presented mainly in national and international scientific events 
with dissemination in annals, including serving as a stimulus for student education of 
Scientific Initiation, Master’s, and PhD. The actions developed are focused on the project 
Effectiveness of the interruption of sitting time during classes on behaviors associated 
with health, cognitive function, and school performance in young people (ERGUER/
Aracaju). Currently, it has fifteen participants, among teachers, students, and collaborators, 
distributed among all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral 
students, masters, doctors and post-doctors).

Group contacts: heikeschmitz@academico.ufs.br; jtejada@academico.ufs.br

mailto:heikeschmitz@academico.ufs.br
mailto:jtejada@academico.ufs.br
mailto:heikeschmitz@academico.ufs.br
mailto:jtejada@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa  
em História da 

Educação: Memórias, 
Sujeitos, Saberes e 
Práticas Educativas

O Grupo de Pesquisa em História da Educação: Memórias, sujeitos, saberes e práticas 
educativas (GEPHED) é liderado pelos professores Joaquim Tavares da Conceição e 
Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas e tem na sua composição pesquisadores, da 
UFS e de outras instituições, e estudantes de graduação e pós-graduação. O grupo está 
sediado na UFS e o seu líder está vinculado ao Colégio de Aplicação e aos programas 
de Pós-Graduação em Educação e ao Mestrado Profissional em Ensino de História. O 
GEPHED tem como objetivos a formação de pesquisadores e o desenvolvimento de 
pesquisas na área da História da Educação, – tematizando a constituição dos sujeitos 
e processos educativos em diferentes tempos e espaços educativos –, voltadas para 
as linhas: Preservação e difusão do patrimônio histórico-educativo, Instituições, saberes 
e práticas educativas e Intelectuais e sujeitos da ação educativa. O líder do grupo 
coordena o Centro de Pesquisa, Documentação e Memória do Colégio de Aplicação 
da UFS (CEMDAP), onde os membros e estudantes do grupo desenvolvem atividades 
de pesquisa.  As pesquisas dos membros do grupo têm resultado em produções de 
teses, dissertações, livros, artigos, comunicações, entre outras. O funcionamento do 
grupo ocorre por meio de reuniões de discussão de projetos desenvolvidos em nível de 
Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado; e, através da realização de eventos abertas 
direcionados a pesquisadores, professores e estudantes.

Contatos do grupo: jtc20111@academico.ufs.br

Research Group on 
History of Education: 
Memories, Subjects, 

Knowledge and 
Educational Practices

The Research Group on History of Education: Memories, Subjects, Knowledge and 
Educational Practices (GEPHED), is led by Professors Joaquim Tavares da Conceição 
and Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas and includes researchers from the Federal 
University of Sergipe (UFS) and other institutions, as well as undergraduate and 
postgraduate students. The group is headquartered at UFS and its leader is linked to the 
School of Application and the Graduate Programs in Education and Professional Master's 
Degree in History Teaching. GEPHED aims to train researchers and develop research in 
the field of History of Education – focusing on the constitution of educational subjects 
and education processed in different times and educational spaces – bearing in mind 
the following area of education: Preservation and dissemination of historical educational 
heritage, Institutions, Intellectual Knowledge and Educational Practices and Subjects of 
Educational Action. The group leader coordinates the Center for Research, Documentation 
and Memory of the School of Application, at UFS (CEMDAP), where members and 
students of the group develop research activities. The research carried out by its members 
has resulted in the production of theses, dissertations, books, papers, communications, 
among others. The functioning of the group takes place through meetings in order to 
discuss projects developed at the Scientific Initiation, Masters and Doctorate levels; and, 
through open events aimed at researchers, professors and students.

Group contact: jtc20111@academico.ufs.br

mailto:jtc20111@academico.ufs.br
mailto:jtc20111@academico.ufs.br
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Centro para Estudos 
e Pesquisas em 

Psicologia da Saúde 
(CEPPS/UFS)

O Centro para Estudos e Pesquisas em Psicologia da Saúde (CEPPS/UFS), da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), tem como proposta central agregar grupos 
que se dedicam à compreensão do campo da Psicologia da Saúde, tanto em suas 
dimensões de ensino e pesquisa, como na extensão e aplicação do conhecimento 
produzido em suas investigações. Tendo como norte a contribuição para o 
desenvolvimento da Psicologia da Saúde no Brasil, o CEPPS/UFS – bem como seus 
grupos associados – assenta-se na perspectiva cognitivista e/ou comportamental, 
baseada em evidências, na Psicologia para entendimento de seus objetos de estudo. 
A Psicologia da Saúde é, então, entendida como uma grande área da Psicologia, 
agregando, dentre suas subáreas, contextualizações institucionais (por ex., Psicologia 
Hospitalar) e diversos públicos, em todas as faixas etárias, em comunidade ou não, sob 
a égide da compreensão do processo saúde-doença. O grupo de Pesquisa Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Psicologia da Saúde (GEPPS/UFS), liderado pelo professor 
André Faro, foi criado em 2013. Ancorado em diferentes perspectivas metodológicas, 
são desenvolvidas pesquisas em nível de graduação e pós-graduação stricto sensu, 
cujos conteúdos abarcam temas como: Teoria do Estresse, Mediação Cognitiva, 
Transtornos Mentais Comuns (ansiedade, depressão, entre outros) e Distribuição Social 
da Saúde e das Doenças.

Contat do Grupo: gepps-ufs@googlegroups.com

Center for Studies  
and Research  

in Health Psychology  
(CEPPS / UFS)

The Center for Studies and Research in Health Psychology (CEPPS / UFS), at the Federal 
University of Sergipe (UFS), has the main proposal to gather groups dedicated to the 
understanding of the field of Health Psychology, both in its teaching and research, as in 
the extension and application of the knowledge produced in their investigations. Based 
on the contribution to the development of Health Psychology in Brazil, CEPPS / UFS – as 
well as its associated groups – is centered on a cognitive and/or behavioral perspective, 
and anchored in an evidence-based Psychology. Health Psychology is understood as a 
large area of Psychology, aggregating, among its sub-areas, institutional contextualization 
(eg, Hospital Psychology) and various audiences, in all age groups, in community or not, 
under the perspective of understanding the health-disease process. The research and 
study group Health Psychology (GEPPS/UFS), led by Professor André Faro, was created in 
2013. Anchored in different methodological perspectives, research has been conducted 
at undergraduate and postgraduate levels, focusing on stress theory, cognitive mediation, 
common mental disorders (anxiety, depression, among others) and social distribution of 
health and disease.

Group contact: gepps-ufs@googlegroups.com

mailto:gepps-ufs@googlegroups.com
mailto:gepps-ufs@googlegroups.com
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Grupo de Pesquisa 
Processos de 

Argumentação no 
Ensino de Matemática

O Grupo de Pesquisa Processos de Argumentação no Ensino de Matemática, liderado 
pelos professores Georgiane Amorim Silva e João Paulo Attie, foi criado em 2013. 
Vinculado ao Departamento de Matemática (DMA) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), possui três linhas de pesquisa, com a finalidade de produzir reflexões e práticas 
sobre usos da argumentação no ensino de matemática. Desde 2018 tem parcerias 
com o Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da UFS. 
A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de Graduação, Iniciação Científica e Tecnológica, 
Projetos de Extensão e Mestrado. As ações desenvolvidas estão voltadas para identificar 
os modos de argumentação utilizados no processo de ensino de matemática, nos 
níveis fundamental e médio, principalmente, mas, também, com um olhar sobre o 
ensino superior. Atualmente, conta com quinze participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: georgianeamor@hotmail.com

Argumentation 
Processes in 

Mathematics Teaching 
Research Group

The Research Group on Argumentation Processes in Mathematics Teaching, led by 
professors Georgiane Amorim Silva and João Paulo Attie, was created in 2013. Linked to 
the Department of Mathematics (DMA) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 
three lines of research, with the purpose of producing reflections and practices on the 
uses of argumentation in the teaching of mathematics. Since 2018, it has established  
partnerships with the Graduate Program in Science and Mathematics Education at 
UFS. The academic production resulting from these studies resulted in several papers 
published in specialized journals and research presented, mainly in national and 
international scientific events with publication in annals, also serving as a stimulus for 
student education of Scientific and Technological Initiation, Undergraduates, Extension 
Projects and and Master's Degree. The actions developed are aimed at identifying 
the modes of argumentation used in the process of teaching mathematics, mainly at 
elementary and high school levels, but also with a look at higher education. Currently, it 
has fifteen participants, including professors, students and collaborators, distributed at 
all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, 
doctors and post-docs).

Group contact: georgianeamor@hotmail.com
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Grupo de Pesquisa 
Educação e  

Culturas Digitais

O Grupo de Pesquisa Educação e Culturas Digitais (ECult), liderado pela Profa. 
Simone Lucena, foi criado em 2016, vinculado ao Departamento de Educação 
(DEDI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui duas linhas de pesquisa 1) 
Culturas digitais e processos formativos e 2) Processos educacionais e tecnologias 
da informação e comunicação, com a finalidade de desenvolver investigações 
relacionadas com as seguintes temáticas: educação, comunicação, culturas digitais, 
formação docente com as tecnologias da informação e comunicação e crianças e 
tecnologias digitais. Desde sua criação o ECult tem parcerias com pesquisadores 
de outras universidades como UFBA, UEMA, UERJ, UFRRJ, UFMG, Unisinos, UNEB 
e UESB. Em 2021 o ECult passou a fazer parte da equipe gestora do Laboratório 
Interdisciplinar de Formação de Educadores (LIFE). As ações de pesquisa do ECult 
têm sido apoiadas por editais fomento da FAPITEC, CAPES e CNPq. Os resultados 
dessas investigações estão disponibilizados na produção acadêmica do Grupo que 
possui diversos trabalhos apresentados em eventos científicos com divulgação em 
anais de congressos, seminários e artigos publicados em periódicos especializados 
nacionais e internacionais. Atualmente, há cerca de vinte participantes no Grupo, entre 
docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres e doutores). Maiores informações 
estão no site: https://ecult.pro.br/ 

Contatos do grupo: e-mail grupoecult@gmail.com / slucena@academico.ufs.br

Education  
and Digital Cultures 

Research Group

The Education and Digital Cultures Research Group (ECult), led by professor Simone 
Lucena, was created in 2016, and is linked to the Department of Education (DEDI) of the 
Federal University of Sergipe (UFS). It has two lines of research: 1) Digital cultures and 
formation processes and 2) Educational processes and information and communication 
technologies, with the purpose of developing investigations related to the following 
themes: education, communication, digital cultures, teacher formation with information 
and communication technologies and children and digital technologies. Since its creation, 
ECult has partnered with researchers from other universities, such as UFBA, UEMA, 
UERJ, UFRRJ, UFMG, Unisinos, UNEB and UESB. In 2021, ECult became part of the 
management team of the Interdisciplinary Laboratory for Educator Formation (LIFE). ECult's 
research actions have been supported by public notices from FAPITEC, CAPES and 
CNPq. The results of these investigations are available in the academic production of the 
Group, which has several works presented at scientific events and published in congress 
announcements, seminars and papers published in specialized national and international 
journals. There are currently about twenty participants in the Group, including professors, 
students and collaborators, distributed at all levels of higher education (undergraduate, 
master's and doctoral students, masters and PhDs.). More information is on the website: 
https://ecult.pro.br/.

Group contacts: grupoecult@gmail.com / slucena@academico.ufs.br 

https://ecult.pro.br/
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Grupo de Estudos e 
Pesquisas Educação e 

Contemporaneidade

O Grupo de Estudos e Pesquisa Educação e Contemporaneidade (EDUCON) - 
https://grupoeducon.com/pesquisa, liderado pelos Professores Doutores Veleida 
e Bernard Charlot, foi criado em 2007. Iniciou-se como projeto de extensão e, em 
seguida, várias outras atuações levaram a importantes implantações no cenário local, 
nacional e internacional. Em 2007, aconteceu o 1º Colóquio Internacional Educação 
e Contemporaneidade, que já conta 15 sucessivas e exitosas edições anuais. Em 
2008, o EDUCON elaborou, implantou e habilitou o Programa de Pós-Graduação em 
Ensino de Ciências e Matemática – PPGECIMA, que já formou numerosos mestres. 
Participa, também, do Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGED. Desenvolve 
pesquisas nas seguintes linhas: “Relação com o Saber”; “Formação de Professores”; 
“Ensino de Ciências e Matemática; dentre outras. Os resultados dos estudos e 
pesquisas são divulgados em publicações científicas nacionais e internacionais.  O 
EDUCON é, também, um ambiente de trocas entre pesquisadores, iniciantes e 
veteranos. Tem como foco contribuir com as implantações de políticas públicas voltadas 
para a educação, visando o fortalecimento da qualidade da educação básica e superior. 
O Grupo mantém relações de colaboração com a França (Universidade de Paris 8 e 
ESPE de Rouen), Portugal (Universidades de Lisboa e Porto), Argentina (Universidade de 
La Plata) e Uruguai (Universidade de la República, em Montevidéu).

Contatos do grupo: veleida@academico.ufs.br

Study and Research 
Group on Education 

and Contemporaneity

The Study and Research Group on Education and Contemporaneity (EDUCON) – https://
grupoeducon.com/pesquisa, led by Professors Veleida and Bernard Charlot, was created 
in 2007. It started as an extension project and then several other actions led to important 
deployments in the local, national and international scenarios. In 2007, the 1st International 
Colloquium on Education and Contemporaneity took place, which already has 15 
successive and successful annual editions. In 2008, EDUCON developed, implemented 
and ecwashes the Graduate Program in Science and Mathematics Teaching – PPGECIMA, 
which has already graduated numerous masters. Its members also participate in the 
Graduate Program in Education – PPGED. The group develops research in the following 
lines: "Relationship with Knowledge"; "Teacher Training"; " "Science and Mathematics 
Teaching"; among others. The results of the studies and research are published 
in national and international scientific publications. EDUCON is also an exchange 
environment between researchers, beginners and veterans. It focuses on contributing to 
the implementation of public policies aimed at education, and  strengthening the quality 
of basic and higher education. The Group maintains collaborative relations with France 
(University of Paris 8 and ESPE de Rouen), Portugal (Universities of Lisbon and Porto), 
Argentina (University of La Plata) and Uruguay (University of the Republic in Montevideo).

Group contact: veleida@academico.ufs.br
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Grupo de Estudos e 
Pesquisa em  

Educação Científica

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Científica (GEPEC), liderado pela 
professora Dr.ª Lívia de Rezende Cardoso, iniciou suas atividades em 2008 com o intuito 
de apoiar os trabalhos desenvolvidos pelo Laboratório de Ensino de Ciências e Biologia 
– LecBio. Ao longo dos anos, suas ações foram ampliadas e adaptadas de acordo com 
os objetivos do seu grupo de pesquisadores/as. Atualmente, este grupo visa promover 
pesquisas no campo da Educação Científica, abrangendo o cotidiano escolar, práticas 
não-formais de educação, diferentes níveis de ensino e variados artefatos culturais. Para 
pensar a ciência como uma prática cultural, seus/as pesquisadores/as fundamentam-
se em diferentes estudiosos da área de Humanas e utilizam-se de múltiplas categorias 
analíticas, tais como corpo, gênero, sexualidade, raça/etnia, classe social, subjetividade, 
entre outras. O grupo tem como princípio a leitura e a discussão de textos relevantes 
ao processo de produção de conhecimento, assim como, a construção de textos 
coletivos, mediante pesquisas realizadas por docentes e discentes. Atualmente, conta 
com docentes da UFS, de outras IES e da Educação Básica, discentes e colaboradores, 
distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, 
doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores).

Contatos do grupo: liviacardoso@academico.ufs.br

Study and Research 
Group on Scientific 

Education

The Study and Research Group on Scientific Education (GEPEC), led by professor Lívia 
de Rezende Cardoso, P.hD., started its activities in 2008, with the aim of supporting the 
work developed by the Laboratory for Teaching Science and Biology – LecBio. Over 
the years, its actions have been expanded and adapted according to the objectives of 
its group of researchers. Currently, this group aims to promote research in the field of 
Scientific Education, covering everyday school life, non-formal educational practices, 
different levels of education and various cultural artifacts. To think of science as a cultural 
practice, its researchers are based on different scholars in the area of   Humanities and use 
multiple analytical categories, such as body, gender, sexuality, race/ethnicity, social class, 
subjectivity, among others. The group has as its principle the reading and discussion 
of relevant texts to the knowledge production process, as well as the construction of 
collective texts, through research carried out by professors and students. Currently, it 
has professors from UFS, other IES and Basic Education, students and collaborators, 
distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral 
students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: liviacardoso@academico.ufs.br 
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Grupo de Pesquisa  
Fundamentos 

em Psicologia 
Contemporânea

O Grupo de Pesquisa Fundamentos em Psicologia Contemporânea (PsiC), 
liderado pelo professor Julian Tejada, foi criado em (2014). Vinculado ao Departamento 
de Psicologia (DPS) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 2 linhas de 
pesquisa, uma voltada para a psicologia experimental e outra para a psicologia escolar. 
O (PsiC) compartilha espaços no Laboratório de Psicologia Experimental LAPEX. 
A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de discentes de IC, Mestrado, Doutorado. As ações 
desenvolvidas estão voltadas para a divulgação da psicologia científica. Atualmente, 
conta com 8 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em 
todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos). 

Foundations  
in Contemporary 

Psychology  
Research Group

The Foundations in Contemporary Psychology Research Group (PsiC), headed by Julian 
Tejada, was founded in 2014. The group is linked to the Psychological Department (DPS) 
of the Federal University of Sergipe (UFS), and has two research lines, one for the study of 
experimental psychology and the other one for the study of school psychology. The group 
shares space in the Experimental psychology lab (LABPEX). The academic production 
resulting from the studies is composed of papers published in specialized journals and 
research presented, mainly in national and international scientific events, also serving as 
a stimulus for the education of  undergraduate and graduate students. The developed 
actions are aimed at the dissemination of scientific psychology. Currently, the group is 
composed of 8 members, including professors, students and collaborators of all the levels 
of higher education (undergraduate, master's and doctoral students). 
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Grupo de Pesquisa 
Normas Sociais, 

Estereótipos, 
Preconceito e Racismo

O Grupo de Pesquisa Normas Sociais, Estereótipos, Preconceito e Racismo (NSEPR), 
liderado pelo professor Marcus Eugênio Oliveira Lima, foi criado em outubro de 2004. 
Vinculado ao Departamento de Psicologia (DPS) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), possui duas linhas de pesquisa, uma focada na análise do preconceito e das 
formas de desumanização e a outra voltada para o estudo da identidade social. Desde 
sua criação o NSEPR mantem parcerias com grupos de universidades do Brasil, 
Espanha, Chile e de Portugal. Mais recentemente, tem atuado em projetos juntamente 
com o SIGN da Universidade de Queensland (Au). O NSEPR administra o Laboratório 
de Psicologia Social. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação 
em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). 
As ações desenvolvidas estão voltadas para o entendimento e combate das formas 
de inferiorização da diferença nas relações intergrupos. Atualmente, conta com 15 
participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis 
do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores  
e pós-doutores). 

Contatos do grupo: grupo_nsepr@googlegroups.com

https://linkin.bio/grupo_nsepr

Social Norms, 
Stereotypes, Prejudice 

and Racism  
Research Group

The Social Norms, Stereotypes, Prejudice and Racism Research Group (NSEPR), led 
by Professor Marcus Eugênio Oliveira Lima, was created in October 2004. Linked to the 
Department of Psychology (DPS) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has two 
lines of research, one focused on the analysis of prejudice and dehumanization and the 
other focused on the study of social identity. Since its creation, NSEPR has maintained 
partnerships with groups of universities in Brazil, Spain, Chile and Portugal. More recently, 
it has collaborated on projects with the SIGN from University of Queensland (Au). The 
NSEPR maintains the Social Psychology Laboratory (LPS). The academic production 
resulting from the studies resulted in several papers, Thesis, Dissertations, and works 
published or presented in specialized journals and congresses, mainly in national and 
international scientific events with publication in annals, even serving as a stimulus for 
student education of Scientific Initiation, Master's and Doctorate. The actions developed 
are aimed at understanding and combating the forms of devaluation of differences in 
intergroup relations. Currently, it is composed of 15 participants, including professors, 
students and collaborators, distributed at all levels of higher education (undergraduate, 
master's and doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contacts: grupo_nsepr@googlegroups.com

https://linkin.bio/grupo_nsepr

mailto:grupo_nsepr@googlegroups.com
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Núcleo Colaborativo  
de Práticas e  

Pesquisas em 
Educação Matemática

O Núcleo Colaborativo de Práticas e Pesquisas em Educação Matemática (NCPPEM), 
liderado pela Professora Doutora Denize da Silva Souza foi criado em 22 de agosto 
de 2019. Vinculado ao Departamento de Matemática (DMA) da Universidade Federal 
de Sergipe (UFS), possui 03 linhas de pesquisa, a saber: A Matemática na Estrutura 
Curricular e Formação de Professores; Saberes e Práticas educativas; Educação 
Matemática e Inclusão. Sua finalidade é contribuir para o desenvolvimento profissional 
de professores que ensinam matemática, a partir do aprofundamento ao conhecimento 
de perspectivas teóricas que norteiam práticas educativas e práticas de pesquisa 
em Educação, Educação Matemática, Didática da Matemática e Educação Inclusiva. 
As ações contam com parceria entre grupos de pesquisa, algumas Secretarias 
Municipais de Educação em Sergipe, mais recentemente, com a Sociedade Brasileira 
de Educação Matemática, regional de Sergipe (SBEM-SE).  O NCCPEM administra 
o Laboratório de Práticas Educativas e de Pesquisas em Educação Matemática, 
com ênfase na geometria, cuja produção acadêmica decorre em estudos e práticas 
publicando-se livros, capítulos de livros e artigos em periódicos especializados. Também 
são apresentados trabalhos em eventos científicos nacionais e internacionais, com 
fomento à formação científica (Iniciação científica, Mestrado, Doutorado). São ações 
voltadas para currículo de matemática e formação docente na perspectiva da inclusão. 
Atualmente, são 40 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, dos 
diferentes níveis de ensino (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres e doutores). 

Contatos do grupo: denize@academico.ufs.br

Collaborative 
Center for Practice 

and Research in 
Mathematics Education

The Collaborative Center for Practice and Research in Mathematics Education (CCPRME), 
led by Professor Denize da Silva Souza, was created on August 22, 2019. Linked to the 
Department of Mathematics (DM) of the Federal University of Sergipe (FUS), it has 03 
research lines, namely: Mathematics in the Curriculum Structure and Teacher Education; 
Educational knowledge and practices; Mathematics Education and Inclusion. Its purpose 
is to contribute to the professional development of teachers who teach mathematics, by 
deepening their knowledge of theoretical perspectives that guide educational practices 
and research practices in Education, Mathematics Education, Mathematics Didactics 
and Inclusive Education. Partnerships have been established with research groups, some 
Municipal Education Secretariats in Sergipe, more recently, with the Brazilian Society of 
Mathematical Education, regional in Sergipe (BSME-SE). The CCPRME manages the 
Laboratory of Educational Practices and Research in Mathematics Education, with an 
emphasis on geometry, whose academic production is based on studies and practices, 
publishing books, book chapters and papers in specialized journals. Research has also 
been presented at national and international scientific events, promoting scientific training 
(Scientific research, Masters, Doctorate). These are actions aimed at the mathematics 
curriculum and teacher training from the perspective of inclusion. Currently, there are 
40 participants, including professors, students and collaborators, from different levels of 
education (undergraduate, master's and doctoral students, masters and doctors).

Group contact: denize@academico.ufs.br

mailto:denize@academico.ufs.br
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Grupo de  
Pesquisa Observatório 

da Mídia Esportiva

O Grupo de Pesquisa Observatório da Mídia Esportiva (OME), liderado pelo 
professor Sérgio Dorenski, foi criado em 2007, vinculado ao Departamento de Educação 
Física (DEF), da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Inicialmente, com o nome 
de LaboMídia (Laboratório e Grupo de Pesquisa Observatório da Mídia Esportiva) que 
estava conectado à Universidade Federal de Santa Catarina e desde 2019 passou a 
ser somente OME. Possui linhas de pesquisa, com a finalidade de investigar a mídia 
na sociedade contemporânea e as possibilidades pedagógicas da mídia-educação 
no âmbito escolar. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação de Mestrado e Doutorado. As ações 
desenvolvidas estão voltadas para uma leitura crítica da sociedade advinda dos meios 
de comunicação e para inserção da mídia-educação na escola. Atualmente, conta com 
15 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os 
níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e 
pós-doutores). 

Contatos do grupo: dorenski@academico.ufs.br

Sports Media 
Observatory  

Research Group

The Sports Media Observatory Research Group (OME), led by Professor Sérgio Dorenski, 
was created in 2007, linked to the Department of Physical Education (DEF) at the 
Federal University of Sergipe (UFS). Firstly, it was known as LaboMídia (Laboratory and 
Sports Media Research Group Observatory) and was linked to the Federal University of 
Santa Catarina. In 2019, it was named OME. Its studies aim to investigate the media in 
contemporary society and the pedagogical possibilities in media education in the school 
environment. The production from these studies resulted in several articles published 
in specialized journals and papers presented, mainly in national and international 
scientific events, with publication in annals, also serving as a stimulus for the Masters and 
Doctorates formation. The actions developed are directed to a critical reading of society 
arising from the media and the insertion of media education in schools. Currently, it is 
composed of 15 participants, including professors, students, and collaborators, distributed 
at all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, 
doctors, and post-docs).

Group contact: dorenski@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Relicário

O Grupo de Pesquisa Redes de leituras inscritas: cultura letrada, apropriações, 
representações e operações do ato de ler (Relicário), liderado pela professora Roselusia 
Teresa de Morais Oliveira, foi criado em 2016. Vinculado ao Departamento de Educação 
(DED) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui duas linhas de pesquisa, com 
a finalidade de compreender práticas de leituras inscritas em redes sociais e culturais. 
Desde 2016 tem parcerias com a Universidade Federal de Pelotas, Universidade 
Federal do Rio Grande e Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. O 
Grupo desenvolve experimentações de leituras literárias por meio de projetos de ensino, 
pesquisa e extensão realizados em instituições públicas sergipanas. Os estudos 
buscam identificar e analisar as práticas a partir de aspectos relacionados ao uso da 
leitura que considerem a forma e objetos, suportes e objetivos imbricados no ato de ler. 
O ato de ler significa não apenas compreender os diversos elementos que constituem 
o objeto de leitura, mas situam os códigos sociais, as relações estabelecidas nos seus 
espaços de convívio. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais. Atualmente, conta com 
19 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores. 

Contatos do grupo: roselusia@academico.ufs.br

Reliquary  
Research Group

The Research Group Inscribed readings networks: literate culture, appropriations, 
representations and operations of the act of reading (Reliquary). It was created in 2016 
and is led by professor Roselusia Teresa de Morais Oliveira. The research group is 
linked to the Department of Education (DED) at Federal University Sergipe (UFS) and 
includes two lines of research, aiming at comprehending inscribed reading practices 
in social and cultural networks. Since 2016, it has established partnerships with Federal 
University of Pelotas, Federal University of Rio Grande, and São Paulo State University. 
The group develops experimentations of literary readings by means of teaching, research 
and extension projects held in public institutions in Sergipe. The studies seek to identify 
and analyze practices from aspects related to the use of reading, which consider form 
and objects, supports and objectives interwoven in the act of reading. This act means 
not only to comprehend the different elements that constitute the object of reading but 
also to situate the social codes and the established relations in their communal spaces. 
Academic production based on these studies has resulted in presentations, especially 
in national and international scientific events, and in several papers that were published 
in specialized journals. Currently, the group has 19 members, which include professors, 
students, and collaborators.  

Group contacts: roselusia@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Observare – Estudos 

Empíricos e Aplicados 
em Religião e 

Religiosidades

O GP OBSERVARE, liderado pelo professor Luís Américo Silva Bonfim, foi criado no ano 
de 2015. Vinculado ao Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião (PPGCR) 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui quatro linhas de pesquisa, com 
a finalidade de, a partir da pesquisa empírica e sua aplicação crítica, compreender 
os diversos cenários da vida religiosa no estado de Sergipe, no Brasil e em suas 
conexões globais. Desde o ano de 2016 tem parceria com a Rede Latinoamericana 
de Estudos Pentecostais (RELEP) e no ano de 2020 passou a integrar a Rede de 
Pesquisa em Turismo Religioso-NE (REPETUR), que envolve universidades dos 
nove estados da região nordeste do Brasil. A produção acadêmica decorrente dos 
estudos realizados pelo OBSERVARE resultou em diversas publicações, por meio 
de livros impressos e eletrônicos e artigos em periódicos especializados da área, 
além e trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e 
internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação 
de pesquisadores por via da iniciação científica e cursos de mestrado e doutorado. 
As ações desenvolvidas nas linhas de pesquisa estão voltadas para a identificação, 
caracterização e compreensão e explicação dos diversos fenômenos religiosos no 
mundo contemporâneo, bem como suas conexões interinstitucionais na esfera pública. 
Atualmente, conta com quinze participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, 
distribuídos em diversos níveis do ensino superior. 

Contatos do grupo: americobonfim@gmail.com

Observare Research 
Group – Empirical 

and Applied Studies 
in Religion and 

Religiosities

OBSERVARE, led by professor Luís Américo Silva Bonfim, was created in 2015. Linked 
to the Postgraduate Program in Sciences of Religion of the Federal University of Sergipe, 
it has four lines of research, with the purpose of, starting from empirical research and 
its critical application, understanding the different scenarios of religious life in the state 
of Sergipe, Brazil and global connections. Since 2016, it has partnered with the Latin 
American Network of Pentecostal Studies (RELEP) and, in 2020, joined the Northeast 
Religious Tourism Research Network (REPETUR), which involves universities in nine states 
in the northeast of Brazil. The academic production resulting from the studies carried out 
by OBSERVARE resulted in several publications, including printed and electronic books, 
articles in specialized journals in the area, as well as works presented, mainly in national 
and international scientific events, with publication in annals, also serving as a stimulus for 
student education of Scientific Initiation and master’s and doctoral courses. The actions 
developed in the lines of research are aimed at identifying, characterizing, understanding 
and explaining the various religious phenomena in the contemporary world, as well as its 
inter-institutional connections in the public sphere. Currently, it has fifteen participants, 
including teachers, students and employees, distributed at different levels  
of higher education.

Group contact: americobonfim@gmail.com
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Grupo de Estudos de 
Filosofia da Linguagem

O Grupo de Estudos de Filosofia da Linguagem (GEFILUFS), liderado pelo Prof. Dr. 
William de Siqueira Piauí, foi registrado no CNPq em 2015 mas criado em 2012 como 
uma espécie de continuação, após o encerramento das atividades, do Núcleo de 
Estudos Leibniz-Poincaré de Filosofia e História da Ciência (NELPHIC-UFAL); trata-se 
agora de um grupo mais voltado para a Filosofia da Linguagem. O GEFILUFS está 
vinculado ao Departamento de Filosofia (DFL) e Programa de Pós Graduação (PPGF) 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui atualmente duas linhas de pesquisa, 
Filosofia da Linguagem e História e Filosofia da Matemática, com a finalidade de 
oferecer aos nossos alunos de graduação e pós, geralmente, em filosofia, o suporte 
necessário para desenvolverem pesquisas nessa área. Desde seu início conta com 
o apoio do Grupo de Pesquisa Linguagem e Cognição UFAL, Vivavox UFS, GE2C 
UFS, Centro de Filosofias das Ciências de Lisboa (CFCUL) e mais recentemente do 
Laboratório de Filosofia e Canal Agenciamentos contemporâneos ambos da Unimontes. 
A produção acadêmica decorrente de nossas pesquisas resultou em diversos livros, 
capítulos de livros, dossiês, traduções, artigos publicados em periódicos especializados 
e trabalhos apresentados, principalmente, em eventos científicos nacionais e 
internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de 
mestrandos e, mais recentemente, doutorandos. As ações desenvolvidas estão voltadas 
fundamentalmente para a pesquisa em filosofia. Atualmente, conta com 25 participantes, 
entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino 
superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores).

Contatos do grupo: piauiusp@gmail.com

Study Group on 
Philosophy  

of Language

The Study Group on Philosophy of Language at the Federal University of Sergipe 
(GEFILUFS) is led by Professor William de Siqueira Piauí and was officially registered on 
CNPq in 2015, but its activities have been going on since 2012, as a continuation of the 
activities which were held by the Leibniz-Poincaré Philosophy and History of Science 
Research Group at the Federal University of Alagoas (NELPHIC-UFAL). GEFILUFS is linked 
to the Department of Philosophy (DFL) and Pos-Graduation Program (PPGF) of the Federal 
University of Sergipe (UFS), and currently holds two fields of research, one in Philosophy of 
Language and History and the other in Philosophy of Mathematics, and it aims at offering 
our undergraduation, graduation and post-graduation students the necessary support 
so they can develop research in these fields. Since its beginning, GEFILUFS has the 
support of the Research Group Language and Cognition (UFAL), Viva Vox (UFS), GE2C 
(UFS), the Centre for Philosophy of Science of the University of Lisbon (CFCUL) and, more 
recently, the Laboratory of Philosophy and the Contemporary Agencies Channel, both 
of which from the the State University of Montes Claros (UNIMONTES). The academic 
production of the research has resulted in a variety of books and book chapters, dossiers, 
translations, papers published in specialized journals and communications presented 
both in national in international events. It has contributed to the formation of our Master’s, 
and more recently, Doctoral students. Our actions are primarily related to research in 
philosophy. Currently, it composed of 25 members, including professors, students and 
other collaborators, distributed at all levels of higher education (undergraduate, Master’s 
and doctoral students, doctors and Master’s as well as postdoc researchers).

Group Contact: piauiusp@gmail.com    

mailto:piauiusp@gmail.com
mailto:piauiusp@gmail.com
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Grupo de Pesquisa 
sobre Política 
Internacional  

e Sul-Americana

O Grupo de Pesquisa sobre Política Internacional e Sul-Americana (GP-SUL), liderado 
pelo professor Cairo Gabriel Borges Junqueira, foi criado em maio de 2020. Vinculado 
ao Departamento de Relações Internacionais (DRI) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), possui três linhas de pesquisa, com a finalidade de desenvolver estudos e 
investigações sobre Instituições Internacionais, Integração Regional/Regionalismo e 
Paradiplomacia. Desde seu início tem parcerias com o Núcleo de Estudos de Políticas 
Públicas (NEPPs) da Universidade Estadual Paulista (UNESP/Franca) e o projeto de 
extensão Internacionalização Descentralizada em Foco (IDeF) da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB). A produção acadêmica decorrente desses estudos ainda é inicial, 
contando com publicação de artigos e apresentações de trabalho em congressos. As 
ações desenvolvidas estão voltadas para maior inclusão dos discentes do DRI ao curso, 
contando no biênio 2021/2022 com cinco bolsistas de Iniciação Científica, sendo quatro 
voluntários e um remunerado por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). Atualmente, abrange aproximadamente 15 
participantes, entre docentes, discentes e colaboradores externos.

Research Group  
on International and 

South American 
Politics (GP-SUL)

The Research Group on International and South American Politics (GP-SUL), led by 
Professor Cairo Gabriel Borges Junqueira, was created in May 2020. Linked to the 
Department of International Relations (DRI) of the Federal University of Sergipe (UFS), 
it has three research areas that develop studies and investigations on International 
Institutions, Regional Integration/Regionalism, and Paradiplomacy. It has established 
partnerships with the Center for Public Policy Studies (NEPPs) of the São Paulo State 
University (UNESP/Franca) and the extension project Decentralized Internationalization 
in Focus (IDeF) of the Federal University of Paraíba (UFPB). The academic production 
resulting from these studies is still initial, and is composed of papers published in 
Journals and presentations in congresses. The group aims to integrate DRI students, 
and at the biennium 2021/2022 it congregates five scientific initiation fellows, being four 
volunteers, and one remunerated by the National Council for Scientific and Technological 
Development (CNPq). Currently, it has approximately 15 members, including professors, 
students, and external collaborators.

Group contact: cairogbj@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Clínica de Atividade e 

Trabalho Docente

O Grupo de Pesquisa Clínica de Atividade e Trabalho Docente (CATD), liderado pela 
professora Isabela Rosália Lima de Araujo, foi criado em (22/06/2017). Vinculado ao 
Departamento de Educação (DEDI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 
duas linhas de pesquisa, “Formação de professores: saberes e práticas na educação 
básica” e “Formação de professores: identidade, saberes e práticas docentes”, tendo 
como desdobramento vários projetos de pesquisa e extensão vinculados. Este grupo 
desenvolve parcerias com o grupo de pesquisa da UFS "Educação e Movimentos 
Sociais" e o grupo de pesquisa "Currículo, subjetividade e atividade docente" da 
Universidade Federal de Alagoas. O CATD busca compreender o trabalho docente e 
suas categorias, a atividade dos professores são nosso objeto de estudo e buscamos 
compreender como esses docentes realizam suas atividades e em quais condições, 
refletindo a singularidade e a coletividade através da teoria sócio-histórica. A produção 
acadêmica decorrente desses estudos resultou em publicação de artigos e trabalhos 
apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com 
divulgação em anais. Atualmente, conta com 17 participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores.

Contatos do grupo: bellalima@academico.ufs.br

Activity Clinic and 
Teaching work 

Research Group

The Activity Clinic and Teaching work Research Group (CATD), led by Professor Isabela 
Rosália Lima de Araujo, was created on June, 22th 2017. Linked to the Department of 
Education (DEDI) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has two lines of research: 
"Teacher training: knowledge and practices in basic education" and "Teacher training: 
identity, knowledge and teaching practices", having as an offshoot of several linked 
research and extension projects. This group develops partnerships with the UFS research 
group "Education and Social Movements" and the research group "Curriculum, subjectivity 
and teaching activity", at the Federal University of Alagoas. The CATD seeks to understand 
the teaching work and its categories. The activities of teachers are our object of study and 
we seek to understand how these teachers carry out their activities and the conditions 
in which they appear, reflecting the uniqueness and collectivity through socio-historical 
theory. The academic production resulting from these studies resulted in the publication 
of articles and works presented, mainly in national and international scientific events with 
publication in annals. Currently, it is composed of 17 participants, including professors, 
students and employees.

Group contact: bellalima@academico.ufs.br
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Grupo de Estudos e 
Pesquisa “Processos 
Identitários e Poder”

O Grupo de Estudos e Pesquisa “Processos Identitários e Poder” (GEPPIP), liderado 
pelo professor Marcelo Alario Ennes, foi criado em 2010. Vinculado ao Departamento 
de Ciências Sociais (DCS) e Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS) 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui quatro linhas de pesquisa, com a 
finalidade de estudar e compreender processos identitários vinculados às realidades 
socioambientais, relações étnicas e gênero e aos fluxos migratórios. Desde 2014 tem 
parcerias com o Centro de Estudos e Relações Interculturalis (CEMRI) da Universidade 
Aberta de Portugal (UAb). O GEPPIP mantém o Núcleo de Acolhimento de Imigrantes 
e Refugiados – NAIR. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação 
em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). 
Atualmente, conta com 15 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, 
distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, 
doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: itab2010@academico.ufs.br

Identifying Processes 
and Power Study  

and Research  
Group –GEPPIP

The Identifying Processes and Power Study and Research Group (GEPPIP) has been 
led by Prof. Marcelo Alario Ennes, P.hD. The GEPPIP was created in 2010. It is bound 
to the Social Science Department (DCS) and Graduated Program of Sociology of the 
Federal University of Sergipe (UFS) and has four research lines. The GEPPIP has the 
goals of studying and understanding the identity process, especially observed at social-
environment realities; gender and ethnic relations, and immigration flows. Since 2014, 
GEPPIP has established partnerships with the Studies and Intercultural Relation Center 
(CEMRI) of the Open University of Portugal (UAb). The GEPPIP has been kept by the Help 
Center for Refugees and immigrants. The GEPPIP members have been producing papers 
and books and have presented the results of research in the national and international 
congresses. Currently, the GEPPIP is composed of 15 members, including professors, 
students (undergraduate, master’s and doctoral students).

Group contact: itab2010@academico.ufs.br



223 . CIÊNCIAS HUMANAS / HUMAN SCIENCES

Grupo de Pesquisa 
Arqueologia e 

Bioarqueologia: 
Patrimônio Cultural e 

Ambiental

O Grupo de Pesquisa Arqueologia e Bioarqueologia: Patrimônio Cultural e Ambiental 
(ABPCA), liderado pelos professores Albérico Nogueira de Queiroz e Olivia Alexandre 
de Carvalho, foi criado em (2008). Vinculado ao Departamento de Arqueologia (DARQ) 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 07 linhas de pesquisa, com a 
finalidade de promover e institucionalizar o ensino, pesquisa e extensão relacionadas 
à contextualização dos diversos processos bioculturais envolvendo o modo de vida 
e atuação humana no ambiente durante o tempo. Desde o seu início tem parcerias 
com instituições nacionais e internacionais de formação e investigação científica. O 
(ABPCA) é administrado pelo Laboratório de Bioarqueologia (LABIARQ). A produção 
acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados 
em periódicos especializados, trabalhos apresentados, principalmente em eventos 
científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, além de atividades 
educacionais, servindo inclusive de estímulo à formação de TCC, IC, Mestrado, 
Doutorado. As ações desenvolvidas estão voltadas para o diagnóstico e implemento de 
planejamento e estratégias para a preservação/conservação/valoração dos patrimônios 
culturais e naturais. Atualmente, conta com 48 participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: anqueiroz@academico.ufs.br e ocarvalho@academico.ufs.br

Research group on 
Archaeology and 
Bioarchaeology: 

Cultural and 
Environmental Heritage

The Research Group on Archaeology and Bioarchaeology: Cultural and Environmental 
Heritage (ABCEH, also known as ABPCA in Portuguese), led by Professors Albérico 
Nogueira de Queiroz and Olivia Alexandre de Carvalho, was created in 2008. Linked 
to the Department of Archaeology (DARQ) of the Federal University of Sergipe (UFS), it 
has 07 lines of research, with the purpose of promoting and institutionalizing teaching, 
research and extension activities related to the contextualization of the various biocultural 
processes, involving the way of life and human activity in the environment over time. Since 
the beginning, it has established partnerships with national and international training 
institutions and scientific research. The (ABCCA) is administered by the Laboratory 
of Bioarchaeology (LABIARQ). Academic production originated from these studies 
resulted in several papers published in specialized journals, and research presented, 
mainly in national and international scientific events, with publications in annals, as well 
as educational activities, also serving as a stimulus for student education of Scientific 
Initiation, undergraduates, masters, doctors and post-docs. The actions developed 
are focused on the diagnosis and implementation of planning and strategies for the 
preservation/conservation/valuing of cultural and natural heritages. Currently, it has 48 
participants, including teachers, students, and collaborators, distributed at all levels of 
higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters,  
doctors and post-doctors).

Group contacts: anqueiroz@academico.ufs.br; ocarvalho@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Ensino de História: 

Aprendizagem Histórica 
em Espaços Escolares 

e não Escolares

O Grupo de Pesquisa Ensino de História: Aprendizagem Histórica em espaços escolares 
e não escolares (SIGLA), liderado pelo professor Fábio Alves dos Santos, foi criado em 
maio de 2021. Vinculado ao Departamento de Educação (DED) da Universidade Federal 
de Sergipe (UFS), possui três linhas de pesquisa, com a finalidade de contribuir, por 
meio do conceito de Aprendizagem Histórica, com as reflexões apresentadas ao Ensino 
de História a partir das reformulações curriculares recentes da escola no Brasil. Desde 
2018, antes mesmo da oficialização do Grupo, tem parcerias com o Grupo de Pesquisas 
Espaços, Poder, Práticas Sociais da UFRN. A produção acadêmica decorrente desses 
estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e 
trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais 
com divulgação em anais. Tais produções têm contribuído para a divulgação de 
pesquisas desenvolvidas no âmbito da Iniciação Científica, do Mestrado Profissional 
em Ensino de História e de Doutorado. As ações desenvolvidas estão voltadas para 
formação inicial e continuada de professores da Educação Básica, por meio de 
ações de pesquisa, mas também ensino e extensão. Atualmente, conta com vinte 
participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis 
do ensino superior.

Contato: fabioalves@academico.ufs.br

History Teaching 
Research Group: 

Historical Learning in 
School and  

Non-School Spaces

The Research Group Teaching History: Historical Learning in School and Non-School 
Spaces (SIGLA), led by Professor Fábio Alves dos Santos, was created in May 2021. 
Linked to the Department of Education (DED) of the Federal University of Sergipe (UFS), 
it has three lines of research, with the purpose of contributing, through the concept 
of Historical Learning, with the reflections on the Teaching of History from the recent 
curricular reformulations of the school in Brazil. Since 2018, even before the Group 
became official, it has established partnerships with Spaces, Power, Social Practices 
Research Group, from UFRN. The academic production resulting from these studies 
resulted in several papers published in specialized journals and research presented, 
mainly in national and international scientific events, with publication in annals. Such 
productions have contributed to the dissemination of research developed within the scope 
of Scientific Initiation, the Professional Master’s Degree in History Teaching and Doctorate. 
The actions developed are aimed at the initial and continued training of Basic Education 
teachers, through research, teaching and extension activities. Currently, it has twenty 
participants, including teachers, students and collaborators, distributed at all levels of 
higher education.

Group Contact: fabioalves@academico.ufs.br

mailto:fabioalves@academico.ufs.br
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Grupo de 
Pesquisa Saúde, 

Desenvolvimento e 
Políticas Coletivas

O Grupo de Pesquisa SADPCOL, liderado pela professora Elza Francisca Corrêa 
Cunha, foi criado em Junho de 2009. Vinculado ao Departamento de Psicologia (DPS) 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui três linhas de pesquisa, com a 
finalidade de aglutinar estudos a respeito do desenvolvimento de comunidades e 
grupos considerados socialmente vulneráveis. Desde 2009 tem construídas parcerias 
com Maternidade Nossa Senhora de Lurdes, Associação de Moradores comunitária 
e movimentos de luta por moradia MST, MTST, MOTU. O SADPCOL trabalha com 
moradores de comunidades de baixa renda de forma coletiva. A produção acadêmica 
decorrente desses estudos resultou em um livro sobre Mães de Bebês Prematuros, 
diversos artigos e capítulos de livros publicados em periódicos especializados e 
trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais 
com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de Iniciação 
Científica. As ações desenvolvidas estão voltadas para comunidades de baixa renda 
e ativistas de movimentos sociais de luta por moradia. Atualmente, conta com cinco 
participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis 
do ensino superior (graduandos, mestrandos, mestres e doutores). 

Contatos do grupo: elzafrancisca@gmail.com

Health, Development 
and Collective Policies 

Research Group

The SADPCOL Research Group, led by professor Elza Francisca Corrêa Cunha, was 
created in June 2009. Linked to the Department of Psychology (DPS) of the Federal 
University of Sergipe (UFS), it has three lines of research, with the purpose of bringing 
together studies on the development of communities and groups considered socially 
vulnerable. Since 2009, it has established partnerships with Nossa Senhora de Lourdes 
Maternity Hospital, the Community Residents Association and movements in the struggle 
for housing, as MST, MTST and MOTU. SADPCOL works collectively with residents of low-
income communities. The academic production resulting from these studies resulted in 
a book on Mothers of Premature Babies, several papers and book chapters published in 
specialized journals and research presented, mainly in national and international scientific 
events with publication in annals, also serving as a stimulus for student education of 
Scientific Initiation. The actions developed are aimed at low-income communities and 
activists from social movements fighting for housing. Currently, it has five participants, 
including teachers, students and collaborators, distributed at all levels of higher education 
(undergraduates, masters and doctors).

Group Contact: elzafrancisca@gmail.com
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Grupo de Pesquisa 
“Oficina de 

Filosofia Medieval e 
Neoplatonismo”

O Grupo de Pesquisa Oficina de Filosofia Medieval e Neoplatonismo (OFMN), liderado 
pelo professor Evaniel Brás dos Santos, foi criado em fevereiro de 2020. Vinculado 
ao Departamento de Filosofia (DFL) da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Com 
a finalidade de fomentar a pesquisa sobre a Filosofia Medieval e o Neoplatonismo, o 
OFMN possui duas linhas de pesquisa, a saber: (i) Neoplatonismo e Mística (prof. Cícero 
C. Bezerra) e (ii) Filosofia da Natureza e Metafísica (prof. Evaniel Brás). A produção 
acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em 
periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos 
científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de 
estímulo à formação de futuros pesquisadores (IC, Mestrado, Doutorado). As ações 
desenvolvidas estão voltadas para o debate técnico em Filosofia e a produção de textos 
acadêmicos de qualidade. Atualmente, conta com 20 participantes, entre docentes e 
discentes, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, 
doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores).

Contatos do grupo: e-mail: evanielbras@academico.ufs.br

“Workshop on 
Medieval Philosophy 

and Neoplatonism” 
Research Group

The  Workshop on Medieval Philosophy and Neoplatonism Research Group (WMPN), 
led by Professor Evaniel Brás dos Santos, was created in february, 2020. It is linked to 
the Department of Philosophy (DFL) of the Federal University of Sergipe (UFS). In order 
to promote research on Medieval Philosophy and Neoplatonism, WMPN has two lines of 
research, namely: (i) Neoplatonism and Mystic (prof. Cícero C. Bezerra) and (ii) Philosophy 
of Nature and Metaphysics (prof. Evaniel Brás). The academic production resulting from 
these studies resulted in several papers published in specialized journals and research 
presented, mainly in national and international scientific events with publication in annals, 
also serving as a stimulus for student education of Scientific Initiation, Masters and 
Doctorate. The actions developed are aimed at the technical debate in Philosophy and the 
production of quality academic texts. Currently, it has 20 participants, including professors 
and students, distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's and 
doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group Contact: evanielbras@academico.ufs.br 
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Grupo de Pesquisa 
Dominium: Estudos 
Sobre Sociedades 

Senhoriais

O Grupo de Pesquisa Dominium: Estudos Sobre Sociedades Senhoriais (Dominium-
UFS), liderado pelo professor doutor Bruno Gonçalves Alvaro, foi criado em 2012. 
Vinculado ao Departamento de História (DHI) e ao Programa de Pós-Graduação em 
História – Mestrado Acadêmico – da Universidade Federal de Sergipe (PROHIS-UFS), 
possui 05 linhas de pesquisa, com a finalidade de fomentar os Estudos de História 
Medieval e temas Teóricos, Metodológicos e Historiográficos no Estado de Sergipe. 
Desde sua criação tem parcerias com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), a 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal Fluminense 
(UFF), a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e a Universidade de Brasília 
(UnB). No âmbito internacional, o Dominium-UFS mantém parcerias com a Universidad 
de Extremadura, na Espanha, e com o Centre d’études supérieures de civilisation 
médiévale, da Université de Poitiers. As investigações conduzidas no Dominiu-UFS 
resultaram em diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos 
apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com 
divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de IC, Mestrados, no 
PROHIS-UFS, e Doutorados cursados por egressos da UFS em outras instituições como 
a UFMT e UFBA). As ações desenvolvidas estão voltadas para a formação de jovens 
medievalistas em Sergipe e estados próximos. Atualmente, conta com 20 participantes, 
entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino 
superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: E-mail: dominiumufs@gmail.com  

Site: www.dominiumufs.com

The Dominium 
Research Group: 

Studies on Seigniorial 
Societies

The Dominium Research Group: Studies on Seigniorial Societies (Dominium-UFS), led by 
Professor Bruno Gonçalves Alvaro, P.hD., was created in 2012. Linked to the Department 
of History (DHI) and to the Postgraduate Program in History – Academic Masters – from 
the Federal University of Sergipe (PROHIS-UFS), it has 05 lines of research, with the 
purpose of promoting the Studies of Medieval History and Theoretical, Methodological 
and Historiographic themes in the State of Sergipe. Since its creation, it has established 
partnerships with the Federal University of Bahia (UFBA), the Federal University of Rio 
de Janeiro (UFRJ), the Fluminense Federal University (UFF), the Federal University of 
Mato Grosso (UFMT) and the University of Brasília (UnB). Internationally, the Dominium-
UFS maintains partnerships with the Universidad de Extremadura, in Spain, and with 
the Center d’études supérieures de civilization médiévale, of the Université de Poitiers. 
The investigations carried out at Dominium-UFS resulted in several papers published in 
specialized journals and works presented, mainly in national and international scientific 
events with publication in annals, even serving as a stimulus for student education of 
Scientific Initiation, Masters at PROHIS-UFS, and Doctorates attended by graduates of 
UFS in other institutions, such as UFMT and UFBA. The actions developed are aimed at 
training young medievalists in Sergipe and nearby states. Currently, it has 20 participants, 
including professors, students and collaborators, distributed at all levels of higher 
education (undergraduate, master's and doctoral students, masters,  
doctors and post-docs).

Group Contacts: E-mail: dominiumufs@gmail.com   

Site: www.dominiumufs.com 

mailto:dominiumufs@gmail.com
http://www.dominiumufs.com
mailto:dominiumufs@gmail.com
http://www.dominiumufs.com
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Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Formação 

de Professores 
e Tecnologias 

da Informação e 
Comunicação – FOPTIC

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Formação de Professores e Tecnologias 
da Informação e Comunicação (FOPTIC), liderado pelo professor Carlos Alberto 
Vasconcelos, foi criado em dezembro de 2018. Vinculado ao Departamento de 
Educação (DED) e aos Programas de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e 
Matemática (PPGECIMA) e de Educação (PPGED) da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS), possui duas linhas de pesquisa, “Educação em Ciências Naturais 
e Matemática” e “Processos Educacionais e Investigativos”, com a finalidade de 
atender a necessidades acadêmico-científicas dos membros e as diversas áreas do 
conhecimento. Desde 2019, tem parcerias com a Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e a Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), além de congregar professores da educação básica e do ensino superior dos 
estados de Sergipe, de Alagoas e da Bahia. O FOPTIC ocupa salas e equipamentos 
tecnológicos sediados e vinculados aos programas mencionados. A produção 
acadêmica decorrente dos estudos e das pesquisas tem resultado em inúmeros 
publicações (resumos, anais, artigos, capítulos, livros). As ações desenvolvidas estão 
voltadas para temáticas pertinentes às linhas de pesquisa e atualmente contam com 
30 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos 
os níveis do ensino, desde a educação básica ao superior (graduandos, mestrandos, 
doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contato do grupo: grupo.foptic@gmail.com

Study and Research 
Group on Teacher 

Training and 
Information and 
Communication 

Technologies – FOPTIC

The Study and Research Group on Teacher Training and Information and Communication 
Technologies (FOPTIC), led by professor Carlos Alberto Vasconcelos, was created 
in December 2018. Linked to the Department of Education (DED) and the Graduate 
Programs in Science and Mathematics Teaching (PPGECIMA) and in Education (PPGED) 
of the Federal University of Sergipe (UFS), it has two lines of research: "Education in 
Natural Sciences and Mathematics" and "Educational and Investigative Processes", with 
the purpose of meeting the academic-scientific needs of the members and the different 
areas of knowledge. Since 2019, it has established partnerships with the Federal University 
of Pernambuco (UFPE), the Federal University of Alagoas (UFAL) and the Federal 
University of Paraíba (UFPB), in addition to bringing together basic education and higher 
education teachers from the states of Sergipe, Alagoas and Bahia. FOPTIC occupies 
rooms and technological equipment hosted and linked to the aforementioned programs. 
FOPTIC has rooms linked to the mentioned programs, using the technological equipment 
of these spaces. Academic production resulting from studies and research has resulted 
in numerous publications (abstracts, annals, papers, chapters, books). The actions 
developed are focused on themes relevant to the lines of research. Currently, the group 
is composed of 30 participants, including teachers, students and employees, distributed 
at all levels of education, from basic to higher education (undergraduate, master's and 
doctoral students, masters, doctors and postdocs). 

Group contact: grupo.foptic@gmail.com
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Grupo de Estudos 
e Pesquisas 

Interdisciplinares em 
Metodologias  

Ativas – GEPIMA

O Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em Metodologias Ativas 
(GEPIMA), liderado pelas professoras Sindiany Suelen Caduda dos Santos e Maria do 
Socorro Ferreira da Silva, foi criado em 2020. O grupo possui três linhas de atuação: 
Pesquisas Aplicadas em Metodologias Ativas; Metodologias Ativas e Práticas Inovadoras 
no Ensino Superior; e Formação Docente e Práticas Interdisciplinares Inovadoras. 
O GEPIMA tem como foco a realização de estudos e pesquisas interdisciplinares 
no âmbito da utilização de metodologias e práticas ativas no Ensino Superior e na 
Educação Básica. Desde a sua criação, tem parceria com a Universidade Federal 
do Sul da Bahia. Atualmente, é composto por docentes, discentes e colaboradores, 
distribuídos nos níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, mestres, doutores 
e pós-doutores) e professores da educação básica dos estados de Sergipe e da Bahia. 
As ações do grupo estão voltadas para a execução de pesquisas de natureza científica 
interdisciplinares; a integração e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 
e estímulo aos intercâmbios e parcerias com Instituições de Ensino Superior e da 
Educação Básica. A produção acadêmica decorrente desses estudos tem resultado 
em artigos publicados em periódicos especializados, capítulos de livros e trabalhos 
apresentados em eventos científicos.

Contatos do grupo: gepimaufs@gmail.com / sindiany@academico.ufs.br

Group of  Studies 
and Interdisciplinary 

Research in Active 
Methodologies GEPIMA

The Group of  Studies and Interdisciplinary Research in Active Methodologies 
(GEPIMA), led by professors Sindiany Suelen Caduda dos Santos and Maria do Socorro 
Ferreira da Silva, was created in 2020. The group has three research lines: Applied 
Research in Active Methodologies; Active Methodologies and Innovative Practices in 
Higher Education; and Teacher Training and Innovative Interdisciplinary Practices. GEPIMA 
focuses on conducting interdisciplinary studies and research within the scope of the use 
of methodologies and active practices in Basic and Higher Education. Since its creation, 
it has established partnerships with the Federal University of Southern Bahia (UFSB). 
Currently, it is composed of professors, students and collaborators, distributed at all levels 
of higher education (undergraduates, master’s students, masters, doctors and post-
docs) and basic education teachers in Sergipe and Bahia. The actions of the group aim 
to carry out interdisciplinary scientific research; the integration and inseparability between 
teaching, research and extension; and the encouragement of exchanges and partnerships 
with Institutions of Basic and Higher Education. The academic production has resulted 
in papers published in specialized journals, book chapters and research presented in 
scientific events.

Group Contacts: gepimaufs@gmail.com / sindiany@academico.ufs.br
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Núcleo de Estudos 
e Pesquisas em 

Geografia, Filosofia e 
Educação (NEPGFE)

O Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos e Pesquisas em Geografia, Filosofia e 
Educação – (NEPGFE), liderado pelo professora Drª Rosana de Oliveira Santos 
Batista, foi criado em (data). Vinculado ao Departamento de Geografia (DGE) da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui três linhas de pesquisa Métodos e 
Técnicas de Pesquisa em Ciências humanas, da saúde e sociais aplicadas, Educação, 
Ensino e Práticas Educativas, Filosofia Política, Educação e Cidadania, com a finalidade 
de contribuir na articulação dos elementos empíricos e conceituais concernentes ao 
conhecimento científico. Tais estudos intenta impactar diretamente no desenvolvimento 
das investigações científicas, contribuindo com as análises na relação sociedade-
natureza. Aliando a geografia, filosofia e educação, objetivamos relacionar os aportes 
metodológicos das pesquisas científicas, em especial, a formação docente. Desde 2016 
tem parcerias com o DGE. O (NEPGFE) administra o Laboratório LABERUR(Laboratório 
de Estudos Rurais e Urbanos). A produção acadêmica decorrente desses estudos 
resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos 
apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais 
com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, 
Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para as comunidades 
escolares(formal e não formal) e comunidades de povos tradicionais. Atualmente, 
conta com o apoio da Pós Graduação em Rede Nacional para o Ensino das Ciências 
Ambientais – PROFCIAMB, com a participação de docentes, discentes e colaboradores, 
distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, 
doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: e-mail: rostosgeo@academico.ufs.br

Center for Studies 
and Research on 

Geography, Philosophy 
and Education 

(NEPGFE)

The Center for Studies and Research on Geography, Philosophy and Education – 
(NEPGFE), led by Professor Rosana de Oliveira Santos Batista, is linked to the 
Department of Geography (DGE) of the Federal University of Sergipe (UFS). It has three 
lines of research: Methods and Research Techniques in Human Sciences, Health and 
Applied Social Sciences, Education, Teaching and Educational Practices, Political 
Philosophy, Education and Citizenship, with the purpose of contributing to the articulation 
of empirical and conceptual elements concerning scientific knowledge. Such studies 
intend to directly impact the development of scientific investigations, contributing to 
the analysis of the society-nature relationships. Combining geography, philosophy and 
education, we aim to relate the methodological contributions of scientific research, 
in particular, teacher training. Since 2016, it has established partnerships with DGE. 
NEPGFE manages the LABERUR Laboratory (Laboratory of Rural and Urban Studies). The 
academic production resulting from these studies resulted in several papers published in 
specialized journals and research presented, mainly in national and international scientific 
events, with publication in annals, even serving as a stimulus for student education of 
Scientific Initiation, Masters and Doctorate. The actions developed are aimed at school 
communities (formal and non-formal) and communities of traditional peoples. Currently, 
it has the support of the Graduate Program in the National Network for the Teaching of 
Environmental Sciences - PROFCIAMB, with the participation of professors, students and 
collaborators, distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's and 
doctoral students, masters, doctors and postdocs).

Group contact: rostosgeo@academico.ufs.br

mailto:rostosgeo@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
“Educação, Formação, 

Processo de Trabalho e 
Relações de Gênero”

O Grupo de Pesquisa “Educação, Formação, Processo de Trabalho e Relações de 
Gênero” (EFPTRG), liderado pela professora Maria Helena Santana Cruz, foi criado 
em 1992. Vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), se constitui um polo dinâmico de formação 
teórico-metodológica, com a finalidade de fomentar estudos e pesquisas nas 5 
linhas: Formação de Educadores: Saberes e Competências; Gênero, Sexualidade e 
Educação; Políticas Públicas e Educação; Relações de Gênero, Educação e Trabalho; 
Violência e Relações de Gênero. Prioriza os pressupostos da epistemologia feminista, 
compartilha com abordagens relacionadas às questões de gênero, classe, raça e outros 
marcadores. Contribui com a produção do conhecimento por meio de publicações de 
livros, capítulos, teses, dissertações, monografias e artigos em periódicos científicos; 
e realiza eventos internacionais, regionais e locais. Integra-se a outros grupos de 
instituições federais de ensino superior no Brasil, desenvolvendo diversas atividades, 
tais como: projetos de pesquisa, publicações de livros, capítulos, artigos em periódicos, 
e contribui para a formação de estudantes desde a iniciação científica ao pós-
doutoramento. Alguns membros integram comitês científicos de periódicos e comitês 
nacionais e locais relacionados às Políticas Públicas de Gênero, e atuam em outras 
atividades de extensão. Conta com 28 participantes, entre doutores, mestres e alunos 
de iniciação científica.

Contato da líder do grupo: helenacruz@uol.com.br 

Endereço do grupo: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6394280941382320

"Education, Training, 
Work Process and 
Gender Relations" 

Research Group

The “Education, Training, Work Process and Gender Relations'' Research Group 
(EFPTRG), led by Professor Maria Helena Santana Cruz, was created in 1992. It is linked 
to the Graduate Program in Education (PPGED) of the Federal University of Sergipe 
(UFS), and is a dynamic center of theoretical-methodological training, with the purpose of 
promoting studies and research in 5 lines of research: Educator Training: Knowledge and 
Skills; Gender, Sexuality and Education; Public Policy and Education; Gender, Education 
and Work Relations; Violence and Gender Relations. The group prioritizes the assumptions 
of feminist epistemology and deals with approaches related to issues of gender, class, 
race and other markers. It contributes to the production of knowledge through publications 
of books, chapters, theses, dissertations, monographs and papers in scientific journals; 
and hosts international, regional and local events. It is connected to other groups of 
federal higher education institutions in Brazil, developing various activities, such as 
working on research projects and publishing books, chapters and papers in journals. 
It also contributes to the education of students from scientific initiation to postgraduate 
level. Some members are part of scientific committees of journals and national and local 
committees related to Public Policies on Gender, and work in other outreach activities. It 
has 28 participants, including doctors, masters and scientific initiation students.

Group contact: helenacruz@uol.com.br 

Group website: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6394280941382320 

mailto:helenacruz@uol.com.br
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6394280941382320
mailto:helenacruz@uol.com.br
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6394280941382320
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Grupo de Estudos 
e Pesquisas em 

Psicologia, Educação, 
Saúde e Inclusão

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicologia, Educação, Saúde e Inclusão 
(GEPPESI), liderado pelo professor Joilson Pereira da Silva, foi criado em maio de 
2021. Vinculado ao Departamento de Letras Libras (DELI) da Universidade Federal 
de Sergipe (UFS), possui duas linhas de pesquisa (Estudos e pesquisas na área 
da surdez e transtornos mentais comuns e a interação entre fatores de risco e os 
recursos psicossociais de adaptação junto a participantes de diferentes fases do 
desenvolvimento humano), com a finalidade de contribuir com o debate de propostas 
de enfrentamento e superação do adoecimento psíquico nas instituições escolares e 
demais instâncias sociais. Desde 2015 tem parcerias com o Grupo de Pesquisa VIPAT 
(Violencia en la Pareja y en el Trabajo) da Pós-Graduação em Psicologia Social da 
Universidade Autônoma de Barcelona, Espanha. A produção acadêmica decorrente 
desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e 
trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais 
com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação (IC, Mestrado e 
Doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para psicologia, educação e saúde. 
Atualmente, conta com 20 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, 
distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, 
doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores).

Contatos do grupo: joilson@academico.ufs.br

Study and Research 
Group on Psychology, 

Education, Health  
and Inclusion

The Study and Research Group on Psychology, Education, Health and Inclusion 
(GEPPESI), led by Professor Joilson Pereira da Silva, was created in May 2021. Linked 
to the Department of Brazilian Sign Language (DELI) of the Federal University of Sergipe 
(UFS), it has two lines of research (Studies and research in the area of   deafness and 
common mental disorders and the interaction between risk factors and psychosocial 
resources for adaptation with participants from different stages of human development), 
aiming to contribute to the debate of proposals for confronting and overcoming psychic 
illnesses in school institutions and other social instances. Since 2015, it has established 
a partnership with the VIPAT Research Group (Violencia en la Pareja y en el Trabajo) 
from the Post-Graduate Course in Social Psychology at the Autonomous University of 
Barcelona,   Spain. The academic production resulting from these studies resulted in 
several papers published in specialized journals and research presented, mainly in 
national and international scientific events with publication in annals, even serving as 
a stimulus for student education of Scientific Initiation, Masters and Doctorate. The 
actions developed are focused on psychology, education and health. Currently, it has 20 
participants, including professors, students and collaborators, distributed at all levels of 
higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters,  
doctors and post-docs).

Group contact: joilson@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Educação e 

Movimentos Sociais

O grupo de Pesquisa Educação e Movimentos Sociais– GPEMS, liderado pelas 
professoras Marilene Santos e Sonia Meire Santos Azevedo de Jesus, foi criado em 
2004 na Universidade Federal de Sergipe- UFS. É um grupo de pesquisa inserido no 
departamento de educação vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação. 
Tem como principal objetivo desenvolver estudos e pesquisas na área da educação. 
Preocupa-se com as análise sócio-histórica das estratégias educativas na formação 
dos movimentos sociais do campo e da cidade. Também se ocupa das reflexões 
sobre política pública na educação; formação de professores e seus movimentos; 
alfabetização de crianças, jovens e adultos, reforma agrária e educação do campo; 
políticas públicas e a questão étnico-racial; políticas de gênero e de conhecimento 
contra hegemônico. Atua em diferentes ações ancoradas no tripé:  ensino, pesquisa e 
extensão. Tem parcerias com grupos de diversas universidades públicas. O GPEMS tem 
realizado encontros e seminários de estudos; publicado livros e artigos em periódicos 
especializados resultantes das pesquisas realizadas pelo grupo; desenvolvido diversos 
projetos de extensão. Tem quatro linhas de pesquisa: Formação e Prática Docente, 
Educação e Movimentos Sociais, Estado e Políticas Públicas de Educação, Educação 
e Políticas Pública. Atualmente conta com 62 participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores em todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, 
doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores).

Contatos do grupo: mari.santos@academico.ufs.br

Education and  
Social Movements 

Research Group

The  Education and Social Movements research group–GPEMS, led by professors 
Marilene Santos and Sonia Meire Santos Azevedo de Jesus, was created in 2004 at the 
Federal University of Sergipe (Universidade Federal de Sergipe) -UFS. It is a research 
group within the department of education, linked to the Graduate Program in Education. 
Its main objective is to develop studies and research in education. It is concerned with the 
socio-historical analysis of the educational strategies in the formation of social movements 
from the countryside and from the city. It also deals with reflections on public policies in 
education; teacher training and its movements; literacy and education for children, youth 
and adults, agrarian reform, and rural education; public policies and the ethno-racial 
issues; and gender policies and counter-hegemonic knowledge. The group operates 
in different actions anchored in the tripod: teaching, research, and extension. It has 
partnerships with groups from various public universities. The GPEMS has held meetings 
and study seminars; published books and papers in specialized journals, based on the 
research carried out by the group. It has also developed several extension projects and is 
composed of four research lines: Teacher Training and Teaching Practice, Education and 
Social Movements, State and Public Policies of Education, Education and Public Policies. 
Currently, it is composed of 62 participants, including faculty, students, and collaborators 
at all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, 
doctors and post-docs).

Group contact: mari.santos@academico.ufs.br 
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Grupo de Pesquisa 
Gênero, Sexualidade 

e Estudos Culturais 
(GESEC)

O Grupo de Pesquisa Gênero, Sexualidade e Estudos Culturais (GESEC), liderado 
pela professora Claudiene Santos, foi criado em 2011. Vinculado ao Departamento de 
Biologia (DBI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 3 linhas de pesquisa, 
com a finalidade de realizar estudos, pesquisas e produção de materiais com enfoque 
nos estudos culturais e de gênero pós estruturalistas, na interface com Cinema, 
Ensino de Ciências e Biologia e Psicologia. Desde 2017 tem parcerias com o GECA- 
Grupo de Investigación de Género, Estética y Cultura Audiovisual, da Universidad 
Complutense de Madrid e desde 2019 com o GPECS - Gênero, Corpo, Sexualidade e 
Educação, da Universidade Federal de Uberlândia. A produção acadêmica  do GESEC, 
decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos e 
livros especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos 
nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo 
à formação de (IC e Mestrado). As ações desenvolvidas estão voltadas para estudos 
interdisciplinares com foco no Cinema, Ensino de Ciências e Biologia e Psicologia, 
sob a perspectiva de gênero, com temas como Violências de gênero, Corpo, Gênero 
e Sexualidade, Masculinidades, Saúde, dentre outros. Atualmente, conta com 20 
participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis 
do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores  
e pós-doutores). 

Contatos do grupo: claudiene@academico.ufs.br – claudienesan@gmail.com

Gender, Sexuality 
and Cultural Studies 

Research Group 
(GESEC)

The Gender, Sexuality and Cultural Studies Research Group (GESEC), led by Professor 
Claudiene Santos, was created in 2011. Linked to the Department of Biology (DBI) of 
the Federal University of Sergipe (UFS), it has 3 lines of research, with the purpose of 
conducting studies, research and production of materials with a focus on post-structuralist 
cultural and gender studies, in the interface with Cinema, Teaching of Science and Biology 
and Psychology. Since 2017, it has established partnerships with GECA – Grupo de 
Investigación de Gender, Estética y Cultura Audiovisual, of the Universidad Complutense 
de Madrid, and since 2019, with GPECS – Gender, Body, Sexuality and Education, of 
the Federal University of Uberlândia. The academic production of GESEC, resulting from 
these studies resulted in several articles published in journals and specialized books and 
papers presented, mainly in national and international scientific events with publication 
in annals, even serving as a stimulus for student education of Scientific Initiation and 
Masters. The actions developed are aimed at interdisciplinary studies focusing on Cinema, 
Teaching of Science and Biology and Psychology, from a gender perspective, with themes 
such as Gender Violence, Body, Gender and Sexuality, Masculinities, Health, among 
others. Currently, it has 20 participants, including professors, students and collaborators, 
distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral 
students, masters, doctors and post-docs).

Group contacts: claudiene@academico.ufs.br – claudienesan@gmail.com
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Grupo de Pesquisa 
Inuma – Interfaces 

Humano não Humano

O Grupo de Pesquisa Inuma – Interfaces humano não humano, liderado pelo 
professor Ugo Maia Andrade, foi oficialmente criado em junho de 2017. Vinculado ao 
Departamento de Ciências Sociais (DCS) e ao Departamento de Letras de Itabaiana 
(DLI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui duas linhas de pesquisa, 
com a finalidade de produzir a crítica ao alcance do dualismo natureza/cultura através 
de estudos etnográficos sobre modos de percepção do meio ambiente de relações 
humano – não humano. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As 
ações desenvolvidas estão voltadas para discutir, categorizar e problematizar – pro 
meio de distintos recursos – socialidades interespecíficas em contextos diversos. 
Atualmente, conta com 42 participantes de 11 Universidades nacionais diferentes, entre 
docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: inuma.ufs@gmail.com

Inuma Research  
Group – Human and 

Non-human Interfaces

The Inuma Research Group – human and non-human interfaces, led by Professor Ugo 
Maia Andrade, was officially created in June 2017. Linked to the Department of Social 
Sciences (DCS) and the Department of Languages (DLI) of the Federal University of 
Sergipe (UFS), in Itabaiana, it has two lines of research, with the purpose of producing 
criticism to the scope of nature/culture dualism through ethnographic studies on modes 
of perception of the environment of human – non-human relations. The academic 
production resulting from these studies resulted in several articles published in specialized 
journals and papers presented, mainly in national and international scientific events with 
dissemination in the annals, also serving as a stimulus for student education of Scientific 
Initiation, Master's and Doctoral students. The actions developed are aimed at discussing, 
categorizing and problematizing – through different resources – interspecific socialites 
in diverse contexts. Currently, it has 42 participants, from 11 different Universities in 
Brazil, including professors, students and collaborators, distributed at all levels of higher 
education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, doctors  
and post-doctors).

Group contact: inuma.ufs@gmail.com 
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Laboratório de Estudos 
Urbanos e Culturais – 

LABEURC

Criado em 2001 e vinculado ao Programa de Pós-graduação em Sociologia e ao 
Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Sergipe, o Laboratório 
de Estudos Urbanos e Culturais (LABEURC), liderado pelos professores Rogerio 
Proença Leite e Ewerthon C. J. Vieira, é um grupo de pesquisa interdisciplinar e 
interinstitucional, voltado ao estudo da formação histórica do patrimônio cultural e seus 
processos contemporâneos de enobrecimento, bem como, para as investigações 
sobre a construção do espaço público e os modos de atribuição de sentidos aos 
espaços históricos das cidades em contextos de consumos culturais. Através de suas 
diferentes pesquisas, o Laboratório integra estudos sobre as sociabilidades urbanas, 
das formas de uso e apropriação dos espaços da cidade, em busca das conexões 
entre as manifestações culturais e identitárias com os processos de intervenção 
urbana, e suas implicações para a construção social dos lugares e para a demarcação 
social das territorialidades urbanas. O LABEURC coordenou a Rede Brasil-Portugal 
de Estudos Urbanos que integrou duas instituições portuguesas (Universidade de 
Coimbra e Universidade do Porto) e seis brasileiras (UFS, USP, UNICAMP, UFC, UFAM, 
PUC-SP), além de Universidades convidadas, a exemplo da Universidade Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa, México; da Universidad de Valladolid, Espanha e do 
Goldsmiths College, Londres. 

Contatos do grupo: rproleite@academico.ufs.br

Laboratory of Urban 
and Cultural Studies – 

LABEURC

Created in 2001 and linked to the postgraduate program in Sociology and to the 
Department of Social Sciences of the Federal University of Sergipe, LABEURC, led by 
professores Rogerio Proença Leite and Ewerthon C. J. Vieira, is an interdisciplinary and 
inter-institutional research group. It aims to study the historical cultural heritage training and 
contemporary processes of refinement, as well as to conduct research on the construction 
of public space and the ways of assigning senses to the historical spaces of the cities in 
contexts of cultural consumption. The laboratory focuses on studies related to urban social 
arrangements, the forms of use and ownership of the spaces of the city, connections 
between cultural manifestations and identity with the processes of urban intervention 
and its implications for the social construction of places and for the demarcation of 
urban territorialities. LABEURC coordinates the Brazil-Portugal Network of urban studies 
that integrates two Portuguese institutions (University of Coimbra and Porto University) 
and six Brazilian ones (UFS, USP, UNICAMP, UFC, UFAM, PUC-SP), in addition to invited 
Universities, such as the Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Mexico; the 
Universidad de Valladolid, Spain and Goldsmiths College, London

Group contact: rproleite@academico.ufs.br

mailto:rproleite@academico.ufs.br
mailto:rproleite@academico.ufs.br
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Laboratório de Estudos 
sobre Mercados e 

Organizações na 
Sociedade (LEMOS)

O Grupo de Pesquisa Laboratório de Estudos sobre Mercados e Organizações na 
Sociedade (LEMOS), liderado pela professora Marina de Souza Sartore, foi criado em 
2016. Vinculado ao Departamento de Ciências Sociais (DCS) da Universidade Federal 
de Sergipe (UFS), possui duas linhas de pesquisa, com a finalidade de desenvolver 
estudos que dialoguem com a Sociologia Econômica. Atualmente, conta com 10 
participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis 
do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores  
e pós-doutores). 

Contatos do grupo: marinass@academico.ufs.br

Laboratory of Studies 
on Markets  

and Organizations in 
Society (LEMOS)

The Laboratory of Studies on Markets and Organizations in Society (LEMOS), led by 
Professor Marina de Souza Sartore, was created in 2016. Linked to the Department of 
Social Sciences (DCS) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has two lines of 
research, with the purpose of developing studies that dialogue with the academic field 
of Economic Sociology. Currently, it has 10 participants, including professors, students 
and collaborators, distributed at all levels of higher education (Undergraduates, Master’s 
candidates, PhD candidates, Masters, Phds and Postdocs).

Group Contact: marinass@academico.ufs.br 

mailto:marinass@academico.ufs.br
mailto:marinass@academico.ufs.br
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Filosofia da História 
e Modernidade 

(NEPHEM)

O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Filosofia da História e Modernidade (NEPHEM) 
vem, desde 1998, atuando na área da Filosofia da História e seu nexo com a 
Modernidade, tendo como objetivo o estudo e a pesquisa dos clássicos desta área 
nos séculos XVII e XVIII, bem como a repercussão por eles alcançada na Filosofia 
Contemporânea. Poder-se-ia acrescentar a este grande objetivo um outro, não 
menos importante: estimular a pesquisa filosófica rigorosa, baseada numa estrita 
metodologia que tem na História da Filosofia o seu eixo principal. O NEPHEM promove, 
periodicamente, seus Seminários de Pesquisa e Ciclos de Conferências (Nacionais e 
Internacionais), ocasião para exame mais amplo de sua produção. Está inserido, por 
meio da linha de pesquisa Filosofia da História e Modernidade, no Programa de Pós-
Graduação em Filosofia da UFS. Mantém o GT Filosofia da História e Modernidade na 
Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Os resultados das investigações 
desenvolvidas vêm se materializando, ao longo de mais de 20 anos de trabalho, na 
forma de livros, artigos científicos, conferências, teses e dissertações orientadas pelos 
professores-pesquisadores vinculados ao núcleo. No âmbito do intercâmbio acadêmico-
científico, mantém colaboração com as seguintes instituições, entre outras: Universidade 
de São Paulo, Universidade Federal de Minas Gerais, École Normale Superieure de 
Lyon, Oblate School of Theology, Johann von Goethe Universität-Frankfurt am Main.

Contatos do Grupo:edmilson@academico.ufs.br

Center for Studies 
and Research on 

Philosophy of History 
and Modernity

The Center for Studies and Research on Philosophy of History and Modernity (NEPHEM) 
has been, since 1998, working in the field of Philosophy of History and its nexus with 
Modernity, aiming to study and research its classics in the 17th and 18th centuries, as 
well as the repercussion they have achieved in Contemporary Philosophy. One could 
add to this great objective another, no less important: to stimulate rigorous philosophical 
research, based on a strict methodology whose main axis is the History of Philosophy. 
NEPHEM periodically promotes its Research Seminars and Conference Cycles (National 
and International), an occasion for a broader examination of its production. It is inserted, 
through the Philosophy of History and Modernity research line, in the Graduate Program 
in Philosophy at UFS. It also maintains the Working Group Philosophy of History and 
Modernity at the National Association of Postgraduate Studies in Philosophy. For the last 
20 years, the results of the investigations have been attested by books, scientific articles, 
conferences, theses and dissertations guided by professors-researchers linked to this 
center. Within the scope of academic-scientific exchange, it collaborates with the following 
institutions, among others: University of São Paulo, Federal University of Minas Gerais, 
École Normale Superieure de Lyon, Oblate School of Theology, Johann von Goethe 
Universität-Frankfurt am Main.

Group Contact: edmilson@academico.ufs.br
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Grupo de  
Pesquisa NÚPITA

O Núcleo de Estudo, Extensão e Pesquisa em Inclusão Educacional e Tecnologia 
Assistiva (NÚPITA), liderado pela professora Dra. Rita de Cácia Santos Souza, vinculado 
ao Departamento de Educação (DED) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 
15 linhas de pesquisa, com a finalidade de contribuir o estudo, extensão e pesquisa 
na área de inclusão. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado), assim 
como tem fomentado vários projetos de produção científica, a exemplo do Projeto 
Educare que já contempla 20 coletâneas em formato impresso e digital acessível à 
pessoa cega e com baixa visão, tendo membros do Núpita como seus principais 
autores. As ações de estudo e extensão desenvolvidas estão voltadas, principalmente, 
para inclusão da pessoa com deficiência, formação de professores e práticas 
inclusivas. Atualmente, conta com mais de 60 participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: nupitaufs01@gmail.com; rita_souza@academico.ufs.br

NUPITA  
Research Group

The Center for Study, Extension and Research on Educational Inclusion and Assistive 
Technology (NUPITA), led by Professor Rita de Cácia Santos Souza, P.hD., linked to the 
Department of Education (DED) of the Federal University of Sergipe (UFS), has 15 lines 
of research, with the purpose of contributing to the study, extension and research in 
the area of   inclusion. The academic production resulting from these studies resulted in 
several articles published in specialized journals and papers presented, mainly in national 
and international scientific events with publication in annals, even serving as a stimulus 
for student education of Scientific Initiation, Masters and Doctorate. The group has also 
fostered several scientific production projects, such as the Educare Project, which have 
already included 20 collections, in print and digital format, accessible to the blind and 
with low vision, having members of Núpita as their main authors. The study and extension 
activities developed are mainly aimed at the inclusion of people with disabilities, and focus 
on teacher training and inclusive practices. Currently, it has more than 60 participants, 
including professors, students and collaborators, distributed at all levels of higher 
education (undergraduate, master's and doctoral students, masters,  
doctors and post-docs).

Group contacts: nupitaufs01@gmail.com; rita_souza@academico.ufs.br

mailto:nupitaufs01@gmail.com
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Grupo de Estudos 
e Pesquisas 

Sobre Alimentos 
e Manifestações 

Tradicionais

O Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Alimentos e Manifestações Tradicionais (GRUPAM), 
liderado pela professora Sônia de Souza Mendonça Menezes, foi criado em 2011. Está 
vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de 
Sergipe, possui as seguintes linhas de pesquisa: territórios de alimentos tradicionais: 
cultura e estratégia de reprodução de grupos familiares rurais e urbanos; o alimento como 
memória, identidade dos territórios nos séculos passados e na contemporaneidade; a 
leitura das manifestações culturais e a educação; o alimento como atrativo turístico e 
geração de renda nos territórios; A circulação e valorização dos alimentos tradicionais e 
sustentáveis nos circuitos curtos e longos. O Grupam desenvolve projetos de pesquisas 
associados a produção, a circulação e o consumo dos alimentos, as relações entre os 
sistemas agroalimentares localizados e as inter-relações com a produção de alimentos 
sustentáveis e tradicionais, assim como a criação de novas alternativas de comercialização 
e valorização desses alimentos nos diferentes territórios. Evidencia-se nas pesquisas a 
produção de alimentos como manifestações culturais arraigadas na identidade territorial 
dos consumidores nos espaços urbanos e rurais, portanto, o alimento é um elemento 
fundante da cultura. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados, livros e trabalhos apresentados 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado, Pós doutorado). As ações 
desenvolvidas estão voltadas para organização de eventos, participação em pesquisas 
financiadas com parcerias com instituições como a UESB, UFG, Embrapa, além de Redes 
de pesquisa nacional como a Rede de Estudos Agrários e internacional com a Red SIAL 
da América Latina. Integram o Grupam docentes, discentes e colaboradores, distribuídos 
em todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, 
doutores e pós-doutores)da UFS e de outras instituições de ensino e pesquisa. 

Informações Adicionais: https://grupam-ufs.com.br; https://pt-br.facebook.com/ @grupam.
ufs e-mail: grupam.ufs@gmail.com

Study and Research 
Group on Food 
and Traditional 
Manifestations

The Study and Research Group on Food and Traditional Manifestations (GRUPAM), led 
by Professor Sônia de Souza Mendonça Menezes, was created in 2011. It is linked to the 
Postgraduate Program in Geography, at the Federal University of Sergipe, and has the 
following lines of research: traditional food territories: culture and reproduction strategy of 
rural and urban family groups; food as memory, identity of territories in past and contemporary 
centuries; reading of cultural manifestations and education; food as a tourist attraction and 
income generation in the territories; The circulation and enhancement of traditional and 
sustainable foods in short and long circuits. Grupam develops research projects associated 
with the production, circulation and consumption of food, the relationships between localized 
agrifood systems and the interrelationships with the production of sustainable and traditional 
foods, as well as the creation of new marketing and valorization alternatives of these foods 
in different territories. In research, food production is evidenced as cultural manifestations 
rooted in the territorial identity of consumers in urban and rural spaces, therefore, food is 
a fundamental element of culture. The academic production resulting from these studies 
resulted in several articles published in specialized journals, books and papers presented 
at national and international scientific events with publication in annals, also serving as a 
stimulus for student education of Scientific Initiation, Masters, Doctorate and Postdoctoral. 
The activities developed are aimed at organizing events, participating in research financed 
with partnerships with institutions such as UESB, UFG, Embrapa, in addition to national 
research networks such as the Agrarian Studies Network and internationally with Red SIAL in 
Latin America. The Group is composed of professors, students and collaborators, distributed 
at all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, 
doctors and post-docs) from UFS and other teaching and research institutions.

Additional Information: https://grupam-ufs.com.br; https://pt-br.facebook.com/ @grupam.ufs 
e-mail: grupam.ufs@gmail.com

mailto:grupam.ufs@gmail.com
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Grupo de Pesquisa 
Balbucios: Gaguejar 

uma Infância

O Grupo de Pesquisa Balbucios, liderado pela professora Michele de Freitas Faria de 
Vasconcelos e pelo professor Marcos Ribeiro de Melo, foi criado em 2016. Vinculado 
aos Departamentos de Psicologia e Educação da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), possui cinco linhas de pesquisa, com a finalidade de construir aportes teórico-
metodológicos para balbuciar um pensamento infantil que desnaturalizem as (nossas) 
línguas adultocêntricas da Psicologia e da Educação. A produção acadêmica decorrente 
desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e 
trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais 
com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de Iniciação 
Científica e Mestrado. As ações desenvolvidas estão voltadas, além de desenvolvimento 
de pesquisas etnocartográficas, intervenções por meio de imagens cinematográficas 
junto ao Colégio de Aplicação da UFS, com o qual temos desenvolvido parceria ao 
longos desses anos. Atualmente, conta com 14 participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, 
mestres, doutores e pós-doutores).

Contatos do grupo: michelevasconcelos@academico.ufs.br

marcos_demelo@academico.ufs.br

Babbling Research 
Group: Stuttering  

a Childhood

The Babbling Research Group, led by Professor Michele de Freitas Faria de Vasconcelos, 
was created in 2016. Linked to the Departments of Psychology and Education of the 
Federal University of Sergipe (UFS), it has five lines of research, with the purpose of 
building theoretical-methodological contributions to babble a childish thought that 
denaturalizes (our) adult-centric languages   of Psychology and Education. The academic 
production resulting from these studies resulted in several articles published in specialized 
journals and papers presented, mainly in national and international scientific events with 
publication in annals, also serving as a stimulus for student education of Scientific Initiation 
and Masters. Besides the development of ethnocartographic research, the activities 
developed are aimed at interventions through cinematographic images with the College of 
Application of UFS, with which we have developed a partnership over the years. Currently, 
it has 14 participants, including professors, students and collaborators, distributed at all 
levels of higher education (undergraduate and master's students, masters, doctors  
and post-docs).

Group contacts: michelevasconcelos@academico.ufs.br

marcos_demelo@academico.ufs.br

mailto:michelevasconcelos@academico.ufs.br
mailto:marcos_demelo@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Socialização das 

Atitudes Intergrupais  
e Racismo

O Grupo de Pesquisa Socialização das atitudes intergrupais e racismo (GPSAIR), 
liderado pela professora Dalila Xavier de França, foi criado em (2004) como linha de 
pesquisa do grupo Normas sociais estereótipos, preconceito e racismo (CNPq), tornou-
se grupo independente no ano de 2020 adotando nome inicialmente mencionando. 
Vinculado ao Departamento de Psicologia (DPS) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), com a finalidade de Formação científica dos alunos relativa ao fenômeno do 
preconceito racial, através da instrumentalização conceitual, metodológica, técnica 
e prática sobre socialização, identidade racial, psicologia social, desenvolvimento 
cognitivo da criança, normas sociais, estereótipos e racismo, enfocando os contextos 
midiáticos, familiar, escolar e da relação entre pares. Desde 2006 tem parcerias com 
ISCTE (Portugal), Universidade de Queensland (2019), UFPB. O (GPSAIR)administra o 
Laboratório LPS juntamente com o grupo NSEPR. A produção acadêmica decorrente 
desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e 
trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais 
com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, 
Doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para a pesquisa e intervenção 
sobre racismo no ambiente escolar. Atualmente, conta com 14 participantes, entre 
docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores).

Socialization of 
Intergroup Attitudes 

and Racism  
Research Group

The  Socialization of Intergroup Attitudes and Racism Research Group (GPSAIR), led by 
Professor Dalila Xavier de França, was created in 2004 as a research line of the Social 
norms, stereotypes, prejudice and racism group (CNPq), which became an independent 
group in 2020, adopting the name previously informed. Linked to the Department of 
Psychology (DPS) of the Federal University of Sergipe (UFS), it aims at the scientific 
training of students regarding the phenomenon of racial prejudice, through conceptual, 
methodological, technical and practical instrumentalization on socialization, racial 
identity, social psychology, child cognitive development, social norms, stereotypes and 
racism, focusing on media, family, school and peer relationship contexts. Since 2006, 
it has established partnerships with ISCTE (Portugal), University of Queensland (2019) 
and UFPB. GPSAIR manages the LPS Laboratory together with the NSEPR group. The 
academic production resulting from these studies resulted in several articles published 
in specialized journals and paper presented, mainly in national and international scientific 
events with publication in annals, even serving as a stimulus for student education of 
Scientific Initiation, Masters and Doctorate. The actions developed are aimed at research 
and interventions on racism in the school environment. Currently, it has 14 participants, 
including professors, students and collaborators, distributed at all levels of higher 
education (undergraduate, master's and doctoral students, masters,  
doctors and post-docs).
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Grupo de Pesquisa  
Coletivo de Estudos 
da Subjetividade e 

Políticas para a Vida

O Grupo de Pesquisa Coletivo de Estudos da Subjetividade e Políticas para a 
Vida (Omnibus), liderado pelo professor Kleber Jean Matos Lopes, foi criado em 
2009. Vinculado ao Departamento de Psicologia (DPS) da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS), possui duas linhas de pesquisa, com a finalidade de pensar, analisar 
e produzir conhecimentos nos campos da saúde mental e da vida na cidade. A 
produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em artigos publicados em 
periódicos acadêmicos e trabalhos apresentados em eventos científicos. As ações 
desenvolvidas estão voltadas para estudos através da problematização dos modos de 
subjetivação da vida contemporânea. Atualmente, conta com sete participantes, entre 
docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: e-mail klebermatos@academico.ufs.br

Collective for Studies 
on Subjectivity and 

Policies for Life 
Research Group

Collective for Studies on Subjectivity and Policies for Life Research Group (Omnibus), led 
by Professor Kleber Jean Matos Lopes, was created in 2009. Linked to the Department of 
Psychology (DPS) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has two lines of research, 
with the purpose of thinking, analyzing and producing knowledge in the fields of mental 
health and city life. The academic production derived from these studies resulted in 
articles published in academic journals and papers presented at scientific events. The 
activities developed by the group focus on research about the problematization of the 
ways of subjectivation in contemporary life. Currently, it has seven participants, including 
professors, students and collaborators, distributed at all levels of higher education 
(undergraduate, master's and doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: e-mail klebermatos@academico.ufs.br
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Grupo de Estudos em 
Educação Superior

O Grupo de Estudos em Educação Superior (GEES), liderado pela Profa. Dra. 
Marilene Batista da Cruz Nascimento, foi criado em 2017. O GEES, cadastrado no 
Diretório do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
está vinculado ao Departamento de Educação de Itabaiana (DEDI) e ao Programa de 
Pós-graduação em Educação (PPGED), tendo três linhas de pesquisa: a) Formação 
de Professores: saberes e práticas na educação básica; b) Pedagogia Universitária: 
campo de prática, formação e tecnologias educacionais; e c) Avaliação, Qualidade 
e Iniciação à Pesquisa na Educação Superior. As pesquisas envolvem temas 
relacionados à educação básica e superior como direito subjetivo, visando discutir sobre 
permanência, acesso, promoção da igualdade baseada na equidade no âmbito do 
desenvolvimento humano e social. Pretende-se, ainda, contribuir com a apropriação de 
conhecimentos, saberes e fazeres próprios da docência, tornando possível, inclusive, 
compreender como se constrói a professoralidade.  A matriz teórico-metodológica 
adotada segue os estudos da pesquisa-intervenção e da cartografia sustentadas 
na epistemologia da complexidade. Além de atividades ofertadas à graduação e à 
pós-graduação, esse grupo atua na produção de teses, dissertações, monografias, 
artigos, no desenvolvimento de investigação em redes colaborativas (internas e 
externas) e participação em eventos locais, nacionais e internacionais, contando com 
60 participantes, entre pós-doutores, doutores, doutorandos, mestres, mestrandos, 
bolsistas de iniciação científica, especialistas, graduados e graduandos, professores da 
educação básica e superior.

Contatos do grupo: E-mail: nascimentolene@yahoo.com.br

Study Group  
on Higher Education

The Study Group on Higher Education (GEES), led by Professor Marilene Batista da 
Cruz Nascimento, PhD, was created in 2017. GEES, registered in the Directory of the 
National Council for Scientific and Technological Development (CNPq), is linked to 
the Department of Education of Itabaiana (DEDI) and to the Postgraduate Program in 
Education (PPGED). It has three lines of research: a) Teacher Training: knowledge and 
practices in basic education; b) Academic Pedagogy: field of practice, training and 
educational technologies; and c) Assessment, Quality and Research Initiation in Higher 
Education. The research involves themes related to basic and higher education as 
subjective rights, aiming to discuss the permanence, access and promotion of equality 
based on equity in the context of human and social development. It is also intended 
to contribute to the appropriation of knowledge, knowledge and practices that are 
characteristic of teaching, making it even possible to understand how the teacher is 
built. The theoretical-methodological matrix adopted follows the studies of research-
intervention and cartography supported by the epistemology of complexity. In addition to 
the activities offered to undergraduate and graduate students, this group works on the 
production of theses, dissertations, monographs, articles, in the development of research 
in collaborative networks (internal and external) and participation in local, national and 
international events. It is composed of 60 participants, including post-docs, doctors, 
masters, doctoral students, master's students and scientific initiation scholarship holders, 
specialists, graduates and undergraduates, as well as teachers of basic and  
higher education.

Group Contact: nascimentolene@yahoo.com.br
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Grupo de Pesquisa 
Arqueologia  

do Mundo Atlântico

O Grupo de Pesquisa Arqueologia do Mundo Atlântico (AMA), liderado pelo professor 
Jenilton Ferreira Santos, foi criado em 15/03/2016. Vinculado ao Departamento de 
Arqueologia (DARQ) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui duas linhas 
de pesquisa, com a finalidade de entender os hibridismos culturais que forjaram as 
sociedades atlânticas ao longo de milênios. Por outro lado, pensa nos frutos de tais 
construto e coloca em valor todo o patrimônio produzindo, seja na valorização e 
construção de memórias identitárias sufragadas ao  longo da história, ou mesmo na 
construção critérios para salvaguarda do patrimônio histórico - arqueológico  até aqui 
produzido. Desde 2016 tem parcerias com Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 
Administra o Laboratório de Arqueologia da Arquitetura e da Cidade. A produção 
acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em 
periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos 
científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive 
de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas 
estão voltadas para construção de narrativas e valorização do patrimônio material e 
imaterial pretérito. Atualmente, conta com 17 participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: tonferreira@academico.uf.br

Archeology of the 
Atlantic World 

Research Group

The Archeology of the Atlantic World research group (AMA), led by Professor Jenilton 
Ferreira Santos, was created on March 15, 2016. AMA is linked to the Department of 
Archeology (DARQ) of the Federal University of Sergipe (UFS). The group has two 
research lines, with the purpose of understanding the cultural hybridity that forged Atlantic 
societies over millennia. Furthermore, the group aims to understand the outcomes 
of these constructs and values all the patrimony products, whether in the valorization 
and construction of identity memories suffragated throughout history, or even in the 
construction of criteria to safeguard the historical-archaeological patrimony produced so 
far. Since 2016, the group has developed  partnerships with the Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM) and has led the Laboratory for Archeology of Architecture and of the 
City. The academic production originating  from these studies resulted in several articles 
published in specialized journals and papers presented in national and international events 
which were published in annals. These publications  have encouraged student education 
of Scientific Initiation, Masters and Doctorate. The activities developed within the group 
aim at building narratives and emphasizing the importance of material and immaterial 
heritage. Currently, AMA is composed of 17 members, including faculty, students and 
collaborators, distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's and 
doctoral students, professors and post-doctoral fellows).

Group contact: tonferreira@academico.uf.br
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Grupo de Pesquisa: 
Poder, Cultura e 

Relações Sociais  
na História

O Grupo de Pesquisa Poder, Cultura e Relações Sociais na História (PCRS-História), 
liderado pela professora Drª Célia Costa Cardoso, foi criado em 04.01.2014. Vinculado 
ao Departamento de História (DHI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 
três linhas de pesquisa, com a finalidade de promover investigações relativas às 
categorias de Cultura Política, Memória e Poder. Desde o seu surgimento vinculou-
se ao Laboratório de Pesquisa Histórica/PROHIS. A produção acadêmica decorrente 
desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e 
trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais 
com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, 
Doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para o desenvolvimento 
da pesquisa histórica e para a produção de produtos de divulgação científica. 
Atualmente, conta com cerca de vinte e cinco participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: e-mail celiacardoso@academico.ufs.br

Power, Culture  
and Social Relations  

in History  
Research Group

The Power, Culture and Social Relations in History Research Group (PCRS-History), 
led by Professor Célia Costa Cardoso, PhD, was created on 01.04.2014. Linked to the 
Department of History (DHI) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has three lines of 
research, with the purpose of promoting investigations related to the categories of Political 
Culture, and Memory and Power. Since the beginning, it has been linked to the Historical 
Research Laboratory/PROHIS. The academic production resulting from these studies 
resulted in several articles published in specialized journals and papers presented, mainly 
in national and international scientific events with publication in annals, even serving as a 
stimulus for student education of Scientific Initiation, Masters and Doctorate. The actions 
developed are aimed at the development of historical research and the production of 
scientific dissemination products. Currently, it has about twenty-five participants, including 
professors, students and collaborators, distributed at all levels of higher education 
(undergraduate, master's and doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: celiacardoso@academico.ufs.br

mailto:celiacardoso@academico.ufs.br
mailto:celiacardoso@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Arqueologia de 

Ambientes Aquáticos

O Grupo de Pesquisa Arqueologia de Ambientes Aquáticos (ARQSUB), liderado 
pelo professor Gilson Rambelli, foi criado em 2010. Vinculado ao Departamento de 
Arqueologia (DARQ) da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e ao Programa de 
Pós-Graduação em Arqueologia (PROARQ-UFS), possui 6 linhas de pesquisa, com a 
finalidade de Divulgar a Arqueologia de Ambientes Aquáticos como uma nova área de 
pesquisa da Arqueologia brasileira. Desde 2010 tem parcerias com o Laboratório de 
Arqueologia de Ambientes Aquáticos (LAAA-UFS). A produção acadêmica decorrente 
desses estudos resultou em várias publicações em periódicos especializados, livros e 
trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais 
com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação em projetos de  
Iniciação Científica, TCCs, Mestrados e Doutorados. As ações desenvolvidas estão 
voltadas para discutir conceitos e problematizações teóricas sobre esta Arqueologia. 
Atualmente, conta com 27 participantes, entre docentes e discentes, distribuídos em 
todos os níveis do ensino superior (mestrandos, doutorandos, mestres,  
doutores e pós-doutores).

Archeology of  
Aquatic Environments 

Research Group

The Archeology of Aquatic Environments Research Group (ARQSUB), led by Professor 
Gilson Rambelli, was created in 2010. Linked to the Department of Archeology (DARQ) of 
the Federal University of Sergipe (UFS) and to the Postgraduate Program in Archeology 
(PROARQ - UFS), it has 6 lines of research, with the purpose of Disseminating the 
Archeology of Aquatic Environments as a new area of   research in Brazilian Archeology. 
Since 2010, it has established partnerships with the Archeology of Aquatic Environments 
Laboratory (LAAA - UFS). The academic production resulting from these studies resulted 
in publications in specialized journals, books and papers presented, mainly in national 
and international scientific events with publication in annals, also serving as a stimulus for 
student education of Scientific Initiation, Undergraduate research, Masters and Doctorate. 
The group developed activities aiming at the discussion of theoretical concepts and 
problematizations about this Archeology. Currently, it is composed of 27 participants, 
including professors and students, distributed at all levels of higher education (master's 
and doctoral students, masters, doctors and post-docs).
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Grupo de Pesquisa 
Disciplinas Escolares: 

História, Ensino, 
Aprendizagem

O Grupo de Pesquisa Disciplinas Escolares: História, Ensino, Aprendizagens (DEHEA), 
liderado pelos professores João Paulo Gama Oliveira e Rosemeire Marcedo Costa, 
foi criado em 2006. Vinculado aos Departamentos de Educação (DEDI e DED) da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 4 linhas de pesquisa, a saber: História 
das Disciplinas Escolares; História das instituições educacionais, dos docentes, dos 
discentes e das práticas escolares; Ensino de História e Patrimônio escolar. Têm 
parcerias com o Grupo de Pesquisa HEDUCA (História e Educação: textos, escritas e 
leituras) da UFPel e com o Laboratório de Ensino de História (LabHist) do IFS. O DEHEA 
coordena o Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense (CEMAS) por meio 
de convênio firmado entre a UFS e a Secretaria do Estado da Educação, Esporte e 
Cultura de Sergipe. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados, capítulos de livros e trabalhos 
apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com 
divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, 
Doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para pesquisa, ensino e extensão 
com significativa atuação em escolas públicas sergipanas. Atualmente, conta com 20 
participantes, entre docentes, discentes e um colaborador estrangeiro, distribuídos em 
todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos,  
mestres e doutores). 

Contato do grupo: joaopaulogama@academico.ufs.br

Research Group on 
School Disciplines: 

History, Teaching,  
Learning

The Research Group on School Disciplines: History, Teaching, Learning (DEHEA), led 
by Professor João Paulo Gama Oliveira and Professor Rosemeire Marcedo Costa, was 
founded in 2006 and it is linked to the Education Departments (DEDI and DED) of the 
Federal University of Sergipe (UFS), with 4 research lines: History of School Subjects; 
History of Educational Institutions, Faculty and Students; History of School Practices 
and the Teaching of History and School Patrimony. It has established partnerships with 
the Research Group on History and Education: texts, writing and reading (HEDUCA) 
from UFPel and with the Laboratory of History Teaching (LabHist) from the IFS. DEHEA 
coordinates the Atheneu Sergipense Education and Memory Center (CEMAS) through 
an agreement signed between UFS and the Sergipe State Department of Education, 
Sports and Culture. The academic production resulting from these studies resulted in 
several papers published in specialized journals, book chapters and papers presented in 
national and international scientific events, with publications in annals, also serving as a 
stimulus for student education of Scientific Initiation, Master’s Degree and Doctorate. The 
activities developed are related to research, teaching and extension practices, mainly in 
public schools of Sergipe, Brazil. Currently, it is composed of 20 participants, including 
professors, students, and a foreign visitor, distributed at all levels of Higher Education 
(undergraduate students, master's and PhD students, masters and doctors).

Group contact: joaopaulogama@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Psicologia do 

Desenvolvimento e 
da Personalidade: 
Investigações em 

Contextos Culturais

O Grupo de Pesquisa Psicologia do Desenvolvimento e da Personalidade: Investigações 
em Contextos Culturais, liderado pelo professor Elder Cerqueira Santos, foi criado em 
2010. Vinculado ao Departamento de Psicologia (DPS) da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS), possui 05 linhas de pesquisa, com a finalidade de investigar aspectos do 
desenvolvimento humano a partir de uma perspectiva socio-contextualista. Desde seu 
início tem parcerias com mais três Universidades no país (UFRGS, PUCRS e UNIFOR), e 
a partir de 2014 estabeleceu parcerias com a Universidade de Toronto, Canadá. O grupo 
administra o Laboratório SEXUS (Saúde, Sexualidade e Desenvolvimento Humano), 
assim como faz parte do Laboratório de Psicologia Experimental do DPS na colaboração 
do Prof. Diogo Seco Ferreira. O grupo produz anualmente artigos em periódicos 
nacionais e internacionais, alcançando padrão de produtividade CNPq (coordenador é 
bolsista de Produtividade). Há cinco anos vem realizando uma produção de livro anual, 
caracterizando uma coletânea em colaboração com outros grupos do DPS. Atualmente 
conta com discentes de graduação em PIBIC, mestrado e doutorado no PPGPSI UFS. 
As produções do grupo estão concentradas nos seguintes temas: comportamento 
sexual; sexualidade e saúde; diversidade sexual; violência sexual;  
comportamento do consumidor. 

Contatos do grupo: e-mail: eldercerqueira@academico.ufs.br

Research Group 
on Developmental 

and Personality 
Psychology: 

Investigations in 
Cultural Contexts

The Research Group on Developmental and Personality Psychology: Investigations in 
Cultural Contexts, led by Professor Elder Cerqueira Santos, was created in 2010. Linked 
to the Department of Psychology (DPS) at the Federal University of Sergipe (UFS), it 
has 05 research lines, with the purpose of investigating aspects of human development 
from a socio-contextualist perspective. Since the beginning, it has had partnerships with 
three other Universities in the country (UFRGS, PUCRS and UNIFOR), and in 2014 a 
partnership with the University of Toronto, Canada was established. The group manages 
the SEXUS (Health, Sexuality and Human Development) Laboratory, and also participates 
in the Experimental Psychology Laboratory of the DPS, in collaboration with Prof. Diogo 
Seco Ferreira. The group annually publishes articles in national and international journals, 
reaching CNPq productivity standards (the coordinator is a Productivity Scholar). It has 
been producing an annual book for five years, featuring a collection in collaboration 
with other DPS groups. Currently, it is composed of undergraduate students of Scientific 
Initiation, as well as masters and doctoral students from the PPGPSI - UFS. The group's 
productions focus on the following themes: sexual behavior; sexuality and health; sexual 
diversity; sexual violence; consumer behavior.

Group contact: eldercerqueira@academico.ufs.br 

mailto:eldercerqueira@academico.ufs.br
mailto:eldercerqueira@academico.ufs.br


250 . CIÊNCIAS HUMANAS / HUMAN SCIENCES

Grupo de Pesquisa 
Ética e Filosofia Política 

da UFS

O Grupo de Pesquisa Ética e Filosofia Política da UFS (GPEFP/UFS) é liderado 
pelo professor Antônio Carlos dos Santos e foi instituído em 2003. Vinculado ao 
Departamento de Filosofia (SIGLA) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 
duas linhas de pesquisa (História de Filosofia Moderna e Ética e Filosofia Política 
Moderna) e tem a finalidade de aglutinar pesquisadores em torno da problemática 
ética e política modernas. Desde 2010 tem parcerias com pesquisadores franceses, 
canadenses e ingleses. O (GPEFP) agrega sete professores doutores e vários 
discentes do pibic, de mestrado e de doutorado a eles vinculados. Ele tem vasta 
produção acadêmica decorrente desses estudos, seja em forma de artigos publicados 
em periódicos especializados, seja em livros e capítulos de livros. Além disso, os 
seus componentes têm apresentado trabalhos em eventos científicos nacionais 
e internacionais. As ações desenvolvidas estão voltadas para a formação de 
pesquisadores na área aludida.

UFS Ethics and 
Political Philosophy 

Research Group

The UFS Ethics and Political Philosophy Research Group (GPEFP / UFS) is led by 
Professor Antônio Carlos dos Santos and was established in 2003. Linked to the 
Department of Philosophy of the Federal University of Sergipe (UFS), it has two lines of 
research (History of Modern Philosophy and Ethics and Modern Political Philosophy) 
and its purpose is to bring together researchers around ethical and modern political 
issues. Since 2010, it has established partnerships with French, Canadian and English 
researchers. GPEFP is composed of seven PhD professors and several students of 
Scientific Initiation, master's and doctorate linked to them. The academic production 
resulting from these studies resulted in several articles published in specialized journals, 
or in books and book chapters. In addition, its components have presented papers in 
national and international scientific events. The actions developed are aimed at training 
researchers in the aforementioned area. 
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Grupo de Pesquisa 
GEADAS

O Grupo de Pesquisa Grupo de Estudo de Alfabetização, Discurso e Aprendizagens 
(GEADAS), liderado pelo professor José Ricardo Carvalho, foi criado em março de 2009. 
Vinculado ao Departamento de Letras Vernáculas (DLEV) da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS), possui 3 linhas de pesquisa, com a finalidade de realizar investigações 
sobre as práticas de ensino da leitura e da produção textual no campo da linguística 
aplicada, tomando como base os estudos da linguagem em uso, sob a perspectiva 
teórico-metodológica do Interacionismo Sociodiscursivo. O objetivo do grupo é a 
promoção de reflexões que estimulem o avanço do trabalho pedagógico com gêneros 
de texto, considerando os aspectos linguísticos e discursivos vinculados ao domínio 
das capacidades de linguagem. Para tanto, o grupo promove estudos nos seguintes 
temas: transposição didática, oralidade e escrita; processos de ensino-aprendizagem da 
língua materna; alfabetização, letramento, gêneros textuais e sequência didática. Desde 
2009, o grupo realiza pesquisas na área de ensino da leitura e da escrita. A produção 
acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em 
periódicos especializados, organização de eventos de divulgação científica nacional 
e internacional, organização de livros e anais. Atualmente, o grupo conta com 9 
participantes, entre docentes e discentes, distribuídos nos níveis do ensino superior 
(mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

GEADAS  
Research Group

GEADAS (Literacy, Discourse and Learning Research Group) was created in March 2009, 
and is led by Professor José Ricardo Carvalho. Linked to the Department of Languages 
(DLEV) of the Federal University of Sergipe (UFS), the group has 3 lines of research with 
the purpose of conducting investigations on the teaching practices of reading and textual 
production in the field of applied linguistics, based on studies of language in use, under 
the theoretical-methodological perspective of Socio Discursive Interactionism. The group's 
objective is to promote reflections that encourage the advancement of pedagogical work 
with text genres considering the linguistic and discursive aspects linked to the mastery of 
language skills. To this end, the group promotes studies on the following topics: didactic 
transposition, orality and writing; mother tongue teaching-learning processes, literacy, 
textual genres and didactic sequence. Since 2009, the group has been conducting 
research in the field of reading and writing teaching. The academic production resulting 
from these studies resulted in several articles published in specialized journals, 
organization of national and international scientific dissemination events, organization 
of books and annals. Currently the group has 9 participants, including professors and 
students, distributed at all levels of higher education (master's and doctoral candidates, 
masters and doctors). 

Group contact: ricardocarvalho.ufs@hotmail.com

Additional Information: + 55 (79) 9937-3669/ (79) 8879-2013

mailto:ricardocarvalho.ufs@hotmail.com
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Grupo de Pesquisa 
Ritual, Festa e 

Performance

O Grupo de Pesquisa Ritual, Festa e Performance (GPRFP), vinculado ao Departamento 
de Ciências Sociais (DCS) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), liderado pela 
professora Eufrázia Cristina Menezes Santos, foi criado em 2006. Seus participantes 
alinham estudos e propostas de investigação em torno de três linhas de pesquisa: 
antropologia da festa; ritual e performance; violência e performance. O grupo tem como 
objetivo analisar as dimensões comunicativas, simbólicas e expressivas da vida social 
na perspectiva da antropologia simbólica e dos estudos da performance. A ênfase 
recai na abordagem interdisciplinar de gêneros performativos como festas, rituais, 
dança, música, teatro, esporte, narrativas e encenações da vida cotidiana. A produção 
acadêmica decorrente desses estudos resultou em artigos publicados em periódicos 
especializados e trabalhos apresentados em eventos científicos com divulgação 
em anais. As ações desenvolvidas compreendem reuniões de estudo, proposição 
e discussão de projetos de pesquisas, realização de ciclos de conferência (leituras 
antropológicas), organização e participação em eventos científicos. Atualmente, o grupo 
conta com oito participantes (quatro pesquisadores permanentes e quatro associados).

Contatos do grupo: eufrazia@academico.ufs.br

Ritual, Festival  
and Performance 
Research Group

The Ritual, Festival and Performance Research Group (GPRFP), linked to the Department 
of Social Sciences (DCS) of the Federal University of Sergipe (UFS), is led by Professor 
Eufrázia Cristina Menezes Santos, and was created in 2006. Its participants align studies 
and proposals of investigation related to three research areas: anthropology of festivals; 
ritual and performance; violence and performance. The group aims at analyzing the 
communicative, symbolic and expressive dimensions of social life from the perspective of 
symbolic anthropology and performance studies. Emphasis lays on the interdisciplinary 
approach to performance types such as dance, music, theater, sports, narratives and 
stagings of daily life. The academic production derived from these studies resulted 
in articles published in specialized journals and working papers, presented mainly in 
scientific conferences, with publication in annals. The activities developed include study 
meetings, proposition and discussion of research projects, holding conference cycles 
(anthropological readings), organization and participation in scientific events. Currently, the 
group has eight participants (four permanent researchers and four associates).

Group contact: eufrazia@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
sobre Dinâmica Rural  

e Regional

O Grupo de Pesquisa sobre Dinâmica Rural e Regional (GDRR), liderado pelo professor 
Marcelo Alves Mendes, foi criado em março de 2013. Vinculado ao Departamento de 
Geografia (DGEI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui três linhas de 
pesquisa, com a finalidade de ampliar o debate sobre a dinâmica rural brasileira dos 
dias atuais, contribuindo com atividades de ensino-pesquisa-extensão o que fortalece 
a função social da Universidade Federal de Sergipe. Desde 2013 tem parcerias com 
o Grupo de Pesquisa sobre Transformações do Mundo Rural vinculado ao Programa 
de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Sergipe. O (GDRR) 
compartilha de espaços de pesquisa do DGEI. A produção acadêmica decorrente 
desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e 
trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais com divulgação 
em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de Iniciação Científica e Mestrado. 
As ações desenvolvidas estão voltadas para as condições de reprodução da agricultura 
familiar no nordeste brasileiro, particularmente, no estado de Sergipe. Atualmente, conta 
com 15 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos 
os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores 
e pós-doutores). 

Contatos do grupo: marcelomendes@academico.ufs.br

Research Group on 
Rural and Regional 

Dynamics

The Research Group on Rural and Regional Dynamics (GDRR), led by Professor Marcelo 
Alves Mendes, was created in March 2013. Linked to the Department of Geography 
(DGEI) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has three lines of research, with the 
purpose of broadening the debate on current Brazilian rural dynamics, contributing with 
teaching-research-extension activities, which strengthens the social function of the Federal 
University of Sergipe. Since 2013, it has had partnerships with the Research Group on 
Transformations of the Rural World, linked to the Postgraduate Program in Geography 
at the Federal University of Sergipe. GDRR shares the research spaces occupied by 
DGEI. The academic production resulting from these studies resulted in several articles 
published in specialized journals and papers presented, mainly in national scientific 
events, with publication in annals, also serving as a stimulus for student education of 
Scientific Initiation and Masters. The actions developed are aimed at the conditions of 
reproduction of family farming in northeastern Brazil, particularly in the state of Sergipe. 
Currently, it has 15 participants, including professors, students and collaborators, 
distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral 
students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: marcelomendes@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
sobre Transformações 

no Mundo Rural

O Grupo de Pesquisa sob Transformações no Mundo Rural (GEPRU), liderado pelo 
Prof. Dr. José Eloízio da Costa foi criado em 2002. Estar vinculado ao Departamento de 
Geografia (DGE) e também ao Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGEO), 
apresentando diversas linhas de pesquisas dentro do marco do desenvolvimento rural 
e das abordagens sobre as recentes transformações envolvendo processos sociais 
rurais, agora demarcado por um segmento da economia brasileira de maior Valor Bruto 
de Produção (VBP), além dos estudos sobre a agricultura familiar, políticas públicas 
e pobreza rural. O GEPRU administra o Laboratório de Análise Regional vinculado ao 
PPGEO. Suas estratégias operam na responsabilidade acadêmica, com regularidade na 
produção de livros organizados, e maior inserção na produção de artigos acadêmicos 
em revistas qualis da área, isso como produtos do grupo, da realização de eventos em 
âmbito regional e a execução de pesquisas, em sua maioria com apoio institucional 
de órgãos de fomento. Tem articulado as temáticas na formação de recursos humanos 
nos níveis acadêmicos – graduação e pós-graduação. O grupo é formado por vinte 
pesquisadores e estudantes, compondo discentes de graduação e pós-graduação, 
além de mestres, doutores e pós-doutores, inclusive com a participação de outras 
instituições nacionais e internacionais.

Contato do Grupo: eloiziocosta@academico.ufs.br

Research Group on 
Transformations in the 

Rural World

The Research Group on Transformations in the Rural World (GEPRU), led by Prof. José 
Eloízio da Costa, PhD, was created in 2002. Linked to the Department of Geography 
(DGE) and also to the Postgraduate Program in Geography (PPGEO), it presents several 
lines of research within the framework of rural development and approaches to recent 
transformations involving rural social processes, now demarcated by a segment of the 
Brazilian economy with a higher Gross Production Value (GPV), in addition to studies on 
family farming, public policies and rural poverty. GEPRU manages the Regional Analysis 
Laboratory, linked to the PPGEO. Its strategies operate on academic responsibility, with 
regularity in the production of organized books and academic articles in qualified journals 
in the area, as a result of the products of the group, of events at the regional level and 
the execution of research, mainly with institutional support from development agencies. 
It has articulated the themes in the training of human resources at academic levels – 
undergraduate and graduate. The group is composed of twenty researchers and students, 
including undergraduate and graduate students, as well as masters, doctors and post-
docs, with the participation of other national and international institutions.

Group contact: eloiziocosta@academico.ufs.br

mailto:eloiziocosta@academico.ufs.br
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Grupo de Estudos e 
Pesquisa  

em Sociologia, 
Educação e Trabalho

O Grupo de Estudos e Pesquisa em Sociologia, Educação e Trabalho (GEPSET), 
liderado pelo professor Dr. Ivan Fontes Barbosa, foi criado em meados de 2019. 
Vinculado ao Departamento de Ciências Sociais (DCS) da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS), possui três linhas de pesquisa (Memória e vocação das Ciências 
Sociais no Brasil; Escola, sociologia e sociedade; Trabalho e sociedade 
contemporânea) e tem como escopo a reflexão sobre a institucionalização das ciências 
sociais no Brasil (sua história, seus usos e o seu mercado de trabalho) e a contribuição 
específica da sociologia para a compreensão das mudanças no mundo do trabalho 
e dos processos de escolarização. Desde sua criação tem efetuado parcerias com 
pesquisadores ligados a diversas universidades (UFPB, UFPE, UFBA, FUNDAJ, UFCG). 
A produção decorrente das atividades desenvolvidas pelo grupo tem resultado em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados, trabalhos apresentados em 
eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, organização 
de livros, atividades de ensino e extensão e tem servido de estímulo à formação de 
pesquisadores através das atividades de iniciação científica (PIBIC/PIBVOL), orientações 
de monografias, dissertações e teses. Atualmente conta com cerca de 20 membros, 
entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino 
superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: gepset.ufs@gmail.com; ivanbarbosa@acadêmico.ufs.br

Study and Research 
Group on Sociology, 
Education and Work

The Study and Research Group on Sociology, Education and Work (GEPSET), led 
by Professor Ivan Fontes Barbosa, PhD, was created in mid-2019. Linked to the 
Department of Social Sciences (DCS) of the Federal University of Sergipe (UFS), it 
has three lines of research (Memory and vocation of Social Sciences in Brazil; School, 
sociology and society; Work and contemporary society) and its scope is to reflect on the 
institutionalization of social sciences in Brazil (its history, uses and market of work) and the 
specific contribution of sociology to the understanding of changes in the world of work and 
schooling processes. Since its creation, it has made partnerships with researchers linked 
to several universities (UFPB, UFPE, UFBA, FUNDAJ, UFCG). The production resulting 
from the activities developed by the group has resulted in several articles published in 
specialized journals, papers presented at national and international scientific events with 
publications in annals. The group has also worked on the organization of books, teaching 
and extension activities and has served as a stimulus for the training of researchers 
through scientific initiation activities (PIBIC/PIBVOL), guidelines for monographs, 
dissertations and theses. It currently has about 20 members, including professors, 
students and employees, distributed at all levels of higher education (undergraduate, 
master's and doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contacts: gepset.ufs@gmail.com; ivanbarbosa@academico.ufs.br

mailto:gepset.ufs@gmail.com
about:blank
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Grupo de Pesquisa 
Educação Matemática 

Inclusiva

O Grupo de Pesquisa Educação Matemática Inclusiva, liderado pelo professor João 
Paulo Attie, foi criado em 2017. Vinculado ao Departamento de Matemática (DMA) 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui duas linhas de pesquisa, com a 
finalidade de trabalhar com questões que buscam superar a questão da "acessibilidade", 
em prol da "inclusão", nos processos de ensino e de aprendizagem de matemática. 
Nesse sentido, as pesquisas se voltam para três temas principais, o ensino inclusivo de 
matemática, uma aprendizagem de matemática inclusiva e a elaboração e adaptação 
de materiais didáticos inclusivos. A produção acadêmica decorrente desses estudos 
resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos 
apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com 
divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, 
Doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para a discussão sobre inclusão 
nas escolas, uma realidade no debate educacional contemporâneo. Apesar disso, 
incluir efetivamente alunos com alguma deficiência ainda é um processo bastante 
limitado, pois necessita, além da dedicação, também do comprometimento, muito 
além do discurso, do professor, da escola e da própria sociedade. Compreendendo o 
termo inclusão como a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, 
ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós, a educação 
inclusiva deve acolher todas as pessoas, sem exceção. Em paralelo à questão da 
inclusão, apontamos vários estudos afirmando que a matemática é uma disciplina 
onde as dificuldades em seu processo de ensino e aprendizagem se constituem 
em um desafio à educação e à própria cidadania, pois, inafortunadamente, tem-se 
caracterizado mais pelo fracasso do que pelo sucesso, caracterizando também uma 
relação difícil com os estudantes. Atualmente, o Grupo de Pesquisa conta com quatro 
participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em vários níveis 
do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres e doutores). 

Inclusive Mathematics 
Education  

Research Group

The Inclusive Mathematics Education Research Group, led by Professor João Paulo Attie, 
was created in 2017. Linked to the Department of Mathematics (DMA) of the Federal 
University of Sergipe (UFS), it has two lines of research, with the purpose of working 
on topics that seek to overcome the issue of "accessibility", in favor of "inclusion" in the 
teaching and learning processes of mathematics. In this sense, the research turns to 
three main themes, the inclusive teaching of mathematics, an inclusive mathematics 
learning and the elaboration and adaptation of inclusive teaching materials. The academic 
production resulting from these studies resulted in several articles published in specialized 
journals and papers presented, mainly in national and international scientific events, 
with publication in annals, even serving as a stimulus for student education of Scientific 
Initiation, Masters and Doctorate. The activities developed are aimed at discussing 
inclusion in schools, a reality in the contemporary educational debate. Despite this, the 
inclusion of students with a disability is still a very limited process, as it requires dedication, 
as well as commitment from the discourse, the teacher, the school and the society itself. 
We analyze the term inclusion as our ability to understand and recognize the other and 
thus have the privilege of living and sharing with people who are different from us, as 
inclusive education must embrace all people, without exception. In parallel to the issue 
of inclusion, we point out several studies stating that mathematics is a discipline in which 
the difficulties in its teaching and learning process constitute a challenge to education 
and to citizenship, since it has, unfortunately, been characterized more as a failure than 
as success or a difficult relationship with students. Currently, the Research Group has four 
participants, including professors, students and collaborators, distributed at various levels 
of higher education (undergraduate, master's and doctoral students,  
masters and doctors).
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Grupo de Pesquisa em 
Práticas Educativas 
e Aprendizagem na 

Educação Básica

O Grupo de Pesquisa em Práticas Educativas e Aprendizagem na Educação Básica 
(GPEA), liderado pela professora Anézia Maria Fonsêca Barbosa, foi criado em 24 de 
janeiro de 2017. Vinculado ao Departamento/Núcleo do Colégio de Aplicação (CODAP) 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 04 linhas de pesquisa, com a 
finalidade de desenvolver pesquisas sobre as relações entre ensino e aprendizagem em 
salas de aula do ensino fundamental e médio, além de pesquisas com outros contextos 
que envolvam aspectos sociais em diferentes disciplinas, analisando as contribuições 
de distintas propostas didáticas para aprendizagem de conceitos e habilidades 
pelos alunos do CODAP, da Graduação e Pós-Graduação. Desde 2019 tem parcerias 
com outras Instituições de Ensino Superior do Brasil e Internacionais. O GPEA não 
administra Laboratório. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As 
ações desenvolvidas estão voltadas para as mais diversas áreas de conhecimentos. 
Atualmente, conta com 18 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, 
distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, 
doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: gpea.codap.ufs@gmail.com

Research Group on 
Educational Practices 

and Learning  
in Basic Education

The Research Group on Educational Practices and Learning in Basic Education (GPEA), 
led by Professor Anézia Maria Fonsêca Barbosa, was created on January 24, 2017. Linked 
to the School of Application (CODAP) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 04 
lines of research, with the purpose of developing research on the relationship between 
teaching and learning in elementary and high school classrooms, as well as research with 
other contexts involving social aspects in different disciplines, analyzing the contributions 
of different didactic proposals for the learning of concepts and skills by students from 
CODAP, as well as the Undergraduate and Postgraduate ones. Since 2019, it has made 
partnerships with other Brazilian and International Higher Education Institutions. The GPEA 
does not administer a Laboratory. The academic production resulting from these studies 
resulted in several articles published in specialized journals and papers presented, mainly 
in national and international scientific events, with publication in annals, even serving 
as a stimulus for student education of Scientific Initiation, Masters and Doctorate. The 
actions developed are aimed at the most diverse areas of knowledge. Currently, it has 
18 participants, including teachers, students and collaborators, distributed at all levels of 
higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters,  
doctors and post-docs).

Group contact: gpea.codap.ufs@gmail.com
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Grupo de Pesquisa  
e Ensino em  

Ciências Ambientais

O Grupo de Pesquisa e Ensino em Ciências Ambientais (GPECIAMB), liderado pelas 
professoras Shiziele de Oliveira Shimada e Rosana de Oliveira Santos Batista, foi criado 
em 2018. O grupo de pesquisa é formado por docentes e discentes do Programa de 
Pós-Graduação em Rede Nacional Para Ensino das Ciências Ambientais (PROFCIAMB), 
vinculado ao Departamento de Geografia (DGE) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), possui 03 linhas de pesquisa, com a finalidade de dialogar acerca da relação 
sociedade e natureza numa perspectiva interdisciplinar, tendo como propósito 
desenvolver estudos e pesquisas voltadas às Ciências Ambientais nas diversas escalas 
geográficas. As ações desenvolvidas estão voltadas para Ensino e Inovação Tecnológica 
em Ciências Ambientais, Saúde Ambiental, além do Planejamento e Gestão Ambiental. 
A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente em 
eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, estimulando à 
formação dos mestrandos e fortalecendo o Mestrado Profissional em Rede Nacional. 
O grupo de pesquisa busca ampliar as discussões e produções teórico-metodológicas 
associando ensino-pesquisa-extensão com foco na formação de profissionais que 
atuam nas Ciências Ambientais e áreas afins.

Contatos do grupo: e-mail prof-ciamb@academico.ufs.br

Environmental  
Science Research and 

Teaching Group

The Environmental Science Research and Teaching Group (GPECIAMB), led by professors 
Shiziele de Oliveira Shimada and Rosana de Oliveira Santos Batista, was created in 
2018.  The research group is made up of professors and students from the Postgraduate 
Program in the National Network for Teaching Environmental Sciences (PROFCIAMB). 
Linked to the Department of Geography(DGE), of the Federal University of Sergipe(UFS), 
it has three lines of research, in order to dialogue about the relationship between 
society and nature in an interdisciplinary perspective, with the purpose of developing 
studies and research focused on Environmental Sciences in different geographic 
scales. The actions developed are aimed at Teaching and Technological Innovation in 
Environmental Sciences, Environmental Health, in addition to Environmental Planning 
and Management. The academic production resulting from these studies resulted in 
several articles published in specialized journals and papers presented, mainly in national 
and international scientific events with publication in annals, stimulating the formation of 
masters and strengthening the Professional Masters in National Network. The research 
group seeks to expand the discussions and theoretical-methodological productions 
associating teaching-research-extension with a focus on training professionals working in 
Environmental Sciences and related areas.

Group contacts: e-mail prof-ciamb@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa em 
Ensino de Física

O Grupo de Pesquisa em Ensino de Física (GPEF/UFS), liderado pelo professor 
Tiago Nery Ribeiro, foi criado em 2021 e atua em três linhas de pesquisa: (1) ensino e 
aprendizagem de Física; (2) formação de professores e (3) divulgação científica e ensino 
de Física. O GPEF/UFS é composto por docentes, discentes e colaboradores vinculados 
aos Departamentos de Física do Campus de São Cristóvão e Itabaiana, envolvidos com 
os cursos de Licenciatura em Física e com o Mestrado Nacional Profissional em Ensino 
Física. Os docentes pesquisadores do GPEF têm larga experiência acumulada na área 
de Ensino de Física com diversas publicações relevantes em periódicos especializados, 
eventos científicos nacionais e internacionais, monografias de conclusão de curso de 
graduação e pós-graduação, produtos educacionais e capítulos de livros. As ações 
desenvolvidas pelo GPEF estão voltadas para projetos de pesquisa, ensino e extensão 
na área de ensino de Física.

Contatos do grupo: gpef@academico.ufs.br

Research Group on 
Physics Teaching

The Research Group on Physics Teaching (GPEF/UFS), led by professor Tiago Nery 
Ribeiro, was created in 2021 and acts in three research lines: (1) teaching and learning 
Physics; (2) teacher training and (3) scientific dissemination and teaching physics. 
The GPEF/UFS is composed of professors, students and collaborators associated with 
both Physics Departments from the Federal University of Sergipe (São Cristóvão and 
Itabaiana), involved with Physics courses and with the National Professional Masters in 
Physics Teaching. GPEF researcher teachers have extensive experience in the field of 
Physics Teaching with several relevant publications in specialized journals, national and 
international scientific events, undergraduate and graduate productions, educational 
products and book chapters. The actions developed by the GPEF are aimed at research, 
teaching and extension projects in the field of Physics Teaching.

Group contact: gpef@academico.ufs.br
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Educação Matemática 
e Ensino de Ciências

O Grupo de Pesquisa Educação Matemática e Ensino de Ciências (GPEMEC), 
liderado pela professora Alice Alexandre Pagan e pelo Professor Edson José Wartha, 
surgiu a partir da reunião interdisciplinar de pesquisadores vinculados a diferentes 
áreas investigação em Educação Científica e Matemática e dos Campi de Itabaiana 
e São Cristóvão, bem como, de outras instituições brasileiras, nos Departamentos de 
Química, Física, Biologia e Matemática. O grupo desenvolve atividades de investigação 
sobre objetos emergentes dos processos educacionais de Ciências da Natureza e 
Matemática, visando compreender a construção de uma identidade profissional para 
o licenciado formado nessas áreas, de modo a qualificá-lo a ser construtor e crítico de 
conhecimentos, objetos de ensino e de aprendizagem.  Esse tipo de pesquisa abrange 
o conhecimento das necessidades e especificidades do ensino e dos atores sociais 
envolvidos nos processos educacionais em contextos regionais e nacionais. Além 
disso, são previstas nas atividades do grupo a organização de eventos científicos e 
de popularização da ciência, bem como, de projetos de extensão. Dentre os projetos 
desenvolvidos destacam-se desenvolvimento de tecnologias educacionais com 
financiamento do Observatório da Educação da CAPES, do PRONEM e do PROMOB 
da FAPITEC. Destacam-se três linhas de pesquisa, a saber: Ensino/aprendizagem 
de ciências, de matemática e recursos didáticos; Formação de professores; História, 
filosofia e cultura no ensino de Ciências e Matemática. 

Os pesquisadores do grupo estão vinculados aos Programas de Pós Graduação em 
Ensino de Ciências e Matemática (PPGECIMA) e Programa de Pós Graduação em 
Ensino (RENOEN). Sendo que a RENOEN (Rede Nordeste de Ensino) é um programa 
na forma de associação em rede que teve como idealizador, articulador e seu primeiro 
coordenador geral o Prof. Dr. Edson José Wartha. 

Contatos do grupo: apagan22@academico.ufs.br / ejwartha@academico.ufs.br

Research Group on 
Mathematics Education 

and Science Teaching

The Research Group on Mathematics Education and Science Teaching (GPEMEC), led 
by Professor Alice Alexandre Pagan and Professor Edson José Wartha, emerged from 
the interdisciplinary meeting of researchers linked to different areas of investigation in 
Science and Mathematics Education and the Campi de Itabaiana and Aracaju, as well 
as from other Brazilian institutions, in the Departments of Chemistry, Physics, Biology, 
and Mathematics. The group develops research activities on objects emerging from the 
educational processes of Natural Sciences and Mathematics, aiming to understand the 
construction of a professional identity for graduates trained in these areas, to qualify them 
to be a builder and critic of knowledge, objects of teaching and learning. This type of 
research encompasses knowledge of the needs and specificities of teaching and social 
actors involved in educational processes in regional and national contexts. In addition, 
the group's activities include the organization of scientific events and the popularization of 
science, as well as extension projects. Among the projects developed, we highlight the 
development of educational technologies with funding from the Education Observatory 
of CAPES, PRONEM, and PROMOB from FAPITEC. Three lines of research stand out, 
namely: Teaching/learning of science, mathematics, and teaching resources; Teacher 
training; History, philosophy, and culture in the teaching of Science and Mathematics. The 
GPEMEC’s researchers are linked to the Graduate Program in Science and Mathematics 
Teaching (PPGECIMA) and the Graduate Program in Teaching (RENOEN). RENOEN 
(Northeast Education Network) is a program in the form of a network association, and 
whose founder, articulator and first general coordinator was Prof. Edson José Wartha.

Group contacts: apagan22@academico.ufs.br / ejwartha@academico.ufs.br 
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Grupo de Pesquisa 
Formação e  

Atuação Docente

O Grupo de Pesquisa Formação e Atuação de Docente – INTERAÇÃO, liderado 
pelo Professor Dr. Luiz Anselmo Menezes teve suas atividades iniciadas no dia 
27 de agosto de 2012. Vinculado ao Departamento de Educação Física (DEF) da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui como linhas de pesquisa a Formação 
e Prática Docente, Formação e Profissionalização docente, Formação continuada e 
desenvolvimento profissional, com a finalidade de investigar a Formação Docente no 
Estado de Sergipe, e suas contribuições para o desenvolvimento do conhecimento 
profissional docente, promovendo investigações dos processos de aprender a ensinar 
no contexto da educação formal e seus impactos na aprendizagem dos alunos. 
Participa do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGED/UFS). Tem parcerias 
com o Grupo de Pesquisa Docência, Avaliação, Currículo e Contemporaneidade. 
UNIT. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados de ampla divulgação, livros e capítulos em 
livros e trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e 
internacionais com divulgação em anais, servindo de base para a formação de bolsistas 
de Iniciação Cientifica, Mestres e Doutores. As ações desenvolvidas estão voltadas para 
reunião de estudos, discussão dos projetos de pesquisa em andamento, realização 
e participação em eventos científicos. Atualmente, conta com 16 participantes, entre 
docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: e-mail: anselmomenezes@academico.ufs.b

Faculty Training  
and Operation 

Research Group

The Faculty Training and Operation Research Group – INTERACTION, led by Professor 
Luiz Anselmo Menezes, PhD, started its activities on August 27th, 2012. Linked to the 
Department of Physical Education (DEF) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 
as research lines Faculty Training and Practice, faculty Training and Professionalization, 
continued Training, and professional development, with the purpose of investigating 
Faculty Training in the state of Sergipe and its contributions to the development of faculty 
professional knowledge, promoting investigations of the processes of learning to teach in 
the context of formal education and its impacts on students’ learning. It takes part in the 
Graduate Program in Education (PPGED/UFS) and has established some partnerships 
with the Group of Research Teaching, Evaluation, Curriculum and Contemporaneity – 
UNIT. Academic production derived from those studies has resulted in several papers 
published in specialized high-circulation journals, books and book chapters, and research 
presented, mainly in national and international scientific events with dissemination in 
annals, serving as a stimulus for student education of Scientific Initiation, Masters and 
Doctorate. The activities developed are aimed at meeting studies, discussing research 
projects in progress, carrying out and participating in scientific events. Currently, it has 
16 participants, including professors, students and employees, distributed at all levels of 
higher education (undergraduates, master's and doctoral students, masters,  
doctors and post-docs).

Group contact: anselmomenezes@academico.ufs.br
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Grupo de Análises  
de Políticas e  

Poéticas Audiovisuais

O Grupo de Análises de Políticas e Poéticas Audiovisuais (GRAPPA), liderado pelo 
professor Luiz Gustavo Correia, foi criado em 07/12/2020. Vinculado ao Departamento 
de Ciências Sociais (DCS) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 04 
linhas de pesquisa: 1) Cinema, Corpo e Marcadores Sociais da Diferença; 2) Cinema, 
Subjetividade e Memória, 3) Contextos de Produção, Circulação e Recepção de 
Produções Audiovisuais; e 4) Cinema e Educação, com a finalidade de analisar, debater 
e divulgar dilemas e potencialidades do cinema em interlocução com as ciências sociais 
e áreas de conhecimento afins. Desde 2020 tem parcerias com a Universidade Federal 
de Mato Grosso, Universidade Federal da Grande Dourados, Universidade Católica 
de Petrópolis, Centro de Pesquisa René Rachou-Fundação Oswaldo Cruz, Instituto 
Femina, entre outras instituições públicas e privadas. A produção acadêmica decorrente 
desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados 
e trabalhos apresentados em eventos científicos nacionais e internacionais com 
divulgação em anais, servindo de estímulo à formação de IC e Mestrado. As ações 
desenvolvidas estão voltadas para pesquisa, extensão e divulgação científica. 
Atualmente, conta com 13 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, 
distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, 
doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: e-mail luizgustavo@academico.ufs.br

Analysis Group  
on Audiovisual 

Politics and Poetics 
(GRAPPA)

The Analysis Group on Audiovisual Politics and Poetics (GRAPPA), led by professor Luiz 
Gustavo Correia, was established on 07/12/2020. GRAPPA is linked to the Social Sciences 
Department at the Federal University of Sergipe (DCS-UFS) and has four research lines: 
1) Cinema, Body and Social Markers of Difference; 2) Cinema, Subjectivity and Memory; 
03) Contexts of Production, Circulation and Reception of Audiovisual Productions; and 4) 
Cinema and Education. This research group aims to analyze, discuss and disseminate 
cinema's dilemmas and potentialities in dialogue with the social sciences and related 
areas of knowledge. Since 2020, GRAPPA has made partnerships with Federal University 
of Mato Grosso, Federal University of Grande Dourados, Catholic University of Petrópolis, 
René Rachou Research Center-Oswaldo Cruz Foundation, Femina Institut, among other 
public and private institutions. The academic production resulting from these studies 
resulted in several articles published in specialized journals and academic papers, 
presented in national and international scientific events with publication in annals, serving 
as a stimulus for student education of Scientific Initiation and Masters. The actions 
developed by GRAPPA are aimed at research, extension and scientific dissemination. It 
currently has 13 participants, including professors, students and collaborators, distributed 
at all levels of higher education (undergraduates, master’s, doctoral and postdoctoral 
students).

Group contact: e-mail luizgustavo@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
em Estudos Urbano-
regionais, Política e 
Educação – GRUPE

Grupo de Pesquisa em Estudos Urbano-regionais, Política e Educação – GRUPE – 
está voltado para a investigação da dimensão espacial da realidade, com ênfase 
nas análises sobre o espaço urbano-regional, a espacialidade da política e questões 
que envolvem a educação e o ensino de Geografia. Estes três eixos norteadores das 
pesquisas buscam evidenciar o caráter desigual da/na produção do espaço e expor o 
conteúdo das relações sociais, marcado por conflitos e interesses que se opõem.  

Líder: Ana Rocha dos Santos

Research Group 
on Urban-Regional 
Studies, Policy and 
Education – GRUPE

The Research Group on Urban-regional Studies, Politics and Education – GRUPE  is 
dedicated to the investigation of the spatial dimension of reality, with an emphasis on 
the analysis of the urban-regional space, the spatiality of politics, and issues involving 
education and teaching of Geography. These three guiding axes of research seek to 
highlight the unequal character of/in the production of space and expose the content of 
social relations, marked by conflicts and opposing interests.
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Grupo de Pesquisa –  
Educação, Comunicação 

e Memória. (EduC-ME)

Viver é se valer da memória para ser. A feitura do miolo humano é constituída por três 
frentes: “inteligência, vontade e memória”. A inteligência, de acordo com Coménio, 
ocupa-se a observar as diferenças, até os pormenores. A vontade dirige-se à ação 
de escolher. Escolher, com efeito, as coisas boas e rejeitar as que são prejudiciais. E, 
a memória, retém, para o futuro, as coisas de que, de algum modo, se ocuparam a 
inteligência e a vontade, sem ficar, porém, a margem da consciência. As marcas que 
dormitam na gaveta dos guardados têm alguma coisa a ver com o caminho perscrutado 
de educação. Não há como separar a educação da memória. Não é possível saber de 
si e evoluir sem se valer da gaveta dos guardados. Criar ocasiões em que a memória da 
feitura de si seja construída, cria-se grandes ocasiões de educação genuína. Educação 
e memória se enovelam. Do passado se faz o presente. “Para ele eu canto”, conforme 
diz o poeta Whitman. Ao cantar para o passado, instiga o presente e projeta o futuro. 
Insere a criatura humana na sociedade que é de comunicação por que é humana. 
Esta sociedade que é humana, e, uma vez humana, é sobretudo, de comunicação, é, 
paradoxalmente, marcada pela solidão. Os encontros são cada vez mais raros “...A 
máquina está ganhando cada vez mais lugar. As relações estão ameaçadas. Sinais de 
que é preciso “salvar a comunicação” (Wolton) e, salvando a comunicação, salva-se 
também a educação e, nela, o humano ocupa seu lugar. Educação, Comunicação, 
Memória, é um campo aberto para saber de si, e elevar sua condição humana, a partir 
da arte de narrar e fortalecer as comunidades dos que sabem ouvir, falar e trazer aquilo 
que guarda tanto mais fundo na “gaveta dos guardados”.

Research Group  
– Education, 

Communication and 
Memory. (EduC-ME)

To live is to draw upon the memory in order to be. The making of the human core is made 
up of three fronts: “intelligence, will, and memory”. Intelligence, according to Comenius, 
is concerned with observing differences, even the details. The will is directed to the action 
of choosing.In effect, chosing the good things and rejecting the bad ones. And memory 
retains, for the future, the things that, in some way, the intelligence and the will have 
occupied themselves, without, however, remaining on the margin of consciousness. The 
marks that slumber in the storage drawer have something to do with the explored path 
of education.There is no way to separatate education from memory. It is not possible to 
know yourself and evolve without using the stored drawer. Creating occasions in which 
the memory of the making of the self is built, great occasions of genuine education are 
created. Education intertwine. The past is made the presente. “To him I sing”, as the poet 
Whitman says. By singing to the past, it instigates the present and projects the future. 
It inserts the human creature into the society that communicates because it is human. 
This society that is human, and, once human, is above all one of communication, is, 
paradoxically, marked by loneliness. Meetings are increasingly rare. “...The machine is 
gaining more and more place. Relationships are threatened. Signs that it is necessary to 
‘save te communication’”. Signs that is necessary to “save communication” (Wolton) and 
by saving communication, education is also saved and, in it, the human takes its place. 
Education, Communication, Memory, is an open field to know about yourself, elevate 
their human condition, based on the art of narrating and strengthening the communities 
of those who know how to listen, speak and bring what they keep so much deeper in the 
“drawer of the kept”.
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Grupo de Estudo  
e Pesquisa em 

Educação Ambiental do 
Estado de Sergipe

O Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Ambiental do Estado de Sergipe 
(GEPEASE), liderado pelas professoras Maria Inêz Oliveira Araujo-líder e Aline Lima 
de Oliveira Nepomuceno-Lider Adjunto, foi criado em 2007, atualmente vinculado ao 
Programa de Pós-Graduação em Educação-PPGED da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), possui 04 linhas de pesquisa, com a finalidade de contribuir no avanço conceitual 
e metodológico sobre a educação ambiental. Desde 2018, tem parceria com a Cátedra 
Paulo Freire da UFRPE. O GEPEASE administra a Sala Verde na UFS, o qual desenvolve 
projetos de extensão e de pesquisa. A produção acadêmica decorrente desses 
estudos resultou em diversos artigos publicados em livros, periódicos especializados e 
trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais 
com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação em iniciação 
cientifica, lato sensu e stricto sensu, na perspectiva da educação ambiental. As 
ações desenvolvidas estão voltadas para formação ambiental na formação docente 
e consequentemente a implementação da educação ambiental na Educação Básica. 
Atualmente, conta com 22 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, 
distribuídos em todos os níveis do ensino superior graduandos, mestrandos, 
doutorandos, mestres, doutores e pós-doutora. 

Contatos do grupo: inezaraujo@academico.ufs.br

Study and 
Research Group 

on Environmental 
Education of the state 

of Sergipe

The Study and Research Group on Environmental Education of the state of Sergipe 
(GEPEASE), led by professors Maria Inêz Oliveira Araujo- Leader and Aline Lima de 
Oliveira Nepomuceno- Deputy Leader, was created in 2007. Currently linked to the 
Graduate Program in Education-PPGED at the Federal University of Sergipe (UFS), it has 
04 research lines, with the purpose of contributing to the conceptual and methodological 
advances in environmental education. Since 2018, it has been in partnership with the 
UFRPE Chair Paulo Freire. GEPEASE manages the Sala Verde at UFS, which develops 
extension and research projects. The academic production resulting from these studies 
resulted in several articles published in books, specialized periodicals and papers 
presented, mainly in national and international scientific events with publication in annals, 
also serving as a stimulus for student education of scientific initiation, lato sensu and 
stricto sensu, in the perspective of environmental education. The actions developed are 
aimed at environmental training in teacher training and, consequently, the implementation 
of environmental education in Basic Education. Currently, it has 22 participants, including 
professors, students, and collaborators, distributed at all levels of higher education 
(undergraduates, master's and doctoral students, masters, doctors and  
postdoctoral fellows).

Group contact: inezaraujo@academico.ufs.br
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Grupo de Estudo 
e Pesquisa sobre 

Exclusão, Cidadania e 
Direitos Humanos

O Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Exclusão, Cidadania e Direitos Humanos (GEPEC), 
liderado pelo professor Marcelo de Almeida Ferreri, foi criado em 2000. Vinculado ao 
Departamento de Ciências Sociais (DCS) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), conta 
também com componentes dos departamentos de Psicologia (DPS), Direito (DDI), Educação 
em Saúde (DES – Lagarto), além de integrantes do curso de Políticas Públicas da UFABC 
e do Instituto de Psicologia da UFBA. Possui três linhas de pesquisa: Educação, Espaço 
Público e Cidadania; Estado, Exclusão e Direitos Humanos e Movimentos sociais, práticas 
comunitárias e produção de resistências. Conta com seguintes parcerias: IEP's Paris, Lyon 
e Lille, Univ. Lumière Lyon2, UNICAMP e CIEAS-UNAM México 2008/2011, PCHS/UFABC, 
PAGU/UNICAMP; LEV/UFC; PPGP/UFRN. O grupo possui participação em associações de 
pesquisa e pós-graduação: ANPOCS; ANPEPP; ANPED. Atua junto aos seguintes programas 
de pós-graduação: PPGS, PPGPSI e PPGED na UFS; PPGP na UFRN e PPGCHS na 
UFABC. As ações de pesquisa e intervenção desenvolvidas estão voltadas para produção 
de subjetividade, direitos humanos, relações raciais, cidadania e segurança pública, além 
de questões especificamente voltadas a minorias e movimentos sociais, gênero, direitos da 
criança e do adolescente, lutas abolicionistas, antipunitivistas e antimanicomiais, educação e 
sustentabilidade socioambiental crítica, cotidiano, cidade e etnografias urbanas. Atualmente, 
conta com 23 (vinte e três) participantes, entre docentes, discentes e colaboradores.

Contatos do grupo: e-mail: marceloferreri002@gmail.com

Pesquisadores e alunos de Psicologia, Ciências Sociais, Educação e Direito. Integrantes: 
3 pós-doutores, 10 doutores; um pesquisador doutor foi orientando PIBIC do grupo. Livros 
publicados/organizados: Pétrole, Nationalisme et Politique:l’action syndicale des travailleurs 
du pétrole à Bahia, 2010; Educação e Cidadania: questões contemporâneas, 2009; Política e 
Afetividade: narrativas e trajetórias de pesquisa,2009; Educação, Violência e Polícia: direitos 
humanos?, 2004; Polícia e Democracia: desafios da educação em direitos humanos, 2002. 
Internacionalização: pesquisa em parceria com IEP’s Paris, Lyon e Lille, Univ. Lumière Lyon2 
e CIEAS-UNAM México 2008/2011

Study and  
Research Group on 

Exclusion, Citizenship 
and Human Rights

The Study and Research Group on Exclusion, Citizenship and Human Rights (GEPEC), led by 
Professor Marcelo de Almeida Ferreri, was created in 2000. Linked to the Department of Social 
Sciences (DCS) of the Federal University of Sergipe (UFS), it also comprises components from 
the departments of Psychology (DPS), Law (DDI), Health Education (DES – Lagarto), as well as 
members of the Public Policy course at UFABC and the Psychology Institute at UFBA. It has three 
lines of research: Education, Public Space and Citizenship; State, Exclusion and Human Rights 
and Social Movements, community practices and production of resistances. It has the following 
partnerships: IEP's Paris, Lyon and Lille, Univ. Lumière Lyon2, UNICAMP and CIEAS-UNAM Mexico 
2008/2011, PCHS/UFABC, PAGU/UNICAMP; LEV/UFC; PPGP/UFRN. The group participates in 
research and postgraduate associations: ANPOCS; ANPEPP; ANPED. It works with the following 
graduate programs: PPGS, PPGPSI and PPged at UFS; PPGP at UFRN and PPGCHS at UFABC. 
The research and intervention activities developed are aimed at the production of subjectivity, 
human rights, race relations, citizenship and public safety, in addition to issues specifically aimed 
at minorities and social movements, gender, children's and adolescents' rights, abolitionist, anti-
punishment and anti-asylums struggles, education and critical socio-environmental sustainability, 
daily life, city and urban ethnographies. Currently, it has 23 (twenty-three) participants, including 
professors, students and collaborators.

Group contact: marceloferreri002@gmail.com

Researchers and students of Psychology, Social Sciences, Education and Law. Members: 3 post-
docs, 10 PhDs; a doctoral researcher was guiding the group’s PIBIC. Published/organized books: 
Pétrole, Nationalisme et Politique: l’action syndicale des travailleurs du Pétrole à Bahia, 2010; 
Education and Citizenship: Contemporary Issues, 2009; Politics and Affectivity: narratives and research 
trajectories, 2009; Education, Violence and Police: human rights?, 2004; Police and Democracy: 
Challenges of Human Rights Education, 2002. Internationalization: research in partnership with IEP’s 
Paris, Lyon and Lille, Univ. Lumière Lyon2 and CIEAS-UNAM Mexico 2008/2011.



267 . CIÊNCIAS HUMANAS / HUMAN SCIENCES

Cultural Studies, 
Identities and 

Interethnic  
Relations Group

The Cultural Studies, Identities and Interethnic Relations Group (GERTS), led by Professor 
Frank Marcon, was created in 2007. Linked to the Department of Social Sciences (DCS) 
of the Federal University of Sergipe (UFS), it has three lines of research. The focus of 
our studies is the phenomenon of manifestations of identity and difference through 
multiple expressions, in different social contexts and their political implications. Our 
approach encompasses lifestyles, expressiveness (public art, literature, music, dance, 
video, cinema, cyberculture), political disputes and conflicts. The theme of sociabilities, 
inequalities, power relations and public policies is central and is carried out through our 
lines of research: 1) ethnicities, interethnic and racial relations; 2) studies on youths, 
adolescents and age groups; 3) and studies on gender and its intersections. Our focus is 
on culture as expressiveness and identities as languages, as practices and as discourses 
implied by local particularities vis à vis global phenomena. Since its creation, we have had 
partnerships with different research groups in Brazil (NUER, NEABÍ, GEPPIP and REAJ), in 
Portugal (CRIA) and Spain (JOVIS). The academic production resulting from these studies 
resulted in several articles, chapters and books published and papers presented, mainly 
in national and international scientific events, such as RBA, SBS, ANPOCS, RAM and REA, 
with publication in annals, even serving as a stimulus for student education of Scientific 
Initiation, Masters and Doctorate. Currently, we have 45 participants, including professors, 
students and associates, distributed at all levels of higher education (undergraduates, 
master students, doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contacts: marconfrank@hotmail.com http://www.gerts.ong.br/

 

Grupo de Estudos 
Culturais, Identidades e 

Relações Interétnicas

O Grupo de Estudos Culturais, Identidades e Relações Interétnicas (GERTS), liderado 
pelo professor Frank Marcon, foi criado em 2007 Vinculado ao Departamento de 
Ciências Sociais (DCS) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui três linhas de 
pesquisa. O foco de nossos estudos é o fenômeno das manifestações de identidade 
e de diferença através de múltiplas expressões, em distintos contextos sociais e suas 
implicações políticas. Nossa abordagem abrange os estilos de vida, as expressividades 
(arte pública, literatura, música, dança, vídeo, cinema, cibercultura), as disputas políticas 
e os conflitos. O tema das sociabilidades, das desigualdades, das relações de poder 
e das políticas públicas é central e se efetiva através de nossas linhas de pesquisa: 1) 
etnicidades, relações interétnicas e raciais; 2) estudos sobre juventudes, adolescentes 
e grupos de idade; 3) e estudos sobre gênero e suas intersecções. Nosso enfoque é a 
cultura como expressividade e as identidades como linguagens, como práticas e como 
discursos implicadas pelas particularidades locais vis à vis aos fenômenos globais. 
Desde sua criação temos parcerias com diferentes grupos de pesquisa no Brasil (NUER, 
NEABÍ, GEPPIP e REAJ), em Portugal (CRIA) e Espanha (JOVIS). A produção acadêmica 
decorrente desses estudos resultou em diversos artigos, capítulos e livros publicados e 
trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais 
como RBA, SBS, ANPOCS, RAM e REA, com divulgação em anais, servindo inclusive 
de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). Atualmente, contamos com 45 
participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis 
do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres,  
doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: marconfrank@hotmail.com / http://www.gerts.ong.br/

http://www.gerts.ong.br/
http://www.gerts.ong.br/
http://www.gerts.ong.br/
http://www.gerts.ong.br/
mailto:marconfrank@hotmail.com
http://www.gerts.ong.br/
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Grupo de Pesquisa em 
Educação, Cultura e 

Subjetividade

O Grupo de Pesquisa em Educação, Cultura e Subjetividade (GPECS), liderado 
pelo professor Dinamara Garcia Feldens, foi criado em junho de 2017. Vinculado ao 
Departamento de Educação (DED) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 
quatro linhas de pesquisa, com a finalidade de estudar a área da educação desde 
o ponto de vista da Filosofia da Diferença, a produção de subjetividades e suas 
materialidades, assim como as multiplicidades como manifestações culturais corrente 
na contemporaneidade. Desde sua criação tem parcerias com diversas Universidades 
no Brasil e na Espanha.  A produção acadêmica decorrente de seus estudos resultou 
em diversos artigos publicados em periódicos especializados, capítulo de livros e livros 
autorais e trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e 
internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação 
de (IC, Mestrado, outorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para o ensino, 
a pesquisa e a extensão. Atualmente, conta com 41 participantes, entre docentes, 
discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior , a saber: 
graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores.

  Research Group  
on Education, Culture 

and Subjectivity

The Research Group on Education, Culture and Subjectivity (GPECS), led by Professor 
Dinamara Garcia Feldens, was created in June 2017. Linked to the Department of 
Education (DED) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has four lines of research, 
with the purpose of studying the area of education from the point of view of the 
Philosophy of Difference, the production of subjectivities and their materiality, as well as 
the multiplicities as current cultural manifestations in contemporaneity. Since its creation, 
it has had partnerships with several Universities in Brazil and Spain. The academic 
production resulting from his studies resulted in several articles published in specialized 
journals, book chapters and authorial books and papers presented, mainly in national and 
international scientific events with publication in annals, even serving as a stimulus for 
student education of Scientific Initiation, Masters and Doctorate. The actions developed 
are aimed at teaching, research and extension. Currently, it has 41 participants, including 
professors, students and associates, distributed at all levels of higher education, namely: 
undergraduates, master students, doctoral students, masters, doctors and post-docs.
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GRECCOS O GRECCOS é um grupo de pesquisa criado em 2012, no âmbito do Departamento 
de Ciências Sociais da Universidade Federal de Sergipe – DCS/UFS, sediado no andar 
superior do Centro de Vivência. Entre suas atividades, estão previstas a realização de 
encontros regulares, discussão de temas de pesquisa, participação em eventos e a 
publicação de trabalhos provenientes da produção de seus membros. Os temas sobre 
os quais o grupo se debruça estão relacionados aos temas: “Jovens no Cotidiano 
Escolar”; “Cultura, Identidades e Patrimônio”; “Memória Coletiva e Representação da 
Violência”; e “Representações artístico-literárias sobre o Cotidiano das Cidades”. São 
tomadas como fio condutor das suas atividades as noções de cultura e sociedade, as 
quais se desdobram em temas correlatos, que permitem uma interface com as áreas 
comuns das ciências humanas.

GREECOS GRECCOS is a research group created in 2012, within the scope of the Department of 
Social Sciences at the Federal University of Sergipe – DCS/UFS, located on the upper 
floor of the Centro de Vivência. Its activities include holding regular meetings, discussing 
research topics, participating in events and publishing works from the production of its 
members. The themes on which the group focuses are related to the themes: “Young 
People in Everyday School Life”; “Culture, Identities and Heritage”; “Collective Memory 
and Representation of Violence”; and “Artistic-Literary Representations on the Daily Life 
of Cities”. The notions of culture and society are taken as the guiding principle of their 
activities, which unfold into related themes, which allow an interface with the common 
areas of the human sciences.
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Grupo de Estudos  
do Tempo Presente  

(GET/UFS/CNPq)

O Grupo de Estudos do Tempo Presente (GET), criado em 2008, está sediado no 
Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe (DHI/UFS). Atualmente, 
é formado por graduandas(os), graduadas(os), mestrandas(os), mestras(es), 
doutorandas(dos), doutoras(es) e pós-doutoras(es) que têm participado de eventos 
locais, nacionais e internacionais. O GET organiza regularmente dois eventos de caráter 
nacional, o Visões do Mundo Contemporâneo e o Debates do Tempo Presente, além de 
promover outras ações de extensão, a exemplo do circuito de Lives, do Ciclo de Fontes 
para a História do Tempo Presente e dos Ciclos de Debates sobre História Comparada. 
O GET edita duas revistas eletrônicas: a Cadernos do Tempo Presente, fundada em 
2010 (Qualis A3 Capes), que publica textos das áreas das ciências humanas e sociais 
aplicadas; e a Boletim Historiar, fundada em 2014 (Qualis A4 Capes), que publica 
textos da área de História. Ademais, o grupo contribui, desde 2020, na administração 
da revista eletrônica Boletim do Tempo Presente, vinculada à Rede Tempo Brasil. Como 
ação de popularização científica, o grupo edita coluna eletrônica Getempo, criada em 
2013, que publica semanalmente reflexões com temáticas diversas, atingindo tanto o 
público acadêmico quanto o não acadêmico. Trata-se de uma parceria entre o GET e 
o site sergipano Infonet, com o apoio do CNPq e da Fapitec. O grupo tem marcado a 
sua produção pela publicação de pesquisas, artigos, capítulos e livros voltados para 
temas como: história do tempo presente, Segunda Guerra Mundial, ensino de história, 
história comparada, extremismos políticos e história digital. Visando a uma maior 
interação com o público, o GET disponibiliza e divulga sua produção no site oficial do 
grupo (http://getempo.org/), nas redes sociais Instagram (@grupodeestudosdotempo) 
e Facebook (Estudos do Tempo Presente), e na plataforma Youtube (Canal – Tempo 
Presente UFS GET). O GET é cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa do 
Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq).

Abstract – Present 
Time Study Group   
(GET/UFS/CNPq)

The Present Time Study Group (GET), created in 2008, is hosted in the Department of History of 
the Federal University of Sergipe (DHI/UFS). Currently, it is formed by undergraduate students, 
graduates, master’s students, masters, doctoral students, doctors and post-doctors who 
have participated in local, national and international events. The GET frequently organizes two 
national events, the Visions of the Contemporary World and the Debates of the Present Time, 
in addition to promoting extension activities, such as the circuit of Lives, the Cycle of Sources 
for the History of the Present Time and the Cycles of Debates on Comparative History. The 
GET publishes two electronic journals: Cadernos do Tempo Presente, founded in 2010 (Qualis 
A3 Capes), which publishes texts from the areas of applied human and social sciences; and 
the Boletim Historiar, founded in 2014 (Qualis A4 Capes), which publishes texts from the area 
of History. In addition, the group has been contributing, since 2020, to the administration of 
the electronic journal Boletim do Tempo Presente, linked to Rede Tempo Brasil. As an action 
of scientific popularization, the group publishes the Coluna Getempo, created in 2013, which 
publishes weekly reflections with diverse themes, reaching both the academic and non-
academic audiences. It is a partnership between the GET and the website Infonet from Sergipe, 
with the support of CNPq and Fapitec. The group has marked its production by publishing 
researches, articles, chapters and books focused on topics such as: history of the present 
time, World War II, history teaching, comparative history, political extremisms and digital history. 
Aiming at greater interaction with the public, the GET makes available and disseminates its 
production on its official website (http://getempo.org/), on the social networks Instagram (@
grupodeestudosdotempo) and Facebook (Estudos do Tempo Presente), and on the YouTube 
platform (Channel – Tempo Presente UFS GET). The GET is registered in the Directory of 
Research Groups of the National Research Council (CNPq).
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Grupo de Pesquisa 
Gestão da Informação e 

Evidenciação Contábil 
(GIEC)

O Grupo de Pesquisa Gestão da Informação e Evidenciação Contábil (GIEC), liderado 
pelos professores Silvia Luiza Almeida Correia e Juliano Almeida de Faria, foi criado 
em 2019, sendo aprovado e consolidado em 29/12/2020. Vinculado ao Departamento 
de Ciências Contábeis, Campus Itabaiana (DCCI) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), possui 04 (quatro) linhas de pesquisa, com a finalidade de organizar as 
pesquisas já desenvolvidas no departamento bem como desenvolver novas pesquisas 
que contribuam com a comunidade no contínuo processo de melhoria da gestão 
da informação contábil e sua respectiva evidenciação aos mais diversos usuários 
da contabilidade. O GIEC também administra o Laboratório de Ciências Contábeis. 
A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente em 
eventos científicos com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação 
de Iniciação Científica. As ações desenvolvidas até o momento estão voltadas para a 
investigação, produção e difusão do conhecimento que contribuíram para a melhoria da 
gestão da informação contábil, com vista à tomada de decisão aos diversos usuários 
da contabilidade, bem como à comunidade científica, acadêmica e profissional. 
Atualmente, conta com 11 participantes, entre docentes e discentes envolvendo 
graduandos, doutorandos, mestres e doutores.

Contato do Grupo: 

Silvia Luiza Almeida Correia silvialuiza@academico.ufs.br

Juliano Almeida de Faria profjalmeida@academico.ufs.r

Information 
Management and 

Accounting Disclosure 
Research Group (GIEC)

The Information Management and Accounting Evidence Research Group (GIEC), led 
by professors Silvia Luiza Almeida Correia and Juliano Almeida de Faria, was created 
in 2019 and approved and consolidated on 12/29/2020. It is linked to the Department 
of Accounting Sciences on the Itabaiana Campus  (DCCI) of the Federal University of 
Sergipe (UFS) and has 04 (four) lines of research in order to organize the investigations 
already developed in the department, as well as to develop new research that contributes 
to the community in the continuous process of improving the management of accounting 
information and its respective evidence to the diverse users of accounting. GIEC also 
manages the Accounting Laboratory. The academic production resulting from these 
studies occasioned the publication of several articles in specialized journals along with 
the presentation of papers, mainly in scientific events with dissemination in annals, also 
serving as a stimulus to Scientific Initiation. The activities developed so far are focused 
on the research, production, and dissemination of knowledge that contribute to the 
improvement of accounting information management regarding the decision making 
of the various users of accounting among the scientific, academic, and professional 
communities. Currently, the group is composed of 11 participants, including professors 
and students, a group consisting of undergraduates, doctoral students, masters,  
and doctors.

Group Contacts:

Silvia Luiza Almeida Correia silvialuiza@academico.ufs.br

Juliano Almeida de Faria profjalmeida@academico.ufs.r

mailto:silvialuiza@academico.ufs.br
about:blank
mailto:silvialuiza@academico.ufs.br
about:blank
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Laboratório de 
Pesquisa em 

Empreendedorismo e 
Inovação

O LEI – Laboratório de Pesquisa em Empreendedorismo e Inovação é um grupo de 
pesquisa interdisciplinar destinado ao aprofundamento nos estudos dos diversos 
componentes do processo de Empreendedorismo e Inovação. A justificativa para a 
criação do LEI, está ancorada na realidade do Nordeste brasileiro, onde os potenciais 
empresários, microempreendedores individuais e as micro e pequenas empresas em 
geral, não reconhecem a Universidade como um parceiro importante em seus objetivos 
empresariais. Além disso, partimos da necessidade de ser um ator importante dentro do 
ecossistema de inovação brasileiro, promovendo pesquisas acadêmicas de excelência. 
Sabendo dessa lacuna, um grupo de professores e discentes das áreas e dos

cursos de Administração, Biblioteconomia, Comunicação Social, Contabilidade, 
Ciência da Computação, Ciência da Informação, Ciência da Propriedade Intelectual, 
Direito, Economia, Secretariado Executivo e Sistemas de Informação e com atuação 
no Mestrado Acadêmico de Comunicação – PPGCOM, Mestrado Profissional em 
Ciência da Informação - PPGCI e no Programa de Pós-graduação em Ciência da 
Propriedade Intelectual - PPGPI/UFS decidiram unir esforços para aliar a literatura 
do Empreendedorismo com propostas inovadoras que visam fortalecer os modelos 
de negócios aplicáveis à realidade local. Os pesquisadores do LEI- Laboratório 
de Empreendedorismo e Inovação avaliam que o campo do empreendedorismo e 
inovação, perpassa por uma visão interdisciplinar de análise, que permeia aspectos 
oriundos das mais diversas áreas, tais como: Administração, Ciência da Informação, 
Ciência da Propriedade Intelectual, Comunicação Social, Direito, Economia, Sociologia e

diversas outras ciências.

Research Laboratory  
in Entrepreneurship 

and Innovation

The LEI - Research Laboratory in Entrepreneurship and Innovation is a interdisciplinary 
research group aimed at deepening the studies of the various components of the 
Entrepreneurship and Innovation process. The justification for the creation of the LEI is 
based in the reality of the Northeast  of Brazil, where potential entrepreneurs, individual 
micro-entrepreneurs and micro and small companies in general do not recognize the 
University as an important partner in their business goals. Furthermore, we start from the 
need to be an important actor within the ecosystem of Brazilian innovation, promoting 
academic research of excellence. Knowing this gap, a group of teachers and students 
from the areas and courses in Administration, Library Science, Social Communication, 
Accounting, Computer Science, Information Science, Intellectual Property Science, 
Law, Economics, Executive Secretariat and Systems of Information and acting in the 
Academic Master of Communication - PPGCOM, Professional Master’s in Information 
Science - PPGCI and in Postgraduate Program in Intellectual Property Science - PPGPI/
UFS decided to join forces to combine the theories about Entrepreneurship with innovative 
proposals that aim to strengthen models applicable to the local reality. Researchers at the 
LEI - Entrepreneurship and Innovation Laboratory state that the field of entrepreneurship 
and innovation permeates an interdisciplinary vision of analysis, which permeates aspects 
from the most diverse areas, such as: Administration, Information Science, Intellectual 
PropertyScience, Social Communication, Law, Economics, Sociology and several  
other sciences.
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Grupo de Pesquisa em 
Antropologia e Turismo

O Grupo de Pesquisa em Antropologia e Turismo (ANTUR), liderado pela professora 
Rosana Eduardo da Silva Leal, foi criado em 2013 com o objetivo de promover um 
diálogo teórico-metodológico entre a Antropologia e o Turismo, por meio de estudos 
científicos e técnicos, ações extensionistas, atividades didático-pedagógicas e artístico-
culturais. Vinculado ao Departamento de Turismo (DTUR) e ao Programa de Pós-
Graduação Interdisciplinar em Culturas Populares (PPGCULT) – ambos da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS), possui sete linhas de pesquisa. São elas: a) Estudos 
Antropológicos; b) Cultura e Alimentação; c) Turismo,  Comunidade e Desenvolvimento 
Local; d) Identidade e Patrimônio Cultural; e) Arqueologia, Turismo e Sustentabilidade; 
f) Lazer, Educação e Cidadania; g) Economia da Cultura, Economia Criativa e Turismo. 
O ANTUR se propõe a refletir sobre o papel do Turismo enquanto mecanismo de 
cidadania e inclusão social, considerando sua relação com a cultura, com o lazer e a 
educação, bem como com as comunidades locais. O grupo busca promover atividades 
pedagógicas que complementem a vivência em sala de aula dos discentes, por meio 
de leituras e debates de textos, eventos, pesquisas de campo, elaboração de projetos 
de pesquisa, artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso e dissertações. 
Atualmente é composto por docentes, discentes e colaboradores, contemplando 
graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores  
com distintas formações. 

Contatos do grupo: 

anturufs@gmail.com

rosanaeduardo@academico.ufs.br

Research Group  
on Anthropology  

and Tourism

The Research Group on Anthropology and Tourism (ANTUR), led by Professor Rosana 
Eduardo da Silva Leal, was created in 2013 with the aim of promoting a theoretical-
methodological dialogue between Anthropology and Tourism, through scientific and 
technical studies, extension, didactic-pedagogical and artistic-cultural activities. Linked 
to the Department of Tourism (DTUR) and the Interdisciplinary Postgraduate Program 
in Popular Cultures (PPGCULT) – both from the Federal University of Sergipe (UFS), it 
has seven lines of research. They are: a) Anthropological Studies; b) Culture and Food; 
c) Tourism, Community and Local Development; d) Identity and Cultural Heritage; e) 
Archeology, Tourism and Sustainability; f) Leisure, Education and Citizenship; g) Culture 
Economy, Creative Economy and Tourism. ANTUR proposes to reflect on the role of 
Tourism as a mechanism for citizenship and social inclusion, considering its relationship 
with culture, leisure and education, as well as with local communities. The group seeks 
to promote pedagogical activities that complement the students' classroom experience, 
through readings and debates on texts, events, field research, development of research 
projects, scientific articles, course completion papers and dissertations. It is currently 
composed of professors, students and collaborators, contemplating undergraduate, 
master's and doctoral students,  masters, doctors and post-docs with different 
backgrounds.

Group contacts: 

anturufs@gmail.com

rosanaeduardo@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisas 
Interdisciplinares em 

Secretariado

O Grupo de Pesquisas Interdisciplinares em Secretariado (GPISEC), liderado pela 
professora Rosimeri Ferraz Sabino, foi criado em 2009. O grupo objetiva identificar 
a situação do Secretariado nos âmbitos laboral, social e educacional, por meio da 
análise interdisciplinar das ciências que contribuem para a construção do arcabouço 
teórico e prático da profissão. Contando com as linhas de pesquisas Educação, Gestão 
e organizações, Linguagem, Sociologia e Tecnologias, o grupo vem desenvolvendo 
investigações que resultam em publicações de livros e artigos, além de apresentações 
em eventos científicos de abrangência nacional e internacional. As produções abordam 
a educação formal e não-formal dos secretários(as), as relações da profissão com a 
comunicação institucional, bem como os aspectos sociológicos na configuração do 
Secretariado e a influência das tecnologias nas transformações e desempenho dos(das) 
secretários(as) em seu cotidiano laboral. As investigações intentam, ainda, compreender 
os discursos e os espaços atribuídos à profissão em sua construção histórico-cultural, 
as questões de gênero na constituição desse grupo ocupacional e a evolução do campo 
em nível nacional e internacional. Atualmente, o GPISEC conta com 26 participantes, 
entre docentes, discentes e colaboradores, de todos os níveis do ensino superior e 
distribuídos entre cinco estados brasileiros e Portugal.

Contato do grupo: rf.sabino@academico.ufs.br/rf.sabino@gmail.com

Interdisciplinary 
Research Group on 

Secretariat

The Grupo de Pesquisas Interdisciplinares em Secretariado (GPISEC), led by Professor 
Rosimeri Ferraz Sabino, was created in 2009. The group aims to identify the situation of 
the Secretariat in the labor, social and educational spheres, through the interdisciplinary 
analysis of the sciences that contribute to the construction of the theoretical and practical 
framework of the profession. Using on the research lines Education, Management 
and Organizations, Language, Sociology and Technologies, the group has been 
developing investigations that result in the publication of books and articles, in addition 
to presentations in scientific events of national and international scope. The productions 
include the formal and non-formal education of secretaries, the relations of the profession 
with institutional communication, as well as the sociological aspects in the configuration of 
the secretariat and the influence of technologies in the transformations and performance of 
secretaries in their daily work.  The investigations also aim at understanding the discourses 
and the spaces attributed to the profession in its historical and cultural construction, the 
gender issues in the constitution of this occupational group and the evolution of the field 
on a national and international level. Currently, the GPISEC has 26 participants, among 
teachers, students and collaborators, from all levels of higher education and distributed 
among five brazilian states and Portugal.

Contact the group: rf.sabino@academico.ufs.br/rf.sabino@gmail.com
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Grupo de Estudos  
e Pesquisas  

em Fundamentos, 
Formação em  

Serviço Social e 
Políticas Sociais

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Fundamentos, Formação em Serviço Social 
e Políticas Sociais (GEPSSO) é liderado pelas docentes Vera Núbia Santos e Maria 
de Conceição Vasconcelos Gonçalves e foi criado em 1993, como Serviço Social, 
Políticas Sociais e Movimentos Sociais, sendo reestruturado em 2012. Vinculado ao 
Departamento de Serviço Social (DSS) e ao Programa de Pós-Graduação em Serviço 
Social (PROSS) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui três linhas de 
pesquisa, por meio das quais se desenvolvem pesquisas e atividades de extensão 
decorrentes das pesquisas, estudos de textos e organização cursos e eventos. Integra a 
Rede de Pesquisa sobre o Trabalho do(a) Assistente Social (RETAS). Os(as) integrantes 
desenvolvem pesquisa que resultam em publicação de livros, capítulos de livro, artigos 
em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos 
científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de 
estímulo à formação de Iniciação Científica e Mestrado. Atualmente, o GEPSSO conta 
com 28 participantes, entre docentes, discentes da graduação e da pós-graduação e 
colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior. 

Contatos do grupo: venus_se@uol.com.br / licavasconcelos@gmail.com

Study and 
Research Group on 

Fundamentals, Training 
in Social Work and 

Social Policies

The Study and Research Group on Research in Fundamentals, Training in Social Work and 
Social Policies (GEPSSO) is led by professors Vera Núbia Santos and Maria de Conceição 
Vasconcelos Gonçalves and was created in 1993 as Social Work, Social Policies and 
Social Movements, being restructured in 2012. Linked to the Department of Social Work 
(DSS) and the Postgraduate Program in Social Work (PROSS) of the Federal University 
of Sergipe (UFS), it has three lines of research, through which research and extension 
activities arising from research, as well as text studies and organization of courses and 
events are carried out. It integrates the Research Network on the Work of Social Workers 
(RETAs). The members develop research that results in the publication of books, book 
chapters, articles in specialized periodicals and papers presented, mainly in national 
and international scientific events with publication in annals, also serving as a stimulus 
for student education at Scientific Initiation and Master's levels. Currently, GEPSSO is 
composed of 28 participants, including professors, undergraduate and graduate students 
and employees, distributed at all levels of higher education.

Group contacts: venus_se@uol.com.br / licavasconcelos@gmail.com
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Grupo de Estudos 
e Pesquisas do 

Envelhecimento 
Humano

O Grupo de Estudos e Pesquisas do Envelhecimento Humano (GEPEH), tem como 
líder a professora Noêmia Lima Silva e vice líder a professora Liliádia da Silva Oliveira 
Barreto, foi criado em 13/08/2020, pelo Núcleo de Pesquisas e Ações da Terceira Idade 
(NUPATI), vinculado ao Departamento de Serviço Social (DSS) da Universidade Federal 
de Sergipe (UFS). Possui três linhas de pesquisa: Envelhecimento, direitos humanos, 
saúde e educação; Envelhecimento, políticas sociais e serviço social; Gerontologia, 
envelhecimento e demografia, área predominante Ciências sociais aplicadas e ciências 
humanas, tem como finalidade de articular e integrar conhecimentos interdisciplinares 
como prevê os preceitos gerontológicos, Ele participa, também, do programa de 
Pós-Graduação em Serviço Social (PROSS), desenvolve pesquisas sobre educação e 
saúde na contemporaneidade, formação profissional, panorama sócio demográfico, 
questão social na velhice. O Grupo divulga os resultados dos estudos e pesquisas, 
através de publicações pessoais ou coletivas, em periódicos impressos e e-books, 
livros, livros e capítulos de livros, e trabalhos publicados em eventos (locais, nacionais 
e internacionais), servindo inclusive de estímulo à formação acadêmica. As ações 
desenvolvidas estão voltadas para as questões do envelhecimento e da velhice na 
sociedade atual. Conta atualmente, com 11 (onze) participantes, entre docentes, 
discentes e colaboradores. A cooperação entre o GEPEH, NUPATI e outros grupos 
dedicados à pesquisa sobre a relação entre a compreensão do envelhecimento, 
construção do conhecimento, a sociedade e a longevidade, se dá em território nacional, 
diretamente associada à ações de inclusão social dos cidadãos longevos às atividades 
e vivências universitárias.

Contatos do grupo: e-mail noemialimasilva@gmail.com

The Human  
Aging Study and 
Research Group

The Human Aging Study and Research Group (GEPEH), headed by Professor Noêmia 
Lima Silva and vice-leader Professor Liliádia da Silva Oliveira Barreto, was created on 
8/13/2020 by the Center for Research and Actions for the Elderly (NUPATI), linked to the 
Department of Social Work (DSS) of the Federal University of Sergipe (UFS). It has three 
lines of research: Aging, human rights, health and education; Aging, social policies and 
social service; Gerontology, aging and demography, the predominant area of   applied 
social sciences and human sciences, aims to articulate and integrate interdisciplinary 
knowledge as provided for in gerontological precepts. It also participates in the Graduate 
Program in Social Work (PROSS), in which the group develops research on education and 
health in contemporaneity, professional training, socio-demographic panorama and social 
issue in old age. The Group disseminates the results of studies and research, through 
personal or collective publications, in printed periodicals and e-books, books and book 
chapters, and works published in events (local, national and international), also serving 
as a stimulus to academic training. The activities developed are aimed at the issues of 
aging and old age in today's society. It currently is composed of 11 (eleven) participants, 
including professors, students and employees. The cooperation between GEPEH, NUPATI 
and other groups dedicated to research on the relationship between understanding aging, 
building knowledge, society and longevity, takes place in the national territory, directly 
associated with the actions of social inclusion of long-lived citizens to the activities and 
university experiences.

Group contact: e-mail noemialimasilva@gmail.com

mailto:noemialimasilva@gmail.com
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Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Trabalho, 

Questão Social e 
Movimento Social – 

GETEQ

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Trabalho, Questão Social e Movimento Social 
(GETEQ) é liderado pela professora Dra. Tereza Cristina Santos Martins e tem como 
vice-líder a Professora Dra. Nelmires Ferreira da Silva. Criado em 2012, o Grupo foi 
reestruturado em 2015 e suas linhas de pesquisa são: Questão Agrária e Questão 
Urbana, Trabalho e relações de gênero, Trabalho, Questão Social e questão étnico-
Racial e  Trabalho, questão social e envelhecimento humano. O GETEQ/UFS está 
vinculado ao Departamento de Serviço Social (DSS) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS). A produção acadêmica decorrente dos estudos sobre  trabalho, questão social 
e movimento social, com ênfase na questão étnico-racial, resultou artigos publicados 
em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos 
científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de 
estímulo à formação profissional de Iniciação Científica e Mestrado.  A sua pesquisa 
está organicamente alimentada pelas ações de extensão. Atualmente, conta com 35 
participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis 
do ensino superior (graduandos, mestrandos, mestres, doutores e pós-doutores).

Contatos do grupo: martins65@academico.ufs.br

Study and Research 
Group on Work, Social 

Issue and Social 
Movement – GETEQ

The Study and Research Group on Work, Social Issues and Social Movement (GETEQ) 
is led by Professor Tereza Cristina Santos Martins, PhD, and Professor Nelmires Ferreira 
da Silva, PhD, as its vice-leader. Created in 2012, the Group was restructured in 2015 
and its lines of research are: Agrarian Question and Urban Question, Labor and Gender 
Relations, Labor, Social Issue and Ethnic-Racial Issue, and Labor, Social Issue and Human 
Aging. GETEQ/UFS is linked to the Department of Social Work (DSS) of the Federal 
University of Sergipe (UFS). The academic production resulting from studies on work, 
social issue and social movement, with an emphasis on the ethnic-racial issue, resulted 
in articles published in specialized journals and papers presented, mainly in national 
and international scientific events with publication in annals, also serving as a stimulus to 
professional training for Scientific Initiation and Masters. Its research is organically fueled 
by extension activities. Currently, the group is composed of 35 participants, including 
professors, students and collaborators, distributed at all levels of higher education 
(undergraduate and master's students and also masters, doctors and post-docs).

Group contact: martins65@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Desigualdade (s) e 

Direitos Fundamentais

O Grupo de Pesquisa Desigualdade (s) e Direitos Fundamentais (DDIR), liderado pela 
professora Karyna Batista Sposato, foi criado em 2018. Vinculado ao Departamento de 
Direito (DDI) e ao Programa de Pós-Graduação em Direito (PRODIR) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS), possui linhas de pesquisa, com a finalidade de discutir os 
desafios para a implementação dos direitos fundamentais em face das desigualdades 
e vulnerabilidades que afetam distintos grupos sociais na experiência democrática 
brasileira. Desde 2019, tem parcerias com grupos de pesquisa da UFRGS, UNIFOR, 
o Centro de Estudos Constitucionais (SCJN) da Corte Suprema do México, e o Centro 
Iberoamericano de Derechos del Niño (CIDENI). A produção acadêmica decorrente 
desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e 
trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais 
com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de discentes de 
iniciação científica e mestrado. As ações desenvolvidas estão voltadas para os temas da 
Desigualdade, Vulnerabilidade, Interssecionalidade e Direitos Fundamentais. Atualmente, 
conta com 15 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em 
todos os níveis do ensino superior. 

Contatos do grupo: e-mail: sposato@academico.ufs.br 

Inequality (ies) and 
Fundamental Rights 

Research Group

The Inequality (ies) and Fundamental Rights Research Group led by Professor Karyna 
Batista Sposato, was created in 2018. It is associated with the Department of Law and the 
Postgraduate Program in Law of UFS. The group's research lines are aimed at discussing 
the challenges to fundamental rights implementation, considering inequalities and 
vulnerabilities that affect different social groups in the democratic Brazilian experience. 
Since 2019, the group has joined other research groups from UFGRS, UNFOR, and the 
Center of Constitutional Studies of Mexican Supreme Court (SCJN) and Ibero-American 
Center for Children Rights (CIDENI). The academic results have generated a variety of 
articles in specialized scientific journals and papers presented in national and international 
scientific events, supplying studies for graduate and master's degree. The activities are 
aimed at the issues related to Inequality, Vulnerability, Intersectionality and Fundamental 
Rights. Nowadays, the group is composed of 15 participants, between professors, 
students and collaborators from all levels of University education.

Group Contact: sposato@academico.ufs.br 

mailto:sposato@academico.ufs.br
mailto:sposato@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Direito,  

Arte e Literatura

O Grupo de Pesquisa Direito, Arte e Literatura, liderado pela professora Míriam Coutinho 
de Faria Alves foi criado em 2017. Está vinculado ao Departamento de Direito (DDI) 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 04 linhas de pesquisa dedicada 
aos estudos do imaginário estético jusliterário, teoria narrativista do direito, acesso à 
justiça, criminologia, cultura da paz , bioconstitucionalismo, biodireito, direito ambiental 
e arte com a finalidade de  fomentar  investigações de caráter transdisciplinar, de forma  
pluritemática, com o viés na sergipanidade  e  no constitucionalismo contemporâneo. A 
produção acadêmica decorrente desses estudos resultou na obra estudos jusliterários 
sergipanos assim como diversos artigos publicados em periódicos especializados e 
trabalhos apresentados em seminários interdisciplinares, principalmente em eventos 
científicos nacionais e internacionais, a exemplo da participação na  Rede Brasileira 
de Direito e Literatura ( RDL) servindo  de estimulo à produção científica do Mestrado 
em Direito (Prodir/UFS) a partir da disciplina optativa: Epistemologia jurídica – Direitos 
fundamentais, juslitertura e arte. Atualmente, consta com participantes, entre docentes, 
discentes e colaborador estrangeiro, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores).

Law, Art, and Literature 
Research Group

The Law, Art and Literature Research Group, led by Professor Míriam Coutinho de Faria 
Alves, was created in 2017. It is linked with the Department of Law (DDI) of the Federal 
University of Sergipe (UFS) and it has four lines of research dedicated to studies of 
aesthetic law literary imagination, narrativist theory of law, access to justice, criminology, 
culture of peace, bioconstitutionalism, biolaw, environmental law, and art, with the purpose 
of promoting transdisciplinary investigations addressing plurithematic issues, with a bias 
in Sergipe and contemporary constitutionalism. The academic production from these 
studies resulted in the series of Sergipe law literary studies and several articles published 
in specialized journals and studies presented in interdisciplinary seminars, including 
national and international scientific events, such as the participation in the Rede Brasileira 
de Direito e Literatura (RDL), which encouraged the scientific production of students in 
master's program in law (Prodir/UFS), who take the optional subject: Legal Epistemology 
– Fundamental rights, law literature, and art. Currently, it the group is composed of 
members professors, students, and a foreign collaborator, at all levels of higher education 
(undergraduate, master's and doctoral students, and also individuals holding master's, 
doctoral and postdoctoral degrees).
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Grupo de Pesquisa 
Empreendedorismo e 
Gestão de Pequenas 

Empresas Sergipanas

O Grupo de Pesquisa Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas Sergipanas 
(EGPES), liderado pela professora Maria Elena Leon Olave, foi criado em 1996, 
vinculado ao Departamento de Administração (DAD) da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS). Possui 3 linhas de pesquisa: Empreendedorismo e Inovação; Estratégia 
e Organizações; e Gestão de Redes Organizacionais. O grupo tem a finalidade de 
estudar, discutir, realizar pesquisas sobre a gestão das pequenas organizações, criação 
e desenvolvimento de novos empreendimentos inovadores, contribuindo com o campo 
de estudos sobre empreendedorismo, organizações e seus ecossistemas, estratégias 
para competir em novos ambientes de mercado, articulando a pesquisa acadêmica 
com as necessidades sociais e econômicas do Estado de Sergipe e outras regiões. 
Desde 2019 tem parcerias com pesquisadores da UFPR, UFTPR, UFG. A produção 
acadêmica decorrente desses estudos resultou em artigos publicados em periódicos 
especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos 
nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo 
à formação de IC, Mestrado e Doutorado. As ações desenvolvidas estão voltadas 
para oferecer subsídios na formação de recursos humanos, e apoiar os gestores na 
tomada de decisão. Atualmente, conta com 28 participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: e-mail: mleonolave@academico.ufs.br

 Entrepreneurship 
and Small Business 

Management in 
Sergipe Research 

Group

The Entrepreneurship and Small Business Management in Sergipe Research Group 
(EGPES), led by Professor Maria Elena Leon Olave, was created in 1996, and it is linked 
to the Department of Administration (DAD) of the Federal University of Sergipe (UFS). It 
has three research lines: Entrepreneurship and Innovation; Strategy and Organizations; 
and Management of Organizational Networks. The group aims to study, discuss, conduct 
research on the management of small organizations, and create and develop new 
innovative ventures, contributing to the field of studies on entrepreneurship, organizations 
and their ecosystems, strategies to compete in new market environments, articulating 
academic research with social and economic needs of the State of Sergipe and other 
regions. Since 2019, it has had partnerships with researchers from UFPR, UFTPR 
and UFG. The academic production from these studies resulted in articles published 
in specialized journals and papers presented, mainly in national and international 
scientific events with publication in annals, also serving as a stimulus to the training 
of undergraduate, Master's and Doctoral students. The activities developed aimed 
at offering subsidies in the training of human resources, and supporting managers 
in decision-making. Currently, the group is composed of 28 participants, including 
professors, students and collaborators that are distributed at all levels of higher education 
(undergraduates, MSc students, PhD students, MSc and PhD professors, and post-docs).

Group contact: mleonolave@academico.ufs.br 
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Grupo de Pesquisa em 
Práticas Secretariais

O Grupo de Pesquisa em Práticas Secretariais (GPPSEC), liderado pela professora 
Sueli Maria da Silva Pereira, foi criado em 11/4/2016. Vinculado ao Departamento de 
Secretariado Executivo (DSE) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui cinco 
linhas de pesquisa com a finalidade de desenvolver pesquisa no âmbito de secretariado 
com foco no mercado de trabalho e a atuação do profissional de secretariado enquanto 
atuação empreendedora. Atualmente, conta com nove participantes, entre docentes, 
discentes, distribuídos nos níveis do ensino superior (graduandos, mestres, doutores). 

Contatos do grupo: suelileon@academico.ufs.br

Research Group on 
Secretarial Practices

The Research Group on Secretarial Practices (GPPSEC), headed by Professor Sueli Maria 
da Silva Pereira, was created on 11/4/2016. The group is linked to the Department of 
Executive Secretariat (DSE) of the Federal University of Sergipe (UFS), and it has five lines 
of research to develop research in the field of Executive Secretariat with a focus on the 
marketplace and on the work of secretaries as entrepreneurs. It is currently composed of 
nine participants, among professors and undergraduate students.

Group contact: suelileon@academico.ufs.br



283 . CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS / APPLIED SOCIAL SCIENCES

Grupo de Pesquisa 
Tecnologias em 

Arquitetura e Urbanismo

O Grupo de Pesquisa Tecnologias em Arquitetura e Urbanismo (TAU), liderado pelo 
professor Dr. Márcio da Costa Pereira, foi criado em 2014. Vinculado ao Departamento 
de Arquitetura e Urbanismo (DAU) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 05 
linhas de pesquisa associadas à qualidade dos sistemas edificados, a qualidade de vida 
dos usuários e a habitabilidade. A produção acadêmica decorrente de estudos iniciais 
resultou na organização de grupos de reflexão e pesquisa de Iniciação Cientifica com 
repercussão em ações de extensão em torno do tema da habitação e habitabilidade. 
Este grupo de Pesquisa busca fortalecer o (re) conhecimento do espaço vivido, 
fundamentando-se no debate sobre a cidade, o bairro e o lugar de moradia, com base 
na história, na cultura e na memória locais com vistas a possibilitar planos de ação para 
que venham colaborar na melhoria da qualidade de vida da população e no crescimento 
da cidade sem comprometer o patrimônio histórico e cultural. As ações buscam o 
desenvolvimento de habilidades relacionadas ao curso de arquitetura e urbanismo 
e o contato direto dos alunos e professores envolvidos nas pesquisas propostas. 
Atualmente, conta com 16 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores. 

Contatos do grupo: marcio.cp@academico.ufs.br

Research Group on 
Technologies  

in Architecture and 
Urbanism

The Research Group on Technologies in Architecture and Urbanism (TAU), led by 
Professor Márcio da Costa Pereira, PhD, was created in 2014. Linked to the Department 
of Architecture and Urbanism (DAU) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 
05 lines of research associated with the quality of the built systems, the quality of life 
of the users and the habitability. The academic production resulting from initial studies 
resulted in the organization of scientific initiation research and reflection groups with 
repercussions in extension activities about housing and habitability. This Research group 
seeks to strengthen the knowledge/recognition of the living space, based on the debate 
about the city, the neighborhood and the place of residence, taking into consideration the 
local history, culture and memory, with the objective of enabling action plans so that can 
collaborate in improving the quality of life of the population and in the city growth without 
compromising the historical and cultural heritage. The activities seek the development of 
skills related to the architecture and urbanism course and the direct contact of students 
and professors involved in the proposed research. Currently, the group is composed of 16 
participants, including professors, students and employees.

Group contact: marcio.cp@academico.ufs.br

mailto:marcio.cp@academico.ufs.br
mailto:marcio.cp@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Laboratório de Análise 

de Visualidades, 
Narrativas e Tecnologias

O Grupo de Pesquisa Laboratório de Análise de Visualidades, Narrativas e Tecnologias 
(LAVINT) foi criado em 2017 na Universidade Federal de Sergipe (UFS) e figura desde 
2018 na base de dados do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPQ. O grupo é 
vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFS (PPGCOM/UFS) e 
é coordenado pelas professoras Tatiana Aneas e Greice Schneider, além dos docentes 
Vitor Braga, Carina Flexor, Diogo Velasco e Valéria Maria Vilas Boas. O Lavint reúne 
aproximadamente 16 pesquisadores entre docentes e discentes da graduação e pós-
graduação que investigam fenômenos da comunicação e cultura contemporâneas com 
ênfase em materiais visuais com teor narrativo e mídias digitais. O grupo possui três 
principais linhas de pesquisa: Cultura Visual e Teorias da Imagem, Narrativas Midiáticas 
e Mídias Digitais. As pesquisas se debruçam sobre fenômenos comunicacionais e 
uma diversidade de objetos que inclui cinema, fotografia, ficção seriada, publicidade, 
quadrinhos, dentre outros.

Contatos do grupo: gschneider@academico.ufs.br e tatianeas@academico.ufs.br

Laboratory for the 
Analysis of Visualities, 

Narratives and 
Technologies  

Research Group

The Laboratory for the Analysis of Visualities, Narratives and Technologies (LAVINT) 
Research Group was created in 2017 at the Universidade Federal de Sergipe (UFS). The 
group is coordinated by professors Tatiana Aneas and Greice Schneider, in addition to 
professors Vitor Braga, Carina Flexor, Diogo Velasco and Valéria Maria Vilas Boas. The 
group is composed of approximately 16 researchers among faculty, undergraduate and 
graduate students who investigate the phenomena of contemporary communication and 
culture with an emphasis on visual materials with narrative content and digital media. 
The group has three main lines of research: Visual Culture and Image Theories, Media 
Narratives and Digital Media. The research focuses on communication phenomena and 
a variety of objects that include cinema, photography, serial fiction, advertising, comics, 
among others.

Group contacts: gschneider@academico.ufs.br e tatianeas@academico.ufs.br

mailto:gschneider@academico.ufs.br
mailto:gschneider@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Laboratório 

Interdisciplinar 
de Comunicação 
Ambiental (LICA)

O Grupo de Pesquisa Laboratório Interdisciplinar de Comunicação Ambiental (LICA), 
atualmente liderado pelo professor Jean Fábio Borba Cerqueira, foi criado em 2009 por 
iniciativa da professora Sonia Aguiar Lopes. Vinculado ao Departamento de Comunicação 
Social (DCOS) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui três linhas de pesquisa 
(Geografias da comunicação ambiental, Produções discursivas sobre meio ambiente 
e desenvolvimento sustentável e Práticas midiáticas e relações socioambientais) cuja 
finalidade é a realização de pesquisas teóricas e empíricas relacionadas à Comunicação 
Ambiental, um relevante campo de estudos e de práticas midiáticas. Desde 2011 o LICA 
tem organizado o Encontro Interdisciplinar de Comunicação Ambiental (EICA), evento 
bienal de alcance nacional e que conta com a participação de conferencistas de peso 
nacional e internacional e participantes de vários estados brasileiros. Suas edições 
ocorreram em 2011, 2013 e 2017, contando com apoio da Fapitec e da Capes (PAEP). 
O grupo tem apresentado os resultados das pesquisas concluídas e em andamento em 
artigos de periódicos, capítulos de livros e eventos científicos, com especial atenção ao 
Encontro Interdisciplinar de Comunicação Ambiental (EICA). O LICA também se empenha 
em estimular o interesse pela Comunicação Ambiental no contexto da pós-graduação, 
ofertando, de forma pioneira, uma disciplina dedicada ao campo, ministrada no Programa 
de Pós-Graduação em Comunicação Social (PPGCOM/UFS) de forma coletiva pelos 
pesquisadores do grupo. Esta iniciativa vem despertando o interesse de diversos 
mestrandos e já repercute em várias dissertações. Atualmente o LICA conta com doze 
participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis 
do ensino superior (graduandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: lica.ufs@gmail.com 

Informações adicionais: http://licaufs.blogspot.com.br/   

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3572995331825831

Interdisciplinary 
Laboratory of 

Environmental 
Communication – LICA

The Interdisciplinary Laboratory of Environmental Communication Research Group (LICA), 
currently led by Professor Jean Fábio Borba Cerqueira, was created in 2009 by the initiative 
of Professor Sonia Aguiar Lopes. Linked to the Department of Social Communication (DCOS) 
of the Federal University of Sergipe (UFS), it has three lines of research (Geographies of 
environmental communication, Discursive productions on the environment and sustainable 
development and Media practices and socio-environmental relations) whose purpose is 
to carry out theoretical and empirical research related to Environmental Communication, 
a relevant field of studies and media practices. Since 2011, LICA has organized the 
Interdisciplinary Conference on Environmental Communication (EICA), a biennial event with a 
national scope and with the participation of speakers of national and international importance 
and participants from several Brazilian states. The event took place in 2011, 2013 and 2017, 
with the support of Fapitec and Capes (PAEP). The group has presented the results of 
completed and ongoing research in journal articles, book chapters and scientific events, with 
special attention to the Interdisciplinary Conference on Environmental Communication (EICA). 
LICA also strives to stimulate interest in Environmental Communication in the context of 
graduate studies, offering, in a pioneering way, a subject dedicated to the field, taught in the 
Graduate Program in Social Communication (PPGCOM/UFS) collectively by the researchers 
in the group. This initiative has been arousing the interest of several Master's students and 
has already had repercussions in several master's thesis. Currently, LICA is composed of 
twelve participants, including professors, students and collaborators, distributed at all levels 
of higher education (undergraduates, masters, doctors and post-docs).

Group contact: lica.ufs@gmail.com 

Additional information: http://licaufs.blogspot.com.br/   

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3572995331825831

mailto:lica.ufs@gmail.com
mailto:lica.ufs@gmail.com
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Grupo de Pesquisa – 
Núcleo de Pesquisa em 

Comunicação e Tecnologia

O Grupo de Pesquisa Núcleo de Pesquisa em Comunicação e Tecnologia (NUCA), 
liderado pelo professora Dra. Anne Alilma Souza Silva Ferrete, foi criado em 1984, pela 
Profa. Dra. Lilian Cristina Monteiro França. Vinculado inicialmente ao Departamento de 
Comunicação Social (DCOS) da Universidade Federal de Sergipe (UFS) foi, em 2019, 
vinculado ao Departamento de Educação (DED). O NUCA possui 04 linhas de pesquisa, 
com a finalidade de realizar pesquisas acerca das relações entre comunicação e 
tecnologia, em particular no campo da educação – EAD, ensino remoto, e nas relações 
mediadas por redes sociais. Desde 1984 tem parcerias com universidades do Brasil, 
por meio da Rede Brasil Conectado e do exterior (UNL, UMINHO e UBI, em Portugal 
e CUNY, nos EUA). A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As 
ações desenvolvidas estão voltadas para o ensino, pesquisa e extensão, visando a 
efetiva aplicação dos estudos realizados. Atualmente, conta com 37 participantes, entre 
docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: e-mail: alilma.ferrete50@gmail.com

Research Center  
in Communication  
and Technology – 

Research Group

The Research Center in Communication and Technology (NUCA) - Research Group, 
led by Professor Anne Alilma Souza Silva Ferrete, PhD, was created in 1984, by 
Professor Lilian Cristina Monteiro França, PhD. Initially linked to the Department of 
Social Communication (DCOS) of the Federal University of Sergipe (UFS) it became, in 
2019, linked to the Department of Education (DED). NUCA has four research lines, with 
the purpose of conducting research on the relationship between communication and 
technology, particularly in the field of education – distance learning, remote learning, and 
in relationships mediated by social networks. Since 1984, it has had partnerships with 
universities in Brazil, through REDE BRASIL CONECTADO and abroad (UNL, UMINHO and 
UBI, in Portugal and CUNY, in the USA). The academic production resulting from these 
studies resulted in several articles published in specialized journals and papers presented, 
mainly in national and international scientific events with publication in annals, even serving 
as a stimulus for student education (Scientific Initiation, Master's and Doctorate). The 
activities developed are aimed at teaching, research, and extension, aiming at the effective 
application of the studies carried out. It is currently composed of 37 participants, including 
professors, students, and collaborators, distributed at all levels of higher education 
(undergraduate, master's and doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: e-mail: alilma.ferrete50@gmail.com
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Grupo de Pesquisa 
Observatório de 

Tecnologia, Inovação e 
Organizações

O Grupo de Pesquisa Observatório de Tecnologia, Inovação e Organizações (OTIO), 
liderado pela professora Glessia Silva de Lima, teve sua primeira formação em 2010, 
sendo batizado de Grupo de Pesquisa Gestão da Inovação e Tecnologia. Vinculado 
ao Departamento de Administração (DAD) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
possui duas linhas de pesquisa, com a finalidade de implementação de estudos nas 
três áreas centrais do OTIO – Tecnologia, Inovação e Organizações – com vistas à 
publicação de livros, artigos e relatórios de pesquisa. O OTIO administra o Laboratório 
de Informática do PROPADM. A produção acadêmica decorrente desses estudos 
resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos 
apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com 
divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de iniciação científica 
e mestrado. As ações desenvolvidas estão voltadas para projetos de pesquisa, 
abordagens metodológicas, o papel da pesquisa na sociedade e realização de eventos 
direcionados às três áreas de estudo. Atualmente, conta com quinze participantes, entre 
docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: e-mail glessia@academico.ufs.br / ceica@academico.ufs.br 

Technology, Innovation 
and Organizations 

Observatory  
Research Group

The Technology, Innovation and Organizations Observatory Research Group (OTIO), led by 
professor Glessia Silva de Lima, was created in 2010, under the name of Innovation and 
Technology Management Research Group. Linked to the Department of Administration 
(DAD) of the Universidade Federal de Sergipe (UFS), it has two lines of research, with the 
purpose of implementing studies in the three core areas of OTIO – Technology, Innovation 
and Organizations – with the objective of publishing books, articles and research reports. 
OTIO manages the PROPADM Computer Laboratory. The academic production resulting 
from these studies resulted in several articles published in specialized journals and papers 
presented, mainly in national and international scientific events with publication in annals, 
also serving as a stimulus for the training of scientific initiation and master's students. 
The activities developed are focused on research projects, methodological approaches, 
the role of research in society and holding events aimed at the three areas of study. 
Currently, the group is composed of fifteen participants, including professors, students 
and collaborators, distributed at all levels of higher education (undergraduate, master' and 
doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contacts: e-mail glessia@academico.ufs.br / ceica@academico.ufs.br

mailto:glessia@academico.ufs.br
mailto:ceica@academico.ufs.br
mailto:glessia@academico.ufs.br
mailto:ceica@academico.ufs.br
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Grupo de Estudos e 
Pesquisas Marxistas

O Grupo de Estudos e Pesquisas Marxistas (GEPEM) foi criado em 2015. É liderado 
pelos professores Paulo Roberto Felix dos Santos e Carla Alessandra da Silva Nunes, 
com colaboração efetiva das professoras Josiane Soares Santos, Milena Fernandes 
Barroso e Yanne Angelim Dias, todos/as do Departamento de Serviço Social da 
Universidade Federal de Sergipe (DSS/UFS). A partir da perspectiva marxista, as 
pesquisas realizadas integram as seguintes áreas: Marxismo; Fundamentos do Serviço 
Social; Questão Ambiental; Estado; Direitos Sociais; Relações Sociais de Sexo/Gênero, 
Étnico-Raciais e de Classe. Desde a criação, busca estabelecer interlocuções com 
outros grupos, a exemplo do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais e Serviço 
Social NEPASS/UFPE. Além de atividades regulares, destaca-se a produção acadêmica 
decorrente dos estudos realizados, resultando em diversos artigos publicados em 
periódicos, capítulos de livros e anais de eventos científicos. Alguns/as docentes 
integram o Mestrado em Serviço Social (PROSS/UFS). As ações desenvolvidas articulam 
ensino-pesquisa-extensão. Recentemente, o GEPEM tem empreendido estudos sobre 
as particularidades de Sergipe, cujos resultados, além de fazerem parte da Atividade de 
Extensão “Pensar Sergipe”, foram coligidos, em 2021, em uma publicação com mesmo 
nome, pela Editora CRV. Conta com diversos participantes, entre docentes, discentes, e 
colaboradores/as, distribuídos/as nos níveis de Graduação, Mestrado e Doutorado. 

Contatos do grupo: paulofelix@academico.ufs.br/carla72academico.ufs.br

Marxist Studies and 
Research Group

The Marxist Studies and Research Group (GEPEM) was created in 2015. It is led by 
professors Paulo Roberto Felix dos Santos, and Carla Alessandra da Silva Nunes, with 
the effective collaboration of professors Josiane Soares Santos, Milena Fernandes 
Barroso and Yanne Angelim Dias, all from the Department of Social Service at the Federal 
University of Sergipe (DSS/UFS). From a Marxist perspective, the research carried out 
includes the following areas: Marxism; Fundamentals of Social Work; Environmental Issue; 
State; Social rights; Social Relations of Sex/Gender, Ethnic-Racial and Class. Since its 
creation, it has sought to establish dialogues with other groups, such as the NEPASS/
UFPE Environmental Studies and Research Group. In addition to regular activities, the 
academic production resulting from the studies carried out stands out, resulting in several 
articles published in journals, book chapters and annals of scientific events. Some 
professors are part of the Master's Degree in Social Service (PROSS/UFS). The activities 
developed  articulate teaching-research-extension. Recently, GEPEM has undertaken 
studies on the particularities of Sergipe, whose results, in addition to being part of the 
Extension Activity “Pensar Sergipe”, were gathered, in 2021, in a publication with the same 
name, by Editora CRV. It has several participants, including professors, students, and 
collaborators, distributed at the undergraduate, master's and doctoral levels.

Group contacts: paulofelix@academico.ufs.br/carla72academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Economia Social, 

Instituições e 
Desenvolvimento

Pesquisa Economia Social, Instituições e Desenvolvimento (GEPED), liderado pelo 
professor Rosalvo Ferreira Santos, foi criado em (2011). Vinculado ao Departamento 
de Economia (DEE) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui três linhas de 
pesquisa, com a finalidade de contribuir com o aprofundamento de estudos sobre o 
desenvolvimento econômico brasileiro e nordestino. A produção acadêmica decorrente 
desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados, 
principalmente, em eventos científicos nacionais, além da produção de livros, servindo 
de estímulo à qualificação de estudantes de graduação e de pós-graduação nas áreas 
do desenvolvimento rural e economia social.

Social Economy, 
Institutions and 

Development  
Research Group

The Social Economy, Institutions and Development Research Group (GEPED), led by 
Professor Rosalvo Ferreira Santos, was created in (2011). Linked to the Department of 
Economics (DEE) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has three lines of research, 
with the purpose of contributing to the deepening of studies on Brazilian and Northeastern 
economic development. The academic production resulting from these studies resulted 
in several articles published in specialized journals, mainly in national scientific events, 
in addition to the production of books, serving as a stimulus to the qualification of 
undergraduate and graduate students in the areas of rural development  
and social economy.
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Grupo de Pesquisa 
Geografias da 

Comunicação Regional

O Grupo de Pesquisa Geografias da Comunicação Regional (GCR), liderado pela 
professora Sonia Aguiar, foi criado em 2016. Vinculado ao Programa de Pós-graduação 
em Comunicação (PPGCOM-UFS) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 
três linhas de pesquisa: Estudos de Mídia Regional; Geografias da Comunicação 
Contemporânea; Jornalismo Local-regional. Desde a sua formação tem incorporado 
parcerias com docentes de universidades de três regiões diferentes do país, além da 
Nordeste: PUC do Rio Grande do Sul (PUC-RS), Universidade Federal Fluminense (UFF) 
e Universidade Federal de Tocantins (UFT). A produção acadêmica decorrente desses 
estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos qualificados e trabalhos 
apresentados e publicados em anais de eventos científicos nacionais e internacionais, 
em especial o GP Geografias da Comunicação do Congresso Nacional da Intercom, as 
comunicações coordenadas do Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo 
(SBPJor) e as sessões do Congreso Latinoamericano de Investigadores de la 
Comunicación (ALAIC). Somente na UFS, foram defendidas sete dissertações ligadas 
às temáticas do grupo, desde 2017, e outras seis estão com previsões de defesas entre 
2021 e 2023. Sem contar dez bolsistas de iniciação científica nos últimos cinco anos. 
Atualmente, o Grupo conta com mais de dez participantes, entre docentes, mestrandos 
e doutorandos colaboradores de outras instituições. 

Contatos do grupo: saguiar@academico.ufs.br

Geographies 
of Regional 

Communication 
Research Group

The Geographies of Regional Communication Research Group (GCR), led by Professor 
Sonia Aguiar, was created in 2016. Linked to the Postgraduate Program in Communication 
(PPGCOM-UFS) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has three lines of research: 
Regional Media Studies; Contemporary Communication Geographies; Local-regional 
journalism. Since its very beginning, it has incorporated partnerships with professors from 
universities in three different regions of the country, in addition to the Northeast: PUC in Rio 
Grande do Sul (PUC-RS), Fluminense Federal University (UFF) and Federal University of 
Tocantins (UFT). The academic production from these studies resulted in several articles 
published in qualified journals and papers presented and published in the proceedings of 
national and international scientific events, in particular the following: the GP Geographies 
of Communication in the National Congress of Intercom; the coordinated communications 
of the National Meeting of Researchers in Journalism (SBPJor) and the sessions of the 
Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación (ALAIC). At UFS, seven 
dissertations linked to the group's themes have been defended since 2017, and another 
six are expected to be defended between 2021 and 2023. In addition, there have been 
ten scientific initiation scholarships in the last five years. Currently, the Group is composed 
of more than ten participants, including professors, master's and doctoral students 
collaborating from other institutions.

Group contact: saguiar@academico.ufs.br 
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Grupo de Pesquisa 
Observatório 

Informacional  
do Trabalho

O Grupo de Pesquisa Observatório Informacional do Trabalho (OIT), liderado pelo 
professor Sérgio Luiz Elias de Araújo, foi criado em (02/03/2018). Vinculado ao 
Departamento de Ciência da Informação (DCI) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), possui a linha de pesquisa Informação para o trabalho: Aspectos educacionais, 
econômicos e sociológicos, com a finalidade de estudar a relação entre os fatores de 
orientação profissional e o acesso ao mercado de trabalho em Sergipe. O (OIT) atua no 
Laboratório de Tecnologia da Informação do Departamento de Ciência da Informação. 
A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente em 
eventos científicos nacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo 
à formação de (IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para 
entender as dinâmicas do mercado de trabalho. Atualmente, conta com 17 participantes, 
entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino 
superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores).

Labor Informational 
Observatory  

Research Group 

The Labor Informational Observatory Research Group (OIT), led by Professor Sérgio Luiz 
Elias de Araújo, was created on (03/02/2018). Linked to the Department of Information 
Science (DCI) of the Federal University of Sergipe (UFS), it acts in the the research line 
Information for work: Educational, economic and sociological aspects, with the objective 
of studying the relationship between professional orientation factors and access to the 
labor market in Sergipe. The (OIT) operates in the Information Technology Laboratory of 
the Department of Information Science. The academic production resulting from studies 
resulted in several articles published in specialized journals and papers presented, mainly 
in national scientific events with publication in annals, also serving as a stimulus for 
student education (Scientific Initiation, Master's and Doctorate). The activities developed 
are aimed at understanding the dynamics of the labor market. Currently, the group is 
composed of 17 participants, including professors, students and collaborators, distributed 
at all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral students, masters, 
doctors and post-docs).

Group contact: sergioaraujo@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Desenvolvimento 
Econômico Local

O Grupo de Pesquisa Desenvolvimento Econômico Local, liderado pelo professor Dean 
Lee Hansen, foi criado em 2002. Vinculado ao Departamento de Economia (DEE) da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), o grupo de pesquisa reúne os interesses em 
comum entre os membros do Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Economia 
(PROPEC) em torno da temática Desenvolvimento Econômico Local. A pesquisa dos 
membros, de uma forma geral, possui um forte componente teórico, mas suas noções 
e teorias são testadas empiricamente focando, assim, a problemática local/sergipana. 
O objetivo é promover o desenvolvimento do Estado com pesquisas diagnósticas que 
gerem sugestões para melhoramentos do setor/local em geral, propiciando caminhos 
e opções para o aperfeiçoamento das políticas locais, que são tão importantes hoje em 
dia para o desenvolvimento econômico. A própria temática do Desenvolvimento Local é 
bastante interdisciplinar, em decorrência de suas análises de aspectos como sistemas 
e cadeias produtivas, capital social e humano, conhecimento e aprendizado, redes de 
cooperação, ligação universidade-empresa, governança etc.

Contatos do grupo: 

e-mail: dean@academico.ufs.br

Local Economic 
Development  

Research Group

The Local Economic Development Research Group, led by Professor Dean Lee Hansen, 
was created in 2002. Linked to the Department of Economics (DEE) of the Federal 
University of Sergipe (UFS), the research group brings together common interests among 
the members of the Graduate Program and Research in Economics (PROPEC) around 
the theme of Local Economic Development. The members' research, in general, has a 
strong theoretical component, but its notions and theories are empirically tested, thus 
focusing on local problems. The objective is to promote the development of the State 
with diagnostic research that generates suggestions for improvements in the sector/local 
in general, providing paths and options for the improvement of local policies, which are 
so important today for economic development. The theme of Local Development itself 
is very interdisciplinary, as a result of its analysis of aspects such as production systems 
and chains, social and human capital, knowledge and learning, cooperation networks, 
university-company links, governance, etc.

Group contact: dean@academico.ufs.br
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Laboratório de 
Economia Aplicada 
e Desenvolvimento 
Regional – LEADER

O Laboratório de Economia Aplicada e Desenvolvimento Regional – LEADER – foi criado 
no dia 14 de dezembro de 2015. Está vinculado ao Programa Acadêmico de Pós-
Graduação em Economia da Universidade Federal de Sergipe, agregando professores, 
alunos de pós-graduação e alunos de graduação com interesse em economia aplicada, 
com ênfase em economia regional. O objetivo do LEADER é desenvolver pesquisas 
econômicas aplicadas voltadas para o desenvolvimento regional, buscando identificar 
problemas e propor estratégias para subsidiar a elaboração e condução de políticas. 
Nossas linhas de pesquisa são: Crescimento econômico, Inovação, Economia do meio 
ambiente e dos recursos naturais, Economia do turismo, Economia do crime, Educação 
e mercado de trabalho e Economia regional e Urbana.

Applied Economics  
and Regional 

Development Laboratory

The Applied Economy and Regional Development Laboratory Research Group – LEADER 
– was created on December 14, 2015. It is based in the Department of Economics 
of the Federal University of Sergipe – Brazil, and it gathers professors, graduate and 
undergraduate students who are interested in applied economics with emphasis on 
regional economy. The purpose of LEADER is to develop applied economic research 
focused on regional development in order to identify problems and propose strategies 
to support the development and the conduction of policies. Our research lines are: 
Economic growth, Innovation, Natural resources and environmental economy, Tourism 
economy, Crime economy, Education and labor market and Urban and regional economy.
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Grupo de Pesquisa em 
Leitura e Narrativa

O Grupo de Pesquisa em Leitura e Narrativa: Cultura, Mediação, Apresentação Gráfica, 
Editoração, Manifestações (PLENA), liderado pela Profa. Dra. Valéria Aparecida 
Bari, foi registrado em 2015. Vinculado ao DCI/UFS, tem como proposta principal o 
desenvolvimento de pesquisas e estudos relacionados à leitura como fenômeno cultural 
e a formação do leitor, assim como manifestações diferenciadas à partir de adaptação, 
tradução ou inspiração em itens de obras concebidas e registradas por meio da escrita. 
Possui quatro linhas de pesquisa: Mediação de Leitura; História e Cultura Editorial; Ciência 
da Documentação; Narrativa Sequencial Gráfica. O Grupo PLENA faz planejamento anual, 
no qual descreve temas, problemas de pesquisa e ações pretendidas, definindo objetivos, 
metas, etapas de trabalho e seus respectivos pesquisadores responsáveis. Tem executado 
encontros acadêmicos periódicos, vivências, publicação e atuação em convênio com 
diferentes coletivos e entidades, dentre as quais: Associação dos Pesquisadores em Arte 
Sequencial (ASPAS); Observatório das Histórias em Quadrinhos da USP (OHQ/USP); 
OSCIP Biblioteca Comunitária "Maria das Neves Prado" – Biblioteca do Paiaiá; Instituto 
Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE). Como medida de sistematização produtiva 
e fomento às fontes de pesquisa especializada sobre as linhas de pesquisa, temos: A 
Jornada PLENA, evento anual a partir de 2016; a edição Bilíngue da Revista Cajueiro: 
Ciência da Informação e Cultura da Leitura, por meio da Plataforma SEER/UFS, a partir de 
2018. Atualmente, conta com 52 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, 
distribuídos em todos os níveis do ensino superior, registrados no Diretório de Grupos de 
Pesquisa do CnPQ. 

Contatos do grupo PLENA:

E-mail institucional da pesquisadora líder: bari2009@academico.ufs.br

E-mail do Grupo Plena: grupoplena2016@gmail.com

E-mail da Revista Cajueiro: revistacajueiro@gmail.com

Research Group on 
Reading and Narrative

The Research Group on Reading and Narrative: Culture, Mediation, Graphic Presentation, 
Publishing, Manifestations (PLENA), led by Profa. Valéria Aparecida Bari, PhD, was 
registered in 2015. Linked to the DCI/UFS, its main objective is the development of 
research and studies related to reading as a cultural phenomenon and reader education, 
as well as different manifestations based on adaptation, translation or inspiration in items 
of works conceived and recorded through writing. It has four lines of research: Reading 
Mediation; Editorial History and Culture; Documentation Science; Graphical Sequential 
Narrative. The PLENA Group carries out annual planning, in which it describes themes, 
research problems and intended actions, defines objectives, goals, work stages and their 
respective responsible researchers. It has promoted regularly periodic academic meetings, 
experiences, publication and performance in partnership with different collectives and 
entities, among which: Association of Researchers in Sequential Art (ASPAS); USP's Comic 
Book Observatory (OHQ/USP); OSCIP Community Library "Maria das Neves Prado" – Paiaiá 
Library; Historical and Geographic Institute of Sergipe (IHGSE). As a measure of productive 
systematization and promotion of specialized research sources on the lines of research, 
we have: The PLENA’s Scientific Journey, an annual event that began in 2016; the Bilingual 
edition of the Journal Cajueiro: Information Science and Reading Culture, through the SEER/
UFS Platform, from 2018. Currently, the group is composed of 52 participants, including 
professors, students and employees, distributed at all levels of higher education, registered 
in the Directory of Research Groups of CnPQ.

Group contacts:

Lead researcher's institutional email: bari2009@academico.ufs.br

Plena Group email: grupoplena2016@gmail.com

Cajueiro Magazine E-mail: revistacajueiro@gmail.com
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Grupo de Pesquisa 
Centro de Estudos 
de Planejamento e 

Práticas Urbanas  
e Regionais 

O Grupo de Pesquisa Centro de Estudos de Planejamento e Práticas Urbanas e 
Regionais (CEPUR), liderado pela professora Dra. Sarah Lúcia Alves França, foi 
criado em (data). Vinculado ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo (DAU) 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), tem a finalidade de discutir, analisar e 
intervir nos diferentes aspectos conceituais, metodológicos e empíricos da dinâmica 
de produção e de reestruturação do espaço urbano e metropolitano nos municípios 
sergipanos, a partir da análise de seus processos sociais, espaciais, ambientais, 
habitacionais, legislativos e político-institucionais. A produção acadêmica decorrente 
desses estudos resultou em artigos publicados em periódicos especializados, trabalhos 
apresentados em eventos científicos nacionais e internacionais e suas publicações em 
anais, além de capítulos de livros e livro, servindo de estímulo à pesquisa e à formação 
no âmbito da graduação. As atividades desenvolvidas estão voltadas para elaboração 
de estudos, projetos e ações urbanas e regionais, de fundamental importância para 
compreensão da problemática e, principalmente da atuação da universidade junto à 
gestão pública e à sociedade. Atualmente, conta com docentes dos Departamentos 
de Arquitetura e Urbanismo e de Engenharia Civil (DEC), discentes (graduação) e 
pesquisadores externos à universidade. 

Contatos do grupo: cepur.ufs@gmail.com

Center for Planning 
Studies and Urban and 

Regional Practices 
Research Group

The Center for Planning Studies and Urban and Regional Practices (CEPUR) Research 
Group is led by Professor Sarah Lúcia Alves França, PhD. Linked to the Department of 
Architecture and Urbanism (DAU) of the Federal University of Sergipe (UFS), it aims to 
discuss, analyze and intervene in the different conceptual, methodological and empirical 
aspects of the dynamics of production and restructuring of urban and metropolitan space 
in municipalities of Sergipe, based on the analysis of their social, spatial, environmental, 
housing, legislative and political-institutional processes. The academic production 
resulting from these studies resulted in articles published in specialized journals, papers 
presented at national and international scientific events and their publications in annals, 
in addition to a book and book chapters, serving as a stimulus to research and to the 
training of undergraduate students. The activities developed are aimed at preparing 
urban and regional studies, projects and actions, which are of fundamental importance 
for understanding the problem and, mainly, the university's role in public administration 
and society. The group is currently composed of professors from the Department of 
Architecture and Urbanism and the Department of Civil Engineering (DEC), undergraduate 
students and researchers from other institutions.

Group contact: cepur.ufs@gmail.com 
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Grupo de Pesquisa 
Territórios Urbanos

O Grupo de Pesquisa Territórios Urbanos, liderado pelos professores César Henriques 
Matos e Silva e Maria Cecilia Pereira Tavares, foi criado em 2017 e está vinculado ao 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo (DAU) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), Campus Laranjeiras, e reúne pesquisadores de arquitetura e urbanismo, 
comunicação social (cinema) e teatro, com articulações com as áreas de sociologia 
e antropologia, entre outras. São as seguintes linhas de pesquisa: Micropolíticas 
urbanas; Cidade, espaço político e cidadania; Espaço público: fluxos e permanências; 
e Cidades inteligentes. Por meio de ações articuladas de ensino, pesquisa e extensão, 
o Grupo de Pesquisa Territórios Urbanos busca o trabalho interdisciplinar, em especial 
com as ciências humanas e as artes, e entende a cidade enquanto espaço coletivo e 
político, buscando compreender as relações entre espaço e poder em suas dimensões 
material e imaterial/simbólica, que envolvem modos de vida e territorialidades. Neste 
entendimento do urbano enquanto espaço de práticas, apropriações e vivências 
simbólicas, faz-se necessário compreender as múltiplas escalas espaciais e os múltiplos 
tempos do mundo urbano e rural. O Grupo de Pesquisa promove bianualmente o 
Colóquio Cidades: Coexistências e Interfaces e tem articulações com grupos de 
pesquisa e extensão no exterior (Alemanha, Espanha e Equador), cujos trabalhos 
resultaram em diversos artigos publicados em periódicos especializados.

Contatos do grupo: cesarmatos.br@academico.ufs.br

Urban Territories 
Research Group

The Urban Territories research group, led by professors César Henriques Matos e Silva 
and Maria Cecilia Pereira Tavares, was created in 2017 and it is linked to the Department 
of Architecture and Urbanism (DAU) of the Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
Campus Laranjeiras. The group brings together researchers in architecture and urbanism, 
social communication (cinema) and theater, with articulations with sociology and 
anthropology, among others. The research lines are: Urban micropolitics; City, political 
space and citizenship; Public space: flows and permanences; and Intelligent cities. 
Through articulated teaching, research, and extension activities, the research group seeks 
interdisciplinary work, especially with human sciences and arts, and understands the city 
as a collective and political space, seeking to understand the relations between space 
and power in its material and immaterial/symbolic dimensions, which involve ways of life 
and territorialities. By understanding the urban as a space of practices, appropriations and 
symbolic experiences, it is necessary to understand the multiple spatial scales and the 
various times of the urban and rural world. The group promotes biannually the Colloquium 
Cities: Coexistences and Interfaces, and has articulations with research and extension 
groups abroad (Germany, Spain and Ecuador), whose work has resulted in several articles 
published in specialized journals.

Group contact: cesarmatos.br@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Música e Sociedade

O Grupo de Pesquisa Música e Sociedade (GRUPEMUS), liderado pelo professor 
Glaucio José Couri Machado, foi criado em 29/11/2018. Vinculado ao Departamento 
de Educação (DED) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui duas linhas de 
pesquisa, a saber: Música, produção e contexto profissional e Fundamentos históricos, 
filosóficos e socioculturais da música. O grupo tem a finalidade de compreender como a 
sociedade lida com a música para entender o mercado, a vida cotidiana e as influências 
nas expressões políticas e socioculturais, ou seja, elaborar estudo críticos da música 
como construção nos diferentes contextos temporais e geográficos. Contém vínculos de 
pesquisa com gravadoras e selos. A produção acadêmica decorrente desses estudos 
resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos 
apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com 
divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, 
Doutorado). Anualmente realiza o Seminário Música e Vinil e é responsável pela Revista 
Brasileira de Estudos Fonográficos. (REBEF). Atualmente, conta com 8 participantes, 
entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino 
superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: gcmachado@academico.ufs.br 

Music and Society 
Research Group 

The Music and Society Research Group (GRUPEMUS), led by Professor Glaucio José 
Couri Machado, was created on 11/29/2018. Linked to the Department of Education 
(DED) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has two lines of research, namely: 
Music, production and professional context and Historical, philosophical and sociocultural 
foundations of music. The group aims to understand how society deals with music to 
understand the market, everyday life and the influences on political and socio-cultural 
expressions, that is, to elaborate critical studies of music as a construction in different 
temporal and geographic contexts. The group also has research links with record 
labels. The academic production resulting from these studies resulted in several 
articles published in specialized journals and papers presented, mainly in national and 
international scientific events with publication in annals, even serving as a stimulus for 
student education (Scientific Initiation, Master's and Doctorate). Annually, the group 
organizes the Music and Vinyl Seminar and is responsible for the Revista Brasileira de 
Estudos Phonográficas. (REBEF). Currently, the group is composed of 8 participants, 
including professors, students and collaborators, distributed at all levels of higher 
education (undergraduate, master's and doctoral students, masters,  
doctors and post-docs).

Group contact: gcmachado@academico.ufs.br 
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Grupo de Pesquisa  
em Marketing

O Grupo de Pesquisa em Marketing (GPM), liderado pelo professor Vitor Braga, 
foi criado em 2008. Vinculado ao Departamento de Comunicação Social (DCOS) 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui seis linhas de pesquisa, com 
a finalidade de desenvolver pesquisas sobre aspectos relacionados ao marketing 
e o empreendedorismo, além de pesquisas no campo da comunicação sobre 
jovens, consumo e recepção nos ambientes das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs). Desde 2013 tem parcerias com a Rede Brasil Conectado e com 
isto mantêm relações com grupos de pesquisa e educadores de todo o Brasil. O 
(GPM) administra o Laboratório de Pesquisa 1 do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação (PPGCOM), em parceria com outros grupos de pesquisa da Linha 1 do 
referido programa. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação de estudantes em iniciação científica, 
mestrado e doutorado nos campos da comunicação, administração e ciência da 
informação. As ações desenvolvidas estão voltadas para a finalização do projeto “Jovem 
e Consumo Midiático em Tempos de Convergência: Brasil profundo”, contemplado em 
edital do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD), e sendo realizado 
em cooperação com as Universidades Federais do Rio Grande do Sul (UFRGS) e 
do Pará (UFPA). Atualmente, conta com 12 participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores).

Contatos do grupo: 

vitorbragamg@academico.ufs.br e matheusfelizola@academico.ufs.br

Research Group  
on Marketing

The Research Group on Marketing (GPM), led by Professor Vitor Braga, was created 
in 2008. Related to the Department of Social Communication (DCOS) of the Federal 
University of Sergipe (UFS), it has six lines of research, with the purpose of developing 
research on aspects related to marketing and entrepreneurship, as well as research 
in the field of communication – about young people, consumption and reception in 
Information and Communication Technologies (ICT) environments. Since 2013, it has been 
in partnership with Rede Brasil Conectado and with this, it maintains relationships with 
research groups and educators from all over Brazil. The (GPM) administers the Research 
Laboratory 1 of the Graduate Program in Communication (PPGCOM), in partnership with 
other research groups in Line 1 of the program. The academic production resulting from 
these studies resulted in several articles published in specialized journals and papers 
presented, mainly in national and international scientific events published in annals, 
also serving as a stimulus to the training of students in scientific initiation, master's and 
doctorate in the fields of communication, administration and information science. The 
activities developed are aimed at completing the project "Youth and Media Consumption 
in Times of Convergence: Deep Brazil", contemplated in a public notice of the National 
Academic Cooperation Program (PROCAD), and being carried out in cooperation with 
the Federal Universities of Rio Grande do South (UFRGS) and Pará (UFPA). Currently, the 
group is composed of 12 participants, including professors, students and employees, 
distributed at all levels of higher education (undergraduate, master's and doctoral 
students, masters and doctors and post-docs).

Group contacts: vitorbragamg@academico.ufs.br e matheusfelizola@academico.ufs.br

mailto:vitorbragamg@academico.ufs.br
mailto:matheusfelizola@academico.ufs.br
mailto:vitorbragamg@academico.ufs.br
mailto:matheusfelizola@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares em 
Administração Pública 

(NEIAP)

O Grupo de Pesquisa – Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Administração 
Pública (NEIAP), liderado pelo professor Kleverton Melo de Carvalho, é vinculado ao 
Departamento de Administração (DAD) e ao Programa de Mestrado Profissional em 
Administração Pública – PROFIAP da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Possui 
duas linhas de pesquisa – “gestão pública, processos e inovação”, bem como “gestão 
pública do risco” com a finalidade de discutir, em uma perspectiva interdisciplinar, desde 
temas como gestão de cidades, organizações públicas, inovação e coprodução, até 
aspectos relacionados aos riscos ambientais. A produção acadêmica decorrente desses 
estudos resultou em artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos 
apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais. As 
ações desenvolvidas estão voltadas para realização de eventos de extensão e pesquisa, 
sendo as mais recentes um curso internacional oferecido remotamente a estudantes 
da América Latina, em uma parceria entre a UFS e a ANDIFES e a publicação nos 
periódicos Ambiente e Sociedade e International Journal of Innovation and Sustainable 
Development. Desde 2021 tem parceria com o Laboratório de Estudos e Pesquisas 
sobre Inovação e Serviços – LINSELAB, da Universidade de Brasília. Atualmente, conta 
com 6 participantes, entre docentes e discentes. 

Contatos do grupo: kleverton1@academico.ufs.br

Center for 
Interdisciplinary 
Studies in Public 

Administration 
Research Group

The Center for Interdisciplinary Studies in Public Administration (NEIAP) Research Group, 
led by Professor Kleverton Melo de Carvalho, is linked to the Department of Administration 
(DAD) and the Professional Master's Program in Public Administration – PROFIAP at the 
Federal University of Sergipe (UFS). It has two lines of research – "public management, 
processes and innovation", as well as "public risk management" with the purpose of 
discussing, in an interdisciplinary perspective, themes such as city management, public 
organizations, innovation and co-production and also aspects related to environmental 
risks. The academic production from these studies resulted in articles published in 
specialized journals and papers presented, mainly in national and international scientific 
events. The actions developed are aimed at extension and research events, the most 
recent being an international course offered remotely to students from Latin America, in a 
partnership between UFS and ANDIFES and the publication in the journals “Environment 
and Society” and “International Journal of Innovation and Sustainable Development”. Since 
2021, it has had partnership with the Laboratory of Studies and Research on Innovation 
and Services – LINSELAB, at the University of Brasília. Currently, the group is composed of 
6 participants, including professors and students.

Group contact: kleverton1@academico.ufs.br
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Núcleo de Estudos 
Interdisciplinares em 
Gestão e Organização 

– NIGO

O Grupo de Pesquisa – Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Gestão e Organização 
– NIGO, atualmente liderado pelo professor Dr. Marcos Antônio de Souza Barbosa, foi 
criado em 2010, vinculados ao Departamentos de Administração – DACI, do campus 
Itabaiana e ao Departamento de Secretariado Executivo, do campus São Cristóvão, 
ambos da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Tem como finalidade de ser o 
local de convergência para o fomento de pesquisas nas áreas do conhecimento 
que envolvem Gestão e Organização, a partir de possui três linhas de pesquisas: 
Educação, Empreendedorismo e Cultura; Econometria e Finanças e Tecnologia, 
Informação e Colaboração. As ações desenvolvidas estão voltadas para a atração de 
professores e alunos pesquisadores, bem como pesquisadores experientes externos, 
para participarem da construção de um ambiente colaborativo de pesquisa. O tema de 
interesse comum é a gestão e desenvolvimento organizacional, um campo eclético com 
diversas partes interessadas. Atualmente, conta com treze participantes entre docentes, 
discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior.

Contatos do grupo: https://www.instagram.com/nigoufs/ e nigoufs@gmail.com

Center for 
Interdisciplinary Studies 

in Management and 
Organization – NIGO

The Center for Interdisciplinary Studies in Management and Organization – NIGO – 
Research Group, currently led by Professor Marcos Antônio de Souza Barbosa, PhD, was 
created in 2010, linked to the Administration Department – DACI, of the Itabaiana campus 
and the  Department of Executive Secretariat , of the São Cristóvão campus, both at the 
Universidade Federal de Sergipe (UFS). Its purpose is to be the place of convergence 
for the promotion of research in areas of knowledge that involve Management and 
Organization, based on three lines of research: Education, Entrepreneurship and Culture; 
Econometrics and Finance and Technology, Information and Collaboration. The activities 
developed are aimed at attracting research professors and research students, as well 
as experienced external researchers, to participate in the construction of a collaborative 
research environment. The topic of common interest is organizational management 
and development, an eclectic field with diverse interested parts. Currently, the group 
is composed of thirteen participants including professors, students and collaborators, 
distributed at all levels of higher education.

Group contacts: https://www.instagram.com/nigoufs/ e nigoufs@gmail.com

https://www.instagram.com/nigoufs/
mailto:nigoufs@gmail.com
https://www.instagram.com/nigoufs/
mailto:nigoufs@gmail.com
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Grupo de Pesquisa 
Epistemologia e Direito

O Grupo de Pesquisa Epistemologia e Direito (EPIDIR), liderado pela professora Jussara 
Maria Moreno Jacintho, foi criado em 2013. Vinculado ao Departamento de Direito 
(DDI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 5 (cinco) linhas de pesquisa, 
com a finalidade de refletir criticamente sobre o fenômeno jurídico, a partir da sua 
fenomenologia e dos seus resultados, confrontando-o com a realidade brasileira, de 
todo conformada pelas relações materiais de produção do capitalismo periférico Desde 
2013  tem parcerias com o mestrado em direito da UFS (Prodir), estabelecendo nova 
parceria em 2015 com o Mestrado Profissional em Administração Pública da UFS (Rede 
Profiap). A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação na Iniciação Científica e no Mestrado. O EPIDIR reúne-
se periodicamente com seus pesquisadores e as ações desenvolvidas , em torno de 
uma agenda voltada para a superação da dogmática do Direito. Atualmente, conta com 
15 (quinze) participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em 
todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, 
doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: e-mail j.jacintho50@gmail.com

Epistemology and Law 
Research Group

The Epistemology and Law Research Group (EPIL), led by Professor Jussara Maria 
Moreno Jacintho, was created in 2013. Linked to the Department of Law (DDI) of the 
Federal University of Sergipe (UFS), it has 5 (five) lines of research, with the purpose of 
reflecting critically on the legal phenomenon, from its phenomenology and its results, 
confronting them with the Brazilian reality, completely shaped by the material relations 
of production of peripheral capitalism. Since 2013, the group has partnered with the 
Graduate Program in Law at UFS (Master's – Prodir) and since 2015 with the Professional 
Master's in Public Administration at UFS (Profiap Network). The academic production 
resulting from these studies resulted in several articles published in specialized 
journals and papers presented, mainly in national and international scientific events 
with dissemination in annals, which also serves as a stimulus to the training of students 
in Scientific Initiation and in the Master’s Degree. The EPIL meets periodically with its 
researchers and the activities are developed  around an agenda aimed at overcoming 
the dogmatism of Law. Currently, the group is composed of 15 (fifteen) participants, 
among professors, students and collaborators, distributed at all levels of higher education 
(undergraduate, master’s and doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: j.jacintho50@gmail.com
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Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Turismo 

e Planejamento

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Turismo e Planejamento (PLANTUR), liderado 
pela professora Daniella Pereira de Souza Silva, foi criado em 2018. Vinculado ao 
Departamento de Turismo (DTUR) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 
6 linhas de pesquisa, com a finalidade de desenvolver estudos e pesquisas, debates, 
capacitações, publicações e outras atividades de interesse acadêmico. Desde a sua 
criação, mantém parceria com pesquisadores de diversas instituições do país.  A 
produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em artigos publicados 
em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos 
científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive 
de estímulo à formação de estudantes: de iniciação científica sejam bolsistas ou 
voluntários; em fase de conclusão de curso; vinculados a projetos de extensão e, 
mais recentemente, ao ingresso de pós-graduandos. As ações desenvolvidas estão 
voltadas para o ensino, a pesquisa e a extensão universitária, com especial atenção às 
questões relacionadas ao planejamento turístico, ao desenvolvimento socioterritorial, 
ao patrimônio material e imaterial e à reflexão sobre a produção do saber turístico sem 
desconsiderar a ênfase na abordagem qualitativa da pesquisa científica. Atualmente, 
conta com 20 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em 
todos os níveis do ensino superior.

Contato do grupo: planturufs@gmail.com; daniellageo@academico.ufs.br

Study and  
Research Group on 

Tourism and Planning

The Study and Research Group on Tourism and Planning (PLANTUR), led by Professor 
Daniella Pereira de Souza Silva, was created in 2018. Linked to the Department of Tourism 
(DTUR) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 6 lines of research, with the 
purpose of developing studies and research, debates, training, publications and other 
activities of academic interest. Since its creation, it has maintained partnerships with 
researchers from various institutions in the country. The academic production resulting 
from these studies resulted in articles published in specialized journals and papers 
presented, mainly in national and international scientific events with publication in 
annals, also serving as a stimulus to the training of students: scientific initiation, whether 
scholarship holders or volunteers; close to course completion; linked to extension projects 
and, more recently, to the admission of master's students. The activities developed are 
aimed at teaching, research and university extension, with special attention to issues 
related to tourism planning, socio-territorial development, material and immaterial heritage 
and reflection on the production of tourist knowledge without ignoring the emphasis on 
the approach of qualitative scientific research. Currently, the group is composed of 20 
participants, including teachers, students and researchers, distributed at all levels of 
higher education.

Group contact: planturufs@gmail.com; daniellageo@academico.ufs.br

mailto:planturufs@gmail.com
mailto:daniellageo@academico.ufs.br
mailto:planturufs@gmail.com
mailto:daniellageo@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Laboratório da Cidade

O Grupo de Pesquisa Laboratório da Cidade (LabC), liderado pela Prof. Rozana Rivas 
de Araújo, foi criado em 2011. Vinculado ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo 
(DAU) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui duas linhas de pesquisa 
(Dinâmica da Estruturação Urbana; Mobilidade e Habitabilidade Urbanas) com a 
finalidade de investigar e refletir sobre as questões da cidade, com foco na qualidade 
de vida e em seus processos urbanos. Desde o início, as pesquisas desenvolvidas 
mantêm relação de colaboração com as prefeituras municipais de Sergipe e, seus 
pesquisadores, mantem contato com diversas instituições, por exemplo, USP/São 
Carlos (grupo de pesquisa Nomads), UNICAMP (Pós-graduação em Arquitetura, 
Tecnologia e Cidade), Escola Nacional Superior de Arquitetura de Strasbourg – França 
(AMUP-ENSAS). A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação de novos pesquisadores. As ações 
desenvolvidas estão voltadas para a ampliação e divulgação dos debates sobre as 
questões urbanas contemporâneas, como especulação imobiliária, poluição sonora, 
emissão de gás carbono e, arborização, drenagem e mobilidade urbanas. Atualmente, 
conta com 38 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em 
todos os níveis do ensino superior.

Contatos do grupo: rozanarivas@academico.ufs.br

City Laboratory 
Research Group

The City Laboratory Research Group (LabC), led by Prof. Rozana Rivas de Araújo, was 
created in 2011. Linked to the Department of Architecture and Urbanism (DAU) of the 
Federal University of Sergipe (UFS), the group has two lines of research (Dynamics of 
Urban Structuring; Urban Mobility and Habitability) with the purpose of investigating and 
reflecting on the issues of the city, with a focus on quality of life and its urban processes. 
Since the beginning, the researches developed maintain a collaborative relationship with 
the municipal governments of Sergipe and also maintain relationships with researchers 
from other institutions, for example, from USP/São Carlos (Nomads research group), from 
UNICAMP (Postgraduate in Architecture , Technology and City), from the National School 
of Architecture in Strasbourg – France (AMUP-ENSAS). The academic production resulting 
from these studies resulted in several articles published in specialized journals and papers 
presented, mainly in national and international scientific events with publication in annals, 
also serving as a stimulus to the training of new researchers. The activities developed are 
aimed at expanding and disseminating debates on contemporary urban issues, such as 
real estate speculation, noise pollution, carbon gas emissions, and urban afforestation, 
drainage and mobility. Currently, the group is composed of 38 participants, including 
teachers, students and employees, distributed at all levels of higher education.

Group contact: rozanarivas@academico.ufs.br 
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Grupo de Pesquisa 
Conforto Ambiental e 
Eficiência Energética 

no Ambiente Construído

A pesquisadora Carla Fernanda Barbosa Teixeira lidera o grupo de pesquisa Conforto 
Ambiental e Eficiência Energética no Ambiente Construído criado em 2014. Ele 
possui 4 linhas de pesquisa, com a finalidade de promover estudos relacionados ao 
conforto ambiental, projeto, acessibilidade, eficiência energética e desenvolvimento 
sustentável. Assim, tem e já teve parcerias com UNICAMP, UFRN, UNIFESSPA, 
PROEC-UFS, NPPA-UFS, CEAMSE e UVIC-Canada. O grupo trabalha com pesquisas 
interdisciplinares, utilizando-se de infraestrutura e recursos humanos dos laboratórios 
das instituições parceiras e do Labcon-UFS. A produção acadêmica é publicada 
em periódicos e livros, como também em anais de eventos científicos nacionais e 
internacionais, envolvendo estudos da graduação e pós-graduação. Ações estão 
voltadas para promoção da melhoria da qualidade e desenvolvimento sustentável 
do ambiente construído. Atualmente, conta com doutores, mestres, discentes e 
colaboradores.

Contatos do grupo: cafbt@ufs.br

Environmental 
Comfort and Energy 

Efficiency at the Built 
Environment  

Research Group

The researcher Carla Fernanda Barbosa Teixeira leads the Environmental Comfort 
and Energy Efficiency at the Built Environment research group created in 2014. It 
has 4 lines of research which aim to promote studies related to environmental comfort, 
design, accessibility, energy efficiency and sustainable development. Thus, it has and 
had collaboration with UNICAMP, UFRN, UNIFESSPA, PROEC-UFS, NPPA-UFS, CEAMSE 
e UVIC-Canada. The research group carries out interdisciplinary studies and uses 
infrastructure and human resources from laboratories of collaborations and Labcon-UFS. 
The academic production is published in journals and books, in addition to international 
and national scientific events, involving studies of undergraduate and graduate degrees. 
The group's activities aim at promoting the improvement of quality and sustainable 
development of the built environment. Nowadays, the group is composed of PhDs and 
Masters researchers, undergraduate students and partners.

Group contact: cafbt@ufs.br
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Núcleo de Estudos em 
Mediação, Apropriação 

e Gestão da Informação 
e do Conhecimento 

(NEMAGI)

O Núcleo de Estudos em Mediação, Apropriação e Gestão da Informação e do 
Conhecimento (NEMAGI), liderado pela Profa Dra Martha Suzana Cabral Nunes, foi 
criado em 2016 e está vinculado ao Departamento de Ciência da Informação (DCI) e 
ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS). Possui 04 linhas de pesquisa que têm a finalidade de estudar 
as questões envolvendo a mediação, a apropriação e o uso da informação, assim 
como a gestão da informação e do conhecimento, a competência em informação e a 
formação profissional no campo da Ciência da Informação. Desde 2017 tem parcerias 
com a UFBA, a UFC, a Université Paul Sabatier-Toulouse 3, e desde 2020 com a Rede 
Nacional em Gestão da Informação e do Conhecimento (REDE GIC). O NEMAGI 
desenvolve ações vinculadas ao Laboratório de Referência, Editoração e Mediação 
da Informação (REM) e ao Laboratório de Ações de Representação do Conhecimento 
(LARC). A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de discentes e egressos em IC e mestrado. 
Atualmente, conta com 27 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, 
distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, mestres, 
doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: nemagiufs@gmail.com ; marthasuzana@academico.ufs.br

Center for Studies 
in Mediation, 

Appropriation and 
Management of 
Information and 

Knowledge (NEMAGI)

The Center for Studies in Mediation, Appropriation and Management of Information 
and Knowledge (NEMAGI) Research Group, led by Prof. Martha Suzana Cabral Nunes, 
PhD, was created in 2016 and it is linked to the Department of Information Science 
(DCI) and the Post-graduate Program in Information Science (PPGCI) from the Federal 
University of Sergipe (UFS). It has 04 lines of research that aim to study issues involving 
mediation, appropriation and use of information, as well as information and knowledge 
management, information competence and professional training in the field of Information 
Science. Since 2017 it has had partnerships with UFBA, UFC, Université Paul Sabatier-
Toulouse 3, and since 2020 with the National Network on Information and Knowledge 
Management (REDE GIC). NEMAGI develops activities linked to the Reference, Publishing 
and Information Mediation Laboratory (REM) and the Knowledge Representation Actions 
Laboratory (LARC). The academic production resulting from these studies resulted in 
several articles published in specialized journals and papers presented, mainly in national 
and international scientific events with publication in annals, also serving as a stimulus to 
the training of students at Scientific Initiation and Master's levels. Currently, the group is 
composed of 27 participants, including professors, students and collaborators, distributed 
at all levels of higher education (undergraduate and master's students,  masters, doctors 
and post-docs).

Group contacts: nemagiufs@gmail.com; marthasuzana@academico.ufs.br

mailto:marthasuzana@academico.ufs.br
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O Grupo de Pesquisa em Contabilidade e Finanças, liderado pela professora Mariana 
Dórea Figueiredo Pinto, foi criado em 2011. Vinculado ao Departamento de Ciências 
Contábeis (DCC) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 06 linhas de 
pesquisa, com a finalidade de inserir os/as discentes no universo da produção científica, 
incentivando a participação destes/as em eventos, a publicação científica em periódicos, 
revistas e outros canais, desenvolvendo pesquisas que aprimorem o ensino da 
Contabilidade e os instrumentos gerenciais das empresas, abordando questões como: 
gestão de custos; planejamento tributário; educação fiscal; empreendedorismo; mercado 
financeiro; processos formativos e seus reflexos no mercado de trabalho; e, inserção das 
tecnologias na contabilidade e no processo de aprendizagem. Alguns artigos e trabalhos, 
das atividades do grupo, têm sido publicados em periódicos especializados e em eventos 
científicos nacionais e internacionais. Dessa forma, busca-se sistematizar e socializar todo 
o conhecimento empreendido nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, articulando-
as, aproximando a comunidade acadêmica da comunidade empresarial. Os interesses 
investigativos de seus pesquisadores estão dedicados no "fazer pesquisa" sobre 
contabilidade, finanças e áreas correlatas. Atualmente, conta com 10 (dez) participantes, 
entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino 
superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

O Grupo de Pesquisa em Contabilidade e Finanças ocupa 02 (duas) salas localizadas 
no prédio departamental II, 1° andar, ao lado do Departamento de Ciências Contábeis, 
com ar-condicionado, mesas e cadeiras; sendo para as reuniões, discussões sobre as 
atividades a serem executadas e para atividades de extensão. O laboratório do Curso de 
Ciências Contábeis também está disponível ao grupo, com 40 computadores e com um 
software atualizado, o da Fortes Informática.

Contato do grupo: mari@academico.ufs.br

Grupo de Pesquisa em 
Contabilidade e Finanças

Research Group on 
Accounting and Finances

The Research Group on Accounting and Finances, led by professor Mariana Dórea 
Figueiredo Pinto, was created in 2011. The group is linked to the Department of 
Accounting of Federal University of Sergipe (UFS), it has 6 lines of research which aim 
to integrate the students in the world of scientific work, encouraging their participation in 
events, scientific publication in different means, and developing research that benefits the 
study of Accounting. In order to do so, the group addresses issues such as: budgeting, 
tax planning, entrepreneurship, money market, training processes and its effects in the job 
market and inserting technology in accounting practices and its learning process. Some 
of the articles and essays written based on the group's projects have been published in 
specialized papers as well as national and international scientific events. Thus, we look 
forward to socializing and systematizing all the learning acquired in educational activities, 
research and extension projects as a way of bringing the academic and business 
communities together. The group's researchers' interests are geared towards doing 
research about accounting, finances and related areas.

It is currently composed of 10 (ten) participants, amongst them professors, students and 
affiliates. All displaying different levels of higher education (undergraduates, masters, 
doctors, professors, etc).

The Research Group on Accounting and Finances occupies 2 (two) classrooms 
located on the 1st floor of building II, beside the Department of Accounting. It has an air 
conditioner, desks and chairs. The classroom is used for meetings and discussions about 
the group's further activities as well as extension projects. The Accounting lab is also 
available to the group’s participants, providing 40 computers with updated software.

Group contact: mari@academico.ufs.br



307 . CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS / APPLIED SOCIAL SCIENCES

Grupo de Pesquisa 
Gestão de Turismo e 

Hospitalidade

O Grupo de Pesquisa Gestão de Turismo e Hospitalidade, liderado pelas professoras 
Jennifer Caroline Soares (Departamento de Turismo) e Débora Eleonora Pereira da Silva 
(Departamento de Administração), foi criado em 2009. Vinculado ao Departamento de 
Turismo (DTUR) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), o grupo possui 6 linhas 
de pesquisa: Comportamento do Consumidor em Turismo e Hospitalidade, Gestão de 
Empreendimentos Turísticos, Lazer e Hospitalidade, Teoria e Planejamento do Turismo, 
Turismo Cultura e Sociedade e Turismo e Meio ambiente. As ações desenvolvidas 
pelo grupo estão voltadas principalmente para realização de pesquisas vinculadas a 
atualidade da atividade turística, assim como ao fomento a internacionalização. Com 21 
participantes, o grupo é constituído por pesquisadores mestres e doutores, ademais, 
dos discentes que integram as equipes de projetos de pesquisa e de extensão. A 
produção acadêmica de seus participantes resultou em diversos artigos publicados em 
periódicos especializados e trabalhos apresentados em eventos científicos nacionais e 
internacionais. 

Contatos do grupo: jenni.caroline@academico.ufs.br – dsilva.ufs@gmail.com

Tourism  
and Hospitality 

Management  
Research Group

The Tourism and Hospitality Management Research Group, led by professors Jennifer 
Caroline Soares (Department of Tourism) and Débora Eleonora Pereira da Silva 
(Department of Administration), was created in 2009. Linked to the Department of Tourism 
(DTUR) of the Federal University of Sergipe (UFS), the group has 6 research lines: 
Consumer Behavior in Tourism and Hospitality, Tourism Enterprise Management, Leisure 
and Hospitality, Tourism Theory and Planning, Tourism, Culture and Society, and Tourism 
and Environment. The activities developed by the group are mainly oriented to carrying 
out research related to current issues of tourism, as well as promoting internationalization. 
With 21 participants, the group is composed of master and doctor researchers, in addition 
to the students who are part of the research and extension project teams. The academic 
production of its participants resulted in several articles published in specialized journals 
and papers presented at national and international scientific events.

Group contacts: jenni.caroline@academico.ufs.br – dsilva.ufs@gmail.com
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Grupo de Pesquisa 
ECOE – Núcleo de 

Estudos e Pesquisas 
sobre Economia 

Transformações do 
Espaço

O Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Economia Transformações 
do Espaço (ECOE), liderado pela professora Christiane Senhorinha Soares Campos, 
foi criado em 2014. Vinculado ao Departamento de Economia (DEE) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS), possui 5 linhas de pesquisa, com a finalidade de analisar, 
a partir de uma perspectiva crítica e multidisciplinar,  as transformações no processo 
de produção do espaço, bem como debate teórico e análise empírica da acumulação 
capitalista e das contradições que engendra em múltiplas dimensões e escalas. 
A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos 
publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente 
em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo 
inclusive de estímulo a projetos de iniciação científica, dissertações e teses. 

Contatos do grupo: ecoe.ufs@gmail.com

ECOE Research 
Group – Center for 

Studies and Research 
on Economics 

Transformations  
of Space

The Research Group Center for Studies and Research on Economics Transformations 
of Space (ECOE), led by Professor Christiane Senhorinha Soares Campos, was created 
in 2014. Linked to the Department of Economics (DEE) of the Federal University of 
Sergipe (UFS), it has 5 lines of research, with the purpose to analyze, from a critical and 
multidisciplinary perspective, the transformations in the space production process, as 
well as to debate theoretical and empirical analysis of the capitalist accumulation and the 
contradictions it engenders in multiple dimensions and scales. The scientific production 
emerging from these studies resulted in several articles published in specialized 
journals and seminaries presented, mainly in national and international scientific events 
with publication in annals, also serving as a stimulus for scientific initiation projects, 
dissertations, and theses.

Group contact: ecoe.ufs@gmail.com

mailto:ecoe.ufs@gmail.com
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Grupo de Pesquisa 
Grupo de Estudos e 
Pesquisa em Saúde

O Grupo de   Estudos e Pesquisa em Saúde (GEPS), liderado pelo professor Vânia 
Carvalho Santos, foi criado em 2012. Vinculado ao Departamento de  Serviço Social   
(DSS) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 04 linhas de pesquisa, com 
a finalidade de produzir e difundir o conhecimento científico no campo da saúde; 
contribuir com o processo de formação profissional em saúde e áreas afins; possibilitar 
a formação de pesquisadores e qualificar recursos humanos para o exercício de 
atividades de pesquisa, para o Sistema Único de Saúde e para a docência em ensino 
superior contemplando o conceito ampliado de saúde; além de propiciar estudos que 
contribuam para o redesenho das políticas de saúde, seus espaços e formas de gestão, 
a partir da discussão sobre os condicionantes e determinantes sociais de saúde.
Desde 2019 tem parcerias com a Universidade Estadual da Bahia (UESB). A produção 
acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em 
periódicos especializados e trabalhos apresentados, em eventos científicos nacionais 
e internacionais. As ações desenvolvidas estão voltadas para projetos de extensão, 
produção de conhecimento, palestras, publicações, e participação em bancas 
examinadoras, conforme comprovação no currrículo lattes dos pesquisadores. 
Atualmente, conta com 27 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, 
incluindo graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores.

Contatos do grupo: vrtlcarvalho@hotmail.com

Informações adicionais: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7276243511503329

Study and Research 
Group on Health

The Study and Research Group on Health (GEPS), led by Professor Vânia Carvalho 
Santos, was created in 2012. Linked to the Department of Social Service (DSS) of the 
Federal University of Sergipe (UFS), it has 04 lines of research, with the purpose to 
produce and disseminate scientific knowledge in the health field; to contribute to the 
process of professional development in health and related areas; to enable the training 
of researchers and qualify human resources to carry out research activities, to the Unified 
Health System (SUS) and to teach in higher education, contemplating the expanded 
concept of health; in addition to providing studies that contribute to the redesign of 
health policies, their spaces and forms of management, based on the discussion of the 
social conditions and determinants of health. Since 2019, it has had partnerships with the 
State University of Bahia (UESB). The scientific production emerging from these studies 
resulted in several articles published in specialized journals and seminaries presented 
at national and international scientific events. The activities developed are aimed at 
extension projects, knowledge production, lectures, publications, and participation in 
examining boards, as evidenced in the researchers' lattes curriculum. Currently, the group 
is composed of 27 participants, who are Professors, students, and collaborators, including 
undergraduate, master’s and doctoral students,  masters, doctors, and post-docs).

Group contact:  vrtlcarvalho@hotmail.com

Additional information: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7276243511503329

mailto:vrtlcarvalho@hotmail.com
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7276243511503329
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Grupo Comunicação, 
Economia Política 

e Sociedade, 
do Observatório 
de Economia e 

Comunicação da 
Universidade Federal 

de Sergipe (OBSCOM/
CEPOS/UFS). 

O eixo estruturador do grupo Comunicação, Economia Política e Sociedade (CEPOS) 
é a Economia Política da Comunicação e da Cultura (EPC). Coordenado até 2012 por 
Valério Brittos, em 2013, transfere-se para o Observatório de Economia e Comunicação 
(OBSCOM) da UFS, onde, em 2016, se funde com o grupo Ciência, Tecnologia e 
Desenvolvimento (CT&D), adotando a sigla OBSCOM/CEPOS.  Vincula-se à rede 
Economia Política das Tecnologias da Informação e da Comunicação, produtora do 
portal EPTIC, da revista EPTIC Online e do boletim EPnoTICias. Os grupos de EPC 
da INTERCOM e da ALAIC figuram na origem dessa rede que, por sua vez, esteve na 
gênese da ULEPICC. Além da produção acadêmica dos integrantes (ver CV Lattes) 
destacam-se, entre suas atividades, a realização de eventos, culminando, em 2018, 
com o XVI Seminário OBSCOM/CEPOS. Em 2020, nas novas condições da produção 
intelectual pós-pandemia, o grupo se reestrutura, atualiza linhas de ação e privilegia as 
relações com o novo grupo EPICC, do Colégio Latino-americano de Ciências Sociais 
(CLACSO). Maiores informações no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq.

Coordenado pelo Professor César Bolaño e pela Professora Verlane Aragão Santos.

Contato: bolano@academico.ufs.br

Communication, 
Political Economy 

and Society Group, 
from the Observatory 

of Economics and 
Communication of the 

Federal University of 
Sergipe (OBSCOM/

CEPOS/UFS)

The structuring axis of the Communication, Political Economy and Society (CEPOS) group 
is the Political Economy of Communication and Culture (EPC). Until 2012, the group 
was coordinated by Valério Brittos. Then, in 2013, it was transferred to the Observatory 
of Economy and Communication (OBSCOM) of UFS, which later, in 2016, merged 
with the Science, Technology, and Development (CT&D) group, adopting the acronym 
OBSCOM/CEPOS. It is linked to the Political Economy of Information and Communication 
Technologies network, producer of the EPTIC portal, the EPTIC Online magazine, and the 
EPnoTICias newsletter. The EPC groups of INTERCOM and ALAIC figure at the origin of 
this network, which was also the origin of ULEPICC. In addition to the scientific production 
of its members (see CV Lattes) is it important to highlight the events held by the group 
which culminated in 2018 with the XVI OBSCOM/CEPOS Seminar. In 2020, under the new 
conditions of post-pandemic intellectual production, the group restructured itself, updated 
the lines of action, and privileged relations with the new EPICC group, from the Latin 
American College of Social Sciences (CLACSO). More information is in the Directory of 
Research Groups of CNPq.

Led by Professor César Bolaño and Professor Verlane Aragão Santos.

Group contact: bolano@academico.ufs.br

mailto:bolano@academico.ufs.br
mailto:bolano@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Grupo de Estudos sobre 

o Imperialismo –  
Rosa Vermelha

O Grupo de Pesquisa Grupo de Estudos sobre o Imperialismo – Rosa Vermelha, 
liderado pelo professor Thiago Fernandes Franco, foi criado em 2018. Vinculado ao 
Departamento de Relações Internacionais (DRI) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), possui duas linhas de pesquisa, com a finalidade de investigar o sentido geral 
das transformações históricas que caracterizam o Imperialismo desde o seu início 
(por volta de 1870) até nossos dias, período que se define pela expansão do modo 
de produção capitalista pelo planeta e pela formação de um Sistema Internacional 
(SI) relativamente homogêneo, ainda que profundamente hierarquizado, estratificado 
e desigual. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos 
trabalhos de graduação (iniciação científica e trabalho de conclusão de curso), 
projetos para mestrado, doutorado e pós-doutorado, além da publicação de artigos e 
participações em eventos acadêmicos. Atualmente, conta com 14 participantes, entre 
docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres e doutores). 

Contatos do grupo: thiago.franco@academico.ufs.br

Red Rose – Study 
Group on Imperialism

The Research Group called Red Rose – Study  Group on Imperialism, led by Professor 
Thiago Fernandes Franco, was created in 2018. Linked to the Department of International 
Relations (DRI) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has two lines of research, 
with the purpose of investigating the general sense of the historical transformation which 
characterized imperialism from its beginning (around 1870) to nowadays, a period 
defined by the expansion of the capitalist mode of production across the planet and by 
the creation of an International System (SI) that is relatively homogenous, albeit deeply 
hierarchical, stratified and unequal. The scientific production emerging from these studies 
resulted in several undergraduate works (scientific initiation and course final paper), 
projects for master's, doctoral and post-doctoral degrees, in addition to the publication 
of articles and participation in academic events. Currently, the group is composed of 14 
members, including Professors, students and co-workers, distributed at all levels of higher 
education (undergraduate, master’s and doctoral students, masters and doctors).

Group contact: thiago.franco@academico.ufs.br

mailto:thiago.franco@academico.ufs.br
mailto:thiago.franco@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
GENI: Gênero e 

Interseccionalidades  
na Comunicação

O Grupo de Pesquisa Gênero e Interseccionalidades na Comunicação (GENI), 
liderado pela professora Renata Barreto Malta, foi criado em 2015. Vinculado ao 
Departamento de Comunicação Social (DCOS) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), possui uma linha de pesquisa (Estudos de Gênero e Mídia), com a finalidade 
de promover a  discussão em torno de diferentes feminismos e Estudos de Gênero, 
especialmente os latino-americanos, os quais abarcam tanto as experiências 
empíricas quanto os conceitos e as ideias que as embasam teoricamente. Apesar 
da matriz epistêmica herdada de um modelo hegemônico eurocêntrico de se pensar 
intelectualmente as relações de gênero, observa-se a emergência de outras reflexões e 
alinhamentos que moldam uma produção crescente de conhecimento teórico, contra-
hegemônico, que não recaia na repetição da colonialidade e reconheça a relevância 
de interseccionalidades associadas a etnia, raça, classe, sexualidade e nacionalidade, 
em contextos específicos, para o debate feminista no campo da comunicação social. 
Em sua fundação possuia parcerias com pesquisadoras internacionais europeias e 
canadenses e era denominado CHISGAP. A partir de 2020 o grupo sofreu reconfiguração 
de sua proposta e centrou seu olhar para os Estudos Latinoamericanos. A produção 
acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em 
periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos 
científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive 
de estímulo à formação de discentes da Iniciação Científica e de Mestrado do 
PPGCOM – UFS. Atualmente, conta com 10 participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores).

GENI Research 
Group: Gender and 

Intersectionalities in 
Communication

The research group on Gender and Intersectionalities in Communication (GENI), led 
by Professor Renata Barreto Malta, was created in 2015. Linked to the Department of 
Social Communication (DCOS) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has one 
line of research (Gender and Media Studies), with the purpose of promoting discussion 
around different feminisms and Gender Studies, especially the Latin-Americans, which 
involves both empirical experiences and the concepts and ideas that theoretically underlie 
them. Despite the epistemic matrix inherited from the hegemonic Eurocentric model of 
intellectually thinking about gender relations, there is an emergency of other reflections 
and alignments that shape a growing production of theoretical, counter-hegemonic 
knowledge, which does not fall back on the repetition of coloniality and recognize the 
relevance of intersectionalities associated with ethnicity, race, class, sexuality, and 
nationality, in specific contexts, for the feminist debate in the field of social communication.  
In its foundation, it had partnerships with European and Canadian international researchers 
and was called CHISGAP. As of 2020 the group underwent reconfiguration of its proposal 
and focused its studies on Latin American Studies.  The scientific production that emerged 
from these studies resulted in several articles published in specialized journals and 
seminaries presented, mainly in national and international scientific events with publication 
in annals also serving as a stimulus to the training of students of Scientific Initiation and 
Master's Degree at PPGCOM – UFS. Currently, the group is composed of 10 members, 
including Professors, students, and co-workers, distributed at all levels of higher education 
(undergraduate, master’s and doctoral students, masters, and doctors).



Linguística, Letras e Artes 
Linguistics, Languages and Arts
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Laboratório de 
Pesquisa e Produção 

em Audiovisual – 
LAPPA

O Laboratório de Pesquisa e Produção em Audiovisual – LAPPA, liderado pela 
professora Ana Ângela Farias Gomes, foi criado em 2010. Vinculado ao Departamento 
de Comunicação Social (DCOS) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui seis 
linhas de pesquisa, com a finalidade de contribuir com a construção de referenciais 
teóricos, metodológicos e tecnológicos para a configuração e consolidação da 
pesquisa em audiovisual no Brasil, com foco especial sobre a região Nordeste. Desde 
2016 tem parcerias com o Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cinema 
(PPGCINE). O LAPPA está à frente de dois projetos de inserção social tbem vinculados 
ao PPGCINE: o Núcleo Interdisciplinar de Cinema e Educação (NICE) e o laboratório de 
criação Maré Narrativa. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em 
diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação do Mestrado Interdisciplinar em 
Cinema da UFS. As ações desenvolvidas estão voltadas para cinema em diálogo com 
a educação, processos de criação, estudos de análise fílmica, entre outros. Atualmente, 
conta com 21 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em 
diversos níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, mestres,  
doutores e pós-doutores).

Audiovisual Research 
and Production 

Laboratory – LAPPA

The Audiovisual Research and Production Laboratory - LAPPA, led by professor 
Ana Ângela Farias Gomes, was created in 2010. Linked to the Department of Social 
Communication (DCOS) of the Federal University of Sergipe (UFS), the laboratory has 
six lines of research, with the purpose of contributing to the construction of theoretical, 
methodological and technological references for the configuration and consolidation of 
audiovisual research in Brazil, with a special focus on the Northeast region. Since 2016 
partnerships have been established with the Interdisciplinary Graduate Program in Cinema 
(PPGCINE). The LAPPA is in charge of two social inclusion projects that are also linked 
to PPGCINE: the Interdisciplinary Center for Cinema and Education (NICE) and the Maré 
Narrativa creative laboratory. The academic production arising from these studies resulted 
in several papers published in specialized journals and which were also presented, mainly 
in national and international scientific events with publication in conference proceedings, 
also serving as a stimulus for student education in the Interdisciplinary Masters in Cinema 
at UFS. The actions developed are focused on cinema in dialogue with education, creative 
processes, film analysis studies, among others. Currently, the LAPPA is composed of 21 
participants, including professors, students and collaborators, distributed at different levels 
of higher education (undergraduate and graduate students, postgraduates,  
doctors and post-docs). 
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Grupo de Pesquisa 
Arte, Diversidade e 

Contemporaneidade 
(ARDICO)

O Grupo de Pesquisa Arte, Diversidade e Contemporaneidade (ARDICO), liderado pelo 
professor Daniel Moura, foi criado em abril de 2010. Vinculado aos Departamentos 
de Dança e Teatro da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui três linhas de 
pesquisa, com a finalidade de contribuir para a inserção dos Departamentos de Dança 
e Teatro nas redes científicas nacionais e internacionais e nas comunidades locais 
(município de Laranjeiras, São Cristóvão e Aracaju, estado de Sergipe, região Nordeste). 
Desde 2010 tem parcerias com a Universidade Federal da Bahia, Universidade Paris 
8-Nanterre e a Universidade Livre de Berlim. A produção acadêmica decorrente desses 
estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e 
trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais 
com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, 
Doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para a difusão do conhecimento 
e consolidação Artes como área de conhecimento em pesquisa ensino e extensão. 
Atualmente, conta com 47 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, 
distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, 
doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: e-mail dan.moura1@academico.ufs.br

Art, Diversity and 
Contemporaneity 
Research Group 

(ARDICO)

The Art, Diversity and Contemporaneity Research Group (ARDICO), led by Professor 
Daniel Moura, was created in April 2010. Linked to the Departments of Dance and 
Theater of the Federal University of Sergipe (UFS), it has three lines of research, with 
the purpose of contributing to the insertion of the Departments of Dance and Theater 
in national and international scientific networks and in local communities (Laranjeiras, 
São Cristóvão and Aracaju, all of them in the state of Sergipe, in the Northeast region). 
Since 2010, partnerships have been established with the Federal University of Bahia, 
Paris 8-Nanterre University and the Free University of Berlin. The academic production 
resulting from the studies resulted in several papers published in specialized journals 
and many presentations, mainly in national and international scientific events with 
publication in annals, also serving as a stimulus  for the student education in Scientific 
Initiation, Master’s and Doctoral levels. The actions developed are aimed at disseminating 
knowledge and consolidating the Arts as an area of   knowledge in research, teaching and 
extension. Currently, it is composed of  47 participants, including professors, students and 
collaborators, distributed at all levels of higher education (undergraduate, master’s and 
doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: dan.moura1@academico.ufs.br

mailto:dan.moura1@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
DInterLin: Diálogos 

Interculturais e 
Linguísticos

O Grupo de Pesquisa DInterLin: Diálogos Interculturais e Linguísticos, liderado pelas 
professoras Doris Cristina Vicente da Silva Matos e Célia Navarro Flores, foi criado em 
2015 e é vinculado ao Departamento de Letras Estrangeiras (DLES) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS). O Grupo foi criado com o objetivo de fortalecer o diálogo 
entre as pesquisas desenvolvidas por docentes que fazem parte da área de espanhol e, 
posteriormente, consolidou suas redes de parceria com pesquisadores de outras áreas 
e instituições, como a UFBA, UFRB e CAp/ UFRR. As linhas de pesquisa apresentam 
um recorte transdisciplinar, estimulando as práticas sociais através da linguagem, sendo 
elas: 1) Decolonialidade, Interculturalidade e Identidades; 2) Letramentos, Linguagens 
e suas Tecnologias; 3) Teoria, Análise e Políticas Linguísticas. A produção acadêmica 
decorrente das pesquisas resulta em artigos publicados em periódicos especializados, 
livros e capítulos de livros, além de trabalhos apresentados, principalmente em 
eventos científicos nacionais e internacionais. O DInterLin promove eventos diversos 
com a participação de pesquisadores e estudantes do próprio grupo e convidados 
externos, de modo a fomentar o intercâmbio científico, contribuindo para o estímulo ao 
desenvolvimento de pesquisas de IC Jr., IC, TCC, Mestrado, Doutorado  
e Pós-doutorado.

Contato do grupo: doris@academico.ufs.br

DInterLin Research 
Group: Intercultural 

and Linguistic 
Dialogues 

The DInterLin Research Group: Intercultural and Linguistic Dialogues, led by Professors 
Doris Cristina Vicente da Silva Matos and Célia Navarro Flores, was created in 2015 and is 
linked to the Department of Foreign Languages (DLES) of the Federal University of Sergipe 
(UFS). The Group was created with the goal of strengthening the dialogue between the 
research developed by teachers who are part of the Spanish area and, subsequently, has 
consolidated its partnership networks with researchers from other areas and institutions, 
such as UFBA, UFRB and CAp/ UFRR. The research lines present a transdisciplinary 
approach, stimulating social practices through language, as follows: 1) Decoloniality, 
Interculturalism and Identities; 2) Literacies, Languages and their Technologies; 3) 
Theory, Analysis and Linguistic Policies. The academic production which derives from the 
research results in papers published in specialized journals, books and book chapters, as 
well as papers presented mainly in national and international scientific events. DInterLin 
promotes several events with the participation of researchers and students from the group 
and external guests in order to promote scientific exchange, contributing to stimulate the 
development of the Program of Scientific Initiation, as well as Undergraduate, Master’s, 
Doctoral and Post-doctoral research.

Group contact: doris@academico.ufs.br

mailto:doris@academico.ufs.br
mailto:doris@academico.ufs.br
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Grupo de Estudos em 
Filosofia e Literatura

Eminentemente interdisciplinar, o Grupo de Estudos em Filosofia e Literatura (GeFeLit), 
liderado pela Profa. Luciene Lages Silva (DLI/UFS), congrega professores dos 
departamentos de Filosofia e Letras de diversas universidades (UFS, UFBA, USP, 
UFPE). O GeFeLit tem estabelecido uma agenda de atividade e discussões em torno 
das relações entre Filosofia e Literatura. Vinculado ao Centro de Educação e Ciências 
Humanas (CECH) da Universidade Federal de Sergipe, o início das atividades do 
grupo remonta a 2008, quando realizamos nosso I Colóquio, que permitiu ensaiar as 
possibilidades de pesquisa nessa interface. Com a consolidação do grupo, em 2009, 
efetivamos o cadastro do GeFeLit junto ao Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq. 
Com o objetivo, então, de promover a pesquisa acadêmica a partir das interconexões 
possíveis oriundas das relações entre filosofia e literatura, o GeFeLit tem organizado 
eventos acadêmicos (“Colóquios Filosofia e Literatura” e “Seminários de Pesquisa”) 
com publicação de Anais, tem, também, mantido sua página na internet (www.gefelit. 
net) para divulgação e registro das atividades do grupo. A página também hospeda a 
revista lançada pelo GeFeLit em 2009, A palo seco (ISSN 2176.3356), que tem publicado 
trabalhos não só dos membros do grupo, mas também, de colaboradores externos. No 
biênio 2011-12, trabalhamos na especialização em filosofia e literatura, curso lato sensu 
desenvolvido pelo GeFeLit na UFS. O estudo das relações entre filosofia e literatura tem 
descortinado uma ampla gama de possibilidades, o grupo, então, tem organizado seus 
estudos em três linhas de pesquisa: “literatura e filosofia”; “literatura, filosofia e cinema” 
e “tradução de literatura e filosofia”.

Study Group on 
Philosophy and 

Literature

Through its interdisciplinary nature, the study and research group GeFeLit, led by 
Professor Luciene Lages Silva (DLI/UFS), is composed of professors of Philosophy and 
Literature of several universities (UFS, UFBA, UFPE, USP). The GeFeLit has established an 
agenda related to activities and discussions which emphasize the relationship between 
philosophy and literature. Linked to the Center for Education and Human Sciences (CECH) 
of the Federal University of Sergipe (UFS), initial studies happened in 2008, through 
the I Colloquium organized by the group. In 2009, the group was formally established 
under its registration at CNPq’s group directory. GeFeLit has organized academic events 
(“Colloquia Philosophy and Literature” and “Seminars”) with publications, and developed 
a Web page (www.gefelit.net) for the registration of the group’s activities. The page 
also hosts the magazine launched by GeFeLit in 2009, Palo Seco (ISSN 2176.3356), 
which carries publications of the members of the group and of external collaborators. In 
the period of 2011- 2012, the group developed a specialization (lato sensu) course in 
Philosophy and Literature. GeFeLit has been developing research in the following lines: 
Literature and Philosophy; Literature, Philosophy and Cinema; and Translation of Literature 
and Philosophy. 

Group contact: www.gefelit.net; lucienelages@academico.ufs.br
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Grupo de pesquisa 
em Elaboração e 

Análise de Material 
Didático para o 

Ensino de Línguas 
Estrangeiras/Adicionais 

– GEMADELE

O Grupo de Pesquisa em Elaboração e Análise de Material Didático para o Ensino 
de Línguas Estrangeiras/Adicionais (GEMADELE), liderado pelo Professor Doutor 
Claudio Manoel de Carvalho Correia (UFS/DELI) e pela Professora Doutora Valéria 
Jane Siqueira Loureiro (UFS/DLES). Vinculado ao Departamento de Letras LIBRAS 
(DELI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui duas linhas de pesquisa: 
Descrição e análise de materiais didáticos em línguas estrangeiras/adicionais, cujo 
objetivo é a descrição e análise de materiais didáticos em Línguas Estrangeiras/
Adicionais e Formação de professores e materiais didáticos em línguas estrangeiras/
adicionais, cujo objetivo é a identificação e desenvolvimento de materiais didáticos em 
Línguas Estrangeiras/Adicionais utilizados para o ensino em todos os níveis, a partir da 
perspectiva da formação de professores de línguas estrangeiras/adicionais. As ações 
desenvolvidas pelo GEMADELE estão voltadas o desenvolvimento de projetos na área 
da análise e descrição de materiais didáticos, bem como na formação de professores 
para a elaboração de materiais didáticos. A produção acadêmica decorrente 
desses estudos resultou em diversos capítulos de livros em publicações nacionais e 
internacionais e em projetos relacionados com o Ensino a Distância (EaD), ensino de 
Línguas Estrangeiras, ensino de Línguas Adicionais, Educação Inclusiva e, também, com 
o ensino de disciplinas de graduação em línguas de sinais. 

Contatos do grupo: grupodepesquisagemadele@gmail.com

Research Group 
on Preparation and 
Analysis of Didactic 

Material for the 
Teaching of Foreign/

Additional Languages – 
GEMADELE

The Research Group on Preparation and Analysis of Didactic Material for the Teaching 
of Foreign/Additional Languages (GEMADELE) is led by Professor Claudio Manoel de 
Carvalho Correia (UFS/DELI), PhD, and Professor Valéria Jane Siqueira Loureiro (UFS/
DLES), PhD. The Research Group is linked to the Department of Language, Literature 
LIBRAS, (DELI) at the Federal University of Sergipe (UFS), and it has two research lines: 
Description and analysis of teaching materials in Foreign/Additional languages, aimed 
at the description and analysis of teaching materials in Foreign/Additional Languages 
and Teacher training plus teaching materials in Foreign/Additional languages, whose 
purpose is to identify and develop teaching materials in Foreign/Additional Languages 
used for teaching at all levels, from the perspective of training Foreign/Additional language 
teachers. The actions developed by GEMADELE are directed to the development of 
projects in the area of analysis and description of teaching materials, as well as to the 
training of teachers for the preparation of teaching materials. The academic production of 
these studies resulted in several book chapters in Brazilian and international publications 
and in projects related to Distance Learning (EaD), teaching Foreign Languages, teaching 
Additional Languages, Inclusive Education, and also to the teaching of undergraduate 
courses in sign languages.

Group contact: grupodepesquisagemadele@gmail.com

mailto:grupodepesquisagemadele@gmail.com
mailto:grupodepesquisagemadele@gmail.com
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Grupo de Pesquisas 
em Argumentação e 
Retórica Aplicadas

O Grupo de Pesquisa em Argumentação e Retórica Aplicadas (GPARA), liderado pela 
professora Dra. Isabel Cristina Michelan de Azevedo, foi criado em 2011. Vinculado 
ao Departamento de Letras Vernáculas (DLEV) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), possui quatro linhas de pesquisa, com a finalidade de investigar questões de 
linguagem relacionadas à aplicação de quadros teórico-metodológicos vinculados aos 
estudos de Retórica, Argumentação e Discurso. Desde 2015 tem parcerias com outras 
Instituições de Ensino Superior, entre as quais se destacam a Universidade Estadual de 
Santa Cruz (UESC), a Universidade Federal de Goiás, a Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, a Universidade do Minho, a Universidade de Tucumán e Universidad 
de la República, Uruguay. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou 
em diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos apresentados, 
principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (Iniciação Científica, Mestrado, 
Doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para o debate acerca das 
aproximações e dos confrontos instituídos pelos diversos olhares teóricos e percursos 
metodológicos. Atualmente, conta com 50 participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: iazevedo@academico.ufs.br

Research Group on 
Applied Argumentation 

and Rhetoric

The Research Group on Applied Argumentation and Rhetoric, led by Isabel Cristina 
Michelan de Azevedo, PhD, was created in 2011. Linked to the Department of Vernacular 
Letters of the Federal University of Sergipe, it has four lines of research, with the purpose 
of investigating language issues related to the application of theoretical-methodological 
frameworks linked to the studies of Rhetoric, Argumentation and Discourse. Since 
2015, partnerships have been established with other institutions of Higher Education, 
among which the State University of Santa Cruz (UESC), the Federal University of Goiás, 
the Federal University of Rio Grande do Norte, the University of Minho, the University 
of Tucumán and Universidad of the Republic, in Uruguay. The academic production 
stemming from these studies resulted in several papers published in specialized 
journals and many presentations, mainly in national and international scientific events 
with accepted papers in conference proceedings, also serving as a stimulus for student 
education in Scientific Initiation, Master’s and Doctoral levels. The developed actions are 
aimed at the debate about the approaches and confrontations instituted by the different 
theoretical perspectives and methodological paths. It is currently composed of 50 
participants, including professors, students, and collaborators, distributed at all levels of 
higher education (undergraduate, master’s and doctoral students, masters, doctors,  
and post-docs).

Group contact: iazevedo@academico.ufs.br 
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Grupo de Estudos em 
linguagem e Ensino – 

GELINE

O Grupo de Estudos em Linguagem e Ensino (GELINE) foi constituído desde o ano 
de 2007, liderado pelas professoras Maria Leônia Garcia Costa Carvalho e Cleide 
Emília Faye Pedrosa, envolvendo professores e alunos do campus de São Cristóvão 
e Itabaiana, ligados ao Departamento de Letras e ao Programa de Pós-graduação em 
Letras (PPGL) da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Em seu início, os estudos 
da linguagem, em sua relação com a escola e a sociedade, constituíram o foco deste 
grupo, em harmonia com as linhas de pesquisa do PPGL. Posteriormente, houve 
algumas mudanças e/ou acréscimos em seu campo de ação para atender à evolução 
dos estudos e inclusão na atualidade. A inserção de sujeitos em uma sociedade, em 
que há uma gama de textos/discursos que circulam e se imbricam, exige a investigação 
e análise dos domínios histórico-sociais, pedagógicos, multissemióticos e midiáticos, 
nos quais ocorre a necessária relação entre a linguagem e novas tecnologias. 

Contatos do grupo: leonia@academico.ufs.br/ Cleide@academico.ufs.br

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3849611874748664

Study Group on 
Language and Teaching 

– GELINE

The Study Group on Language and Teaching (GELINE) was established in 2007, led by 
professors Maria Leônia Garcia Costa Carvalho and Cleide Emília Faye Pedrosa, involving 
professors and students from the São Cristóvão and Itabaiana campuses, linked to the 
Department of Languages and the Postgraduate Program in Languages (PPGL) at the 
Federal University of Sergipe (UFS). In its beginning, language studies, in its relationship 
with school and society, constituted the focus of this group, in harmony with the lines 
of research of the PPGL. Later, there were some changes and/or additions in its field of 
action to meet the evolution of studies and some new inclusions. The insertion of subjects 
in a society, in which there is a range of texts/discourses that circulate and intertwine, 
requires the investigation and analysis of the historical-social, pedagogical, multisemiotic 
and media domains, in which the necessary relationship between language and new 
technologies is identified.

Group contacts: leonia@academico.ufs.br/ Cleide@academico.ufs.br

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3849611874748664

about:blank
mailto:Cleide@academico.ufs.br
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3849611874748664
about:blank
mailto:Cleide@academico.ufs.br
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3849611874748664
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Grupo de Pesquisa 
em História da Arte – 

GRUPHA

O Grupo de Pesquisa em História da Arte (GRUPHA), liderado pelo professor Wellington 
Cesário foi criado em 2009. Vinculado ao Departamento de Artes Visuais e Design 
(DAVD) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 02 linhas de pesquisa: 
“Estudos de História, Teoria e Crítica da Arte” e “História da Arte em Sergipe”. O objetivo 
principal do grupo é desenvolver pesquisas relacionadas a temas fundamentais do 
campo das artes visuais, como questões historiográficas, de metodologias, sobre o 
problema da interpretação, sobre o fazer como fundamento da obra de arte, dentre 
outros. Nos eventos realizados pelo Grupo de Pesquisa em História da Arte tem sido 
uma constante a troca de experiência entre pesquisadores de diversas instituições, 
como UFPB, UFF, UFBA e UFRRJ. A produção acadêmica dos integrantes do grupo 
resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos de 
pesquisa apresentados em encontros e congressos nacionais e internacionais com 
divulgação em anais. Atualmente, integram o grupo 14 participantes entre docentes 
mestres, doutores e pós-doutores e discentes graduandos.

Contatos do grupo: cesario@academico.ufs.br

Art History Research 
Group – GRUPHA

The Art History Research Group (GRUPHA), led by Professor Wellington Cesário, was 
created in 2009. Linked to the Department of Visual Arts and Design (DAVD) of  the 
Federal University of Sergipe (UFS), it has 02 lines of research: “Studies of History, Theory 
and Criticism of Art” and “History of Art in Sergipe”. The main objective of the group is 
to develop researches related to fundamental themes in the field of visual arts, such as 
historiographic issues, methodologies, on the problem of interpretation, among others. In 
the events held by the Art History Research Group, there has been a constant exchange 
of experience between researchers from various institutions, such as UFPB, UFF, UFBA 
and UFRRJ. The academic production of the members of the group resulted in several 
papers published in specialized journals and research papers presented at national and 
international meetings and congresses and published in annals. Currently, it is composed 
of 4 participants who are part of the group, including masters, doctors and post-docs 
professors and undergraduate students.

Group contact: cesario@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa em 
Literatura e Visualidade

O Grupo de Pesquisa em Literatura e Visualidade (LiteVis), liderado pelo professor Fábio 
José Santos de Oliveira, foi criado em outubro de 2020. Vinculado ao Departamento de 
Letras de Itabaiana (DLI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 4 (quatro) 
linhas de pesquisa (Literatura e Artes Plásticas, Imagem, A cor na Literatura e Tradução 
intersemiótica), com a finalidade de prolongar estudos desenvolvidos no antigo Grupo 
de Pesquisa Literatura e Outras Artes (LOA/ UFMA) e de dar um destaque maior à 
relação entre a Literatura e as artes da visualidade, quer tradicionais, quer não. Desde 
a sua fundação, o Grupo tem parcerias com a Universidade Federal do Maranhão e a 
Universidade Federal de São Carlos. As ações desenvolvidas  estão voltadas para o 
estudo comparativo entre obras literárias e de outras artes ou esferas culturais, para o 
debate teórico sobre a relação comparativa interartes, para as discussões mais recentes 
envolvendo conceitos como o da intermidialidade, para a discussão sobre aspectos 
atinentes à imagem textual e à sua relação com a imagem visual. Atualmente, o Grupo 
conta com docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino 
superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores).

Contatos do grupo: fabiolittera@academico.ufs.br. 

Literature and Visuality 
Research Group

The Literature and Visuality Research Group (LiteVis), led by Professor Fábio José Santos 
de Oliveira, was created in October, 2020. Linked to the Department of Languages of 
Itabaiana (DLI) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 4 (four) lines of research 
(Literature and Arts, Image, Color in Literature and Intersemiotic Translation), with the 
purpose of extending studies developed in the former Literature and Other Arts Research 
Group (LOA/UFMA), and of giving greater prominence to the relationship between 
Literature and the visual arts, whether traditional or not. Since its foundation, the Group has 
had partnerships with the Federal University of Maranhão and the Federal University of São 
Carlos. The actions developed are aimed at the comparative study between literary works 
and works from other arts or cultural spheres, at the theoretical debate on the comparative 
relationship between arts, at the most recent discussions involving concepts such as 
intermediality, the discussion on aspects related to textual image and its relationship 
with the visual image. Currently, the Group has professors, students and collaborators, 
distributed at all levels of higher education (undergraduate, master’s and doctoral 
students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: fabiolittera@academico.ufs.br.
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Grupo de Pesquisa 
Teatro Épico

O Grupo de Pesquisa Teatro Épico (GPTE), liderado pela docente Christine Arndt de 
Santana, foi criado em junho de 2021. Vinculado ao Departamento de Teatro (DTE) 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 1 linha de pesquisa, Teatro Épico 
e Pedagogia do Teatro, com o objetivo de realizar estudos sobre as Teorias do Teatro 
Épico e a necessária confluência entre Teatro Épico e Pedagogia do Teatro. Desde 
sua criação tem parceria com o CIMEEP: Centro Internacional de Estudos sobre o 
Épico. Neste, a referida docente é Coordenadora do GT Teatro Épico. O CIMEEP, 
também vinculado à UFS, agrega, em seus Grupos de Trabalho (GTs), pesquisadores e 
pesquisadoras de universidades brasileiras e estrangeiras. O GPTE utiliza a Sala Preta, 
vinculada ao Departamento de Teatro. A produção acadêmica decorrente dos estudos 
realizados pelo GPTE resultará em artigos publicados em periódicos especializados e 
trabalhos apresentados, sobretudo em eventos científicos nacionais e internacionais 
com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, 
Doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para a realização de estudos sobre 
as Teorias do Teatro Épico e a necessária confluência entre Teatro Épico e Pedagogia do 
Teatro. Atualmente, conta com 04 participantes, a líder e 3 discentes, distribuídos nos 
seguintes níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutores). 

Contatos do grupo: e-mail christineas@academico.ufs.br

Epic Theater  
Research Group

The Epic Theater Research Group (GPTE), led by teacher Christine Arndt de Santana, 
was created in June 2021. Linked to the Theater Department (DTE) of the Federal 
University of Sergipe (UFS), it has 1 research line, Epic Theater and Theater Pedagogy, 
with the aim of conducting studies on the Theories of Epic Theater and the necessary 
confluence between Epic Theater and Theater Pedagogy. Since its creation, it has 
partnered with CIMEEP: International Center for Studies on the Epic. In this, the referred 
professor is the Coordinator of the GT Epic Theater. CIMEEP, also linked to UFS, brings 
together, in its Working Groups (WGs), researchers and researchers from Brazilian and 
foreign universities. The GPTE uses the black room, linked to the Theater Department. 
The academic production resulting from the studies carried out by the GPTE will result in 
papers published in specialized journals and many presentations, especially in national 
and international scientific events with publication in annals, even serving as a stimulus 
to the formation of (CI, Masters, Doctorate). The actions developed are aimed at carrying 
out studies on the Theories of Epic Theater and the necessary confluence between Epic 
Theater and Pedagogy of Theater. Currently, it is composed of 04 participants, the leader 
and 3 students, distributed in the following levels of higher education (undergraduates, 
masters, doctors).

Group contact: christineas@academico.ufs.br
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Linguagem,  
Enunciação e Discurso 

para o Ensino da 
Língua Portuguesa – 

LED

O Grupo de pesquisa Linguagem, Enunciação e Discurso para o Ensino da Língua 
Portuguesa (LED), liderado pelos professores Wilton James Bernardo dos Santos e 
Fabio Elias Verdiani Tfouni, foi formado em 2011, no Departamento de Letras Vernáculas 
(DLEV) da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Em uma perspectiva histórica, a 
partir da Análise do Discurso, o grupo vem trabalhando em projetos que articulam 
graduação e pós-graduação e analisam diferentes dimensões concernentes ao ensino e 
a práticas sociais: políticas públicas (legislação); instrumentos linguísticos (gramáticas, 
livros didáticos), artefatos midiáticos (revistas, jornais, filmes etc.). As análises procuram 
detectar e compreender problemas práticos e, assim, apontamos princípios de 
soluções efetivas. Para divulgar a produção, realizamos o encontro GESTRA – Gestão 
de Trabalhos para o ensino de linguagens e suas tecnologias, publicamos artigos 
em periódicos científicos e compomos mesas em seminários temáticos de eventos 
científicos nacionais e internacionais. Também trabalhamos na produção e organização 
de livros temáticos que promovem reflexões teóricas sobre práticas e interfaces 
implicadas na produção do conhecimento: leitura, oralidade e escrita, incluindo as 
materialidades digitais/virtuais. 

Contatos do grupo: wilton@academico.ufs.br / fabiotfouni@academico.ufs.br 

https://sites.google.com/site/gpledufs/ 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4376050792898741/ 

Language, Enunciation 
and Discourse for 

the Teaching of the 
Portuguese Language 

– LED

The Research Group Language, Enunciation and Discourse for the Teaching of the 
Portuguese Language (LED), led by professors Wilton James Bernardo dos Santos and 
Fabio Elias Verdiani Tfouni, was formed in 2011 at the Department of Vernacular Languages 
and Literatures  (DLEV) of the Federal University of Sergipe (UFS). From a historical 
perspective, based on Discourse Analysis, the group has been working on projects that 
articulate graduate and postgraduate studies and analyze different dimensions concerning 
teaching and social practices: public policies (legislation); linguistic instruments 
(grammars, textbooks), media artifacts (magazines, newspapers, films etc.). Analyzes seek 
to detect and understand practical problems and thus point out principles for effective 
solutions. To publicize the production, we held the meeting GESTRA – Management 
of Works for the teaching of languages   and their technologies, we published articles in 
scientific journals, and we took part in thematic seminars of national and international 
scientific events. We also work on the production and organization of thematic books that 
promote theoretical reflections on practices and interfaces involved in the production of 
knowledge: reading, speaking and writing, including digital/virtual materialities. 

Group contacts: wilton@academico.ufs.br / 

https://sites.google.com/site/gpledufs/ 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4376050792898741/ 

mailto:wilton@academico.ufs.br
mailto:fabiotfouni@academico.ufs.br
https://sites.google.com/site/gpledufs/
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4376050792898741/
mailto:wilton@academico.ufs.br
https://sites.google.com/site/gpledufs/
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4376050792898741/
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Laboratório de 
Humanidades Digitais 

e Documentação 
Terminológica

O Grupo de Pesquisa Laboratório de Humanidades Digitais e Documentação 
Terminológica (LADOC), liderado pelo Professor Sandro Drumond Marengo, foi 
criado em julho de 2017. Vinculado ao Departamento de Letras Vernáculas (DLEV) da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), possui 04 linhas de pesquisa, com a finalidade 
de congregar e desenvolver projetos, em sincronia ou diacronia, que se debrucem 
sobre as Ciências do Léxico – em especial à Terminologia e Terminografia - em interface 
com as Humanidades Digitais. Desde 2017, tem parcerias com várias universidades 
nacionais e internacionais, principalmente na América do Sul, do Norte, Europa e África. 
A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversas publicações 
e produtos tecnológicos, servindo de estímulo à formação de Iniciação Científica, 
Iniciação Tecnológica e de Inovação, Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado. As ações 
desenvolvidas estão voltadas para descrição linguística e produção de jogos digitais 
e aplicativos que são usados como ferramentas de apoio ao ensino-aprendizagem de 
línguas e nos trabalhos de tradução e buscas automatizadas em corpora terminológicos. 
Atualmente, conta com 19 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, 
distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, 
doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: ladoc.ufs@gmail.com

Digital Humanities 
Laboratory and 

Terminology 
Documentation

The Digital Humanities and Terminological Documentation Laboratory Research Group 
(LADOC), led by Professor Sandro Drummond Marengo, was created in July 2017. Linked 
to the Department of Vernacular Language (DLEV) of the Federal University of Sergipe 
(UFS), it has 04 lines of research, with the purpose of bringing together and developing 
projects, in synchrony or diachrony, that focus on Lexicon Sciences – in particular 
Terminology and Terminography – in an interface with the Digital Humanities. Since 2017, 
partnerships have been established  with several national and international universities, 
mainly in South America, North America, Europe and Africa. The academic production 
resulting from these studies resulted in several publications and technological products, 
also serving as a stimulus for student education in Scientific and Technological Initiation, 
as well as in Master’s, Doctoral and Postdoctoral levels. The actions developed are aimed 
at linguistic description and production of digital games and applications that are used as 
support tools for language teaching and learning and in translation work and automated 
searches in terminological corpora. It is currently composed of 19 participants, including 
professors, students and collaborators, distributed at all levels of higher education 
(undergraduate, master’s and doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: ladoc.ufs@gmail.com
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Grupo de Pesquisa 
Letramentos em Inglês

O grupo de pesquisa Letramentos em Inglês: Língua, Literatura e Cultura (Linc) é 
formado principalmente por professores e professoras de inglês do Departamento de 
Letras Estrangeiras da Universidade Federal de Sergipe. O principal objetivo do grupo 
é trabalhar com formação de professores/as e ensino de língua inglesa sob a ótica dos 
letramentos. As pesquisas desenvolvidas estão voltadas especialmente para as áreas de 
Linguística Aplicada e Literatura. Tanto as pesquisas quanto as ações buscam conectar 
temas básicos, como linguagem, literatura e cultura, e outros temas das diferentes áreas 
de conhecimento, adotando assim um viés transdisciplinar. Entre esses temas, podemos 
destacar: identidade, tecnologias, mídias, educação, questões de gênero, entre outros. 
Um dos aspectos principais dos letramentos é a abordagem contextualizada do ensino. 
Assim, buscamos desenvolver pesquisas e metodologias que aproximem o mundo 
escolar do extra-escolar, fazendo com que os alunos e alunas se identifiquem com o que 
estão aprendendo. Por isso, é importante também a utilização das mais diversas mídias 
e gêneros discursivos, em especial digitais, que compõem o cotidiano do jovem de hoje, 
tais como: videogames, videoclipes, blogs, cinema, quadrinhos, literatura digital e redes 
sociais. O grupo é responsável também pela realização bienal do Sefeli – Seminário 
Formação de Professores e Ensino de Língua Inglesa, desde 2011.

Contatos:

Vanderlei J. Zacchi (vanderlei@academico.ufs.br)

Marlene de Almeida Augusto de Souza (marlene04@academico.ufs.br)

Literacies in English 
Research Group

The Literacies in English Research Group: language, literature and culture is mainly 
composed of English teachers from the Foreign Languages Department of the Federal 
University of Sergipe. The main goal of the group is to work with teacher education and 
English language teaching from a literacies perspective.  The researches developed 
are especially focused on the areas of Applied Linguistics and Literature. Both the 
research and the actions aim at connecting its basic topics, such as language, literature 
and culture, with other topics from different areas of knowledge, thus adopting a 
transdisciplinary approach. Among such topics, we can highlight: identity, technologies, 
media, education, gender issues, among others. One of the main aspects of literacies 
is the contextualized approach to teaching. Thus, we seek to develop research and 
methodologies that bring the school and out-of-school worlds closer together, making 
the students identify with what they are learning. Therefore, it is also important to use the 
most diverse media and discursive genres, especially digital ones, which make up the 
daily life of today’s youth, such as: video games, video clips, blogs, cinema, comics, 
digital literature and social networks. The group is also responsible for the biennial Sefeli – 
Seminar on Teacher Education and English Language Teaching, since 2011.

Group contacts:

Vanderlei J. Zacchi (vanderlei@academico.ufs.br)

Marlene de Almeida Augusto de Souza (marlene04@academico.ufs.br)

mailto:vanderlei@academico.ufs.br
mailto:marlene04@academico.ufs.br
mailto:vanderlei@academico.ufs.br
mailto:marlene04@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Artes, Cultura Visual  

e Educação

O Grupo de Pesquisa Artes, Cultura Visual e Educação (PEACE), liderado pela profa.  
Rosane Bezerra Soares, foi criado em 2019 e consolidado em 4/5/2021. Vinculado ao 
Departamento de Artes Visuais e Design (DAVD) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), possui três linhas de pesquisa, com a finalidade de contribuir para o avanço 
das discussões nas áreas de Artes, da Cultura Visual e da Educação. A primeira 
linha de pesquisa, “Visualidades e Processos de Mediação”, envolve investigações 
sobre processos de mediação em artes e cultura visual destacando práticas de 
ensino e aprendizagem relacionadas às questões sociais. A segunda linha, “Teorias e 
Experimentações em Artes”, objetiva aperfeiçoar articulações entre as reflexões teóricas 
e as produções práticas. A terceira linha, “Artes, Design e Cultura”, é centrada na cultura 
visual, nas linguagens, na interdisciplinaridade, em conceitos e práxis, partindo-se 
de diversas propostas metodológicas. Desde 3/11/2020 tem parceria com o projeto 
“Linhas de São Cristóvão”. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou 
em artigos publicados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos 
nacionais e internacionais com divulgação em anais e catálogos de exposições 
artísticas. As ações desenvolvidas estão voltadas para pesquisas preferencialmente 
relacionadas à projetos de extensão. Atualmente, conta com sete participantes, entre 
docentes e discentes. 

Contatos com o grupo: rosanebezerra@academico.ufs.br

Arts, Visual Culture  
and Education 

Research Group

The Arts, Visual Culture and Education Research Group (PEACE), led by professor 
Rosane Bezerra Soares, was created in 2019 and consolidated on 5/4/2021. Linked to 
the Department of Visual Arts and Design (DAVD) of the Federal University of Sergipe 
(UFS), it has three lines of research, with the purpose of contributing to the advancement 
of discussions in the areas of Arts, Visual Culture and Education. The first line of research, 
“Visualities and Mediation Processes”, involves investigations into mediation processes 
in arts and visual culture highlighting teaching and learning practices related to social 
issues. The second line, “Theories and Experiments in Arts”, aims to improve articulations 
between theoretical reflections and practical productions. The third line, “Arts, Design and 
Culture”, is centered on visual culture, on languages, on interdisciplinarity, on concepts 
and praxis, starting from several methodological proposals. Since 11/3/2020 it has been 
partnering with the “Linhas de São Cristóvão” project. The academic production resulting 
from these studies resulted in published papers and many presentations, mainly in 
national and international scientific events with dissemination in annals and catalogs of 
artistic exhibitions. The actions developed are aimed at research preferably related to 
extension projects. It is currently composed of seven participants, including professors 
and students.

Group contact: rosanebezerra@academico.ufs.br

mailto:rosanebezerra@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Núcleo de Estudos de 

Cultura da UFS

O Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos de Cultura da UFS (NECUFS), liderado 
pelo professor Luiz Eduardo Meneses de Oliveira, é vinculado ao  Departamento de 
Letras Estrangeiras (DLES) e foi criado em 26/02/2014 com o intuito de congregar 
pesquisadores das grandes áreas de Ciências Humanas, de Ciências Sociais e 
Aplicadas e de Letras, Linguística e Artes, para que, numa relação recíproca e não 
hierárquica de trocas e empréstimos, possam romper-se as limitações disciplinares 
que dificultam perspectivas renovadoras de reflexão sobre a cultura moderna 
e contemporânea, com ênfase no estudo de seus aspectos organizacionais e 
representacionais. O grupo possui quatro linhas de pesquisa: Cultura Moderna e 
Contemporânea; História do Ensino das Línguas; História e Historiografia Educacional 
e História e Historiografia Literária. Desde 2018 tem parcerias com a Cátedra de 
Estudos Globais (Universidade Aberta/UNESCO), de Portugal, e a partir de 2021 
abrange as atividades da Cátedra Marquês de Pombal (Camões, I.P. / UFS). A 
produção acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos livros e artigos 
publicados em periódicos especializados, além de trabalhos apresentados em eventos 
científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais. Atualmente, conta 
com 13 participantes, entre 7 docentes (incluindo um colaborador estrangeiro) e 6 
discentes, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, 
doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: luizeduardo@academico.ufs.br

Center for Cultural 
Studies at UFS

The Center for Cultural Studies at UFS (NECUFS), led by Professor Luiz Eduardo 
Meneses de Oliveira, is linked to the Department of Foreign Languages   (DLES) and was 
created on 02/26/2014 with the aim of bringing together researchers from the major 
areas of Human Sciences, Social and Applied Sciences and Literature, Linguistics 
and Arts, so that, in a reciprocal and non-hierarchical relationship of exchanges and 
loans, the disciplinary limitations that hinder renewing perspectives of reflection on 
modern and contemporary culture can be broken, with an emphasis on the study of 
its organizational and representational aspects. The group has four lines of research: 
Modern and Contemporary Culture; History of Language Teaching; Educational History 
and Historiography and Literary History and Historiography. Since 2018, the NECUFS 
has established partnerships with the Chair of Global Studies (Universidade Aberta/
UNESCO), from Portugal, and from 2021 onwards it covers the activities of the Chair of 
Marquês de Pombal (Camões, I.P. / UFS). The academic production from these studies 
resulted in several books and articles published in specialized journals, in addition to 
works presented at national and international scientific events and published in annals. 
Currently, it is composed of  13 participants, including 7 professors (including one foreign 
collaborator) and 6 students, distributed at all levels of higher education (undergraduate, 
master’s and doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: luizeduardo@academico.ufs.br  

mailto:luizeduardo@academico.ufs.br
mailto:luizeduardo@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Literaturas, 

Mobilidades e 
Identidades

O Grupo de Pesquisa Literaturas, Mobilidades e Identidades (L.M.I) é liderado pelos 
professores Célia Navarro Flores e Fabiano Carlos Zanin. Foi criado em 2013, está 
vinculado ao Departamento de Letras Estrangeiras (DLES-UFS) e possui três linhas de 
pesquisa: Gênero e Identidades; Intermidialidades; e Literatura Comparada e Tradução. 
O grupo tem um caráter interdisciplinar e objetiva o desenvolvimento de estudos 
e atividades que contemplem questões de deslocamentos espaciais (migrações, 
diásporas, exílio, nomadismo etc.), transferências simbólicas de modelos (personagens, 
temas, motivos, estéticas etc.), inter-relação entre campos artísticos e linguísticos, 
diversidade cultural e multi-pertença identitária. A produção acadêmica decorrente 
desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e 
trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais 
com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de IC, Mestrado 
e Doutorado. Atualmente, conta com 19 participantes, entre docentes, discentes e 
colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior – graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores.

Literatures, Mobilities 
and Identities 

Research Group

The Literatures, Mobilities and Identities Research Group is led by the Professors Célia 
Navarro Flores and Fabiano Carlos Zanin. It was created in 2013 and is linked to the 
Department of Foreign Languages (DLES-UFS). Its lines of research are as follows: 
Gender and Identity; Intermediality; and Comparative Literature and Translation. It has an 
interdisciplinary nature and aims at the development of studies and activities covering 
issues of spatial shifts (migrations, diasporas, exile, nomadism etc.), symbolic transfer of 
models (characters, themes, motifs, aesthetic etc.), interrelation between artistic fields and 
languages, cultural diversity and identity multi-belonging. Results have been published in 
specialized journals, and papers have been presented, mainly, at national and international 
scientific events. It is composed of 19 participants: teachers and students, distributed in 
all levels of higher education – undergraduate, master’s and doctoral students, masters, 
doctors and post-docs.



330 . LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES / LINGUISTICS, LANGUAGES AND ARTS

Grupo de Estudos  
em Linguagem, 

Interação e Sociedade

O Grupo de Estudos em Linguagem, Interação e Sociedade (Gelins) foi criado em 2007 
e se pauta em três princípios fundamentais: o trabalho com fenômenos da linguagem 
em contextos de uso, dados autênticos e a formação de recursos humanos. Por 
sua abrangência, é essencialmente multidepartamental e reúne pesquisadores de 
diferentes afiliações teóricas cujo foco de interesse são abordagens da língua em uso 
em seu contexto social. O Gelins faz uso do Laboratório Multiusuário de Informática e 
Documentação Linguística (LAMID) e do Centro Multiusuário de Produção e Inovação 
Tecnológica em Ciências Humanas (CEPITEC), vinculados ao Condomínio de 
Laboratórios Multiusuário de Informática e Documentação Linguística. 

As pesquisas desenvolvidas são baseadas na análise de dados reais autênticos e 
multimodais, distribuídas em seis linhas: 1) Formação docente e ensino de línguas; 2) 
Linguagem e teorias acionais; 3) Linguagens, práticas discursivas e representações 
sociais; 4) Políticas e direitos linguísticos; 5) Processamento, compreensão e avaliação 
da leitura; e 6) Produção e percepção sociolinguística. Os resultados das pesquisas 
têm subsidiado propostas de aplicação em programas de ensino de língua materna e 
estrangeira, bem como a inteligência artificial. Atualmente, conta com 15 pesquisadores 
permanentes e diversos estudantes.

Contatos do grupo: rkofreitag@academico.ufs.br

Study Group on 
Language, Interaction 

and Society

The Study Group on Language, Interaction and Society (Gelins) was founded in 2007, and 
it is grounded in three fundamental principles: the work with language in its context of use, 
the authentic data, and the development of human resources. For its coverage, Gelins 
is essentially multi department and encompasses researchers from different theoretical 
perspectives whose interests approach language use in its social context. Gelins uses the 
Multiuser Information and Linguistic Documentation Laboratory (LAMID) and the Multiuser 
Center of Production and Technological Innovation in Human Sciences (CEPITEC),  
which are attached to the Multiuser Information and Linguistic Documentation 
Condominium of Laboratories. 

The developed research is based on the analysis of real, authentic, multimodal data 
divided into six research lines: 1) Teacher education and language teaching; 2) Language 
and action theories; 3) Languages, discursive practices, and social representations; 4) 
Language rights and policies; 5) Processing, comprehension, and evaluation of reading; 
6) Sociolinguistic production and perception. The results of this research have been 
accounting for proposals of application in the teaching of mother tongue and foreign 
languages as well as artificial intelligence. Currently, there are 15 permanent researchers 
and numerous students.

Group contact: rkofreitag@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Encruzilhada: Corpo, 
Movimento, Poesis e 

Ancestralidade

O Grupo de Pesquisa Encruzilhada: Corpo, Movimento, Poesis e Ancestralidade 
(ENCRUZILHADA), liderado pela professora Clécia Maria Aquino de Queiroz foi criado 
em 22/07/2020 Vinculado ao Departamento de Dança (DDA) da Universidade Federal 
de Sergipe (UFS), possui três linhas de pesquisa (Mitopoéticas Coreo-lítero-musicais 
Afro-brasileiras; Ateliê do Samba em Roda e GECA), com a finalidade de aprofundar 
os estudos contemporâneos de Dança relacionados com as contribuições estéticas 
oriundas de fluxos culturais entre as matrizes africanas, indígenas e europeias, com 
suas inserções no cotidiano das comunidades e no modo de alimentar a existência 
através da ancestralidade e respei – Kto ao meio ambiente. A linha Mitopoéticas Coreo-
lítero-musical Afro-brasileiras é responsável pelo Projeto de Extensão Mitopoéticas 
Cênicas e Metodológicas Afrocentradas. A produção acadêmica decorrente desses 
estudos resultou em 04 artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos 
apresentados em eventos científicos nacionais e internacionais com divulgação em 
anais. As ações desenvolvidas estão voltadas para os discentes de graduação e 
comunidades externas incluindo terreiros de candomblé. O Encruzilhada atualmente, 
conta com 15 participantes, entre docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em 
todos os níveis do ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, 
doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: cleciaqueiroz@academico.ufs.br

Crossroads Research 
Group: Body, 

Movement, Poetry  
and Ancestry

The Crossroad Research Group: Body, Movement, Poetry and Ancestry (ENCRUZILHADA), 
led by professor Clécia Maria Aquino de Queiroz, was created on 07/22/2020. Linked to the 
Department of Dance (DDA) of the Federal University of Sergipe (UFS), has three lines of 
research (Afro-Brazilian Choreo-litero-musical mythopoetics; Ateliê do Samba em Roda and 
GECA), and aims to deepen contemporary dance studies related to aesthetic contributions 
arising from cultural flows between African, indigenous and European matrices, with 
their insertions in the daily lives of communities and in the way of nourishing existence 
through ancestry and respect to the environment. The Afro-Brazilian Choreo-litero-
musical Mitopoéticas line is responsible for the Afro Centered Scenic and Methodological 
Mitopoéticas Extension Project. The academic production derived from these studies 
resulted in 04 articles published in specialized journals and many presentations in national 
and international scientific events with publication in annals. The actions developed are 
aimed at undergraduate students and external communities, including Candomblé terreiros. 
Encruzilhada currently is composed of 15 participants, including professors, students and 
collaborators, distributed at all levels of higher education (undergraduate, master’s and 
doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: cleciaqueiroz@academico.ufs.br

mailto:cleciaqueiroz@academico.ufs.br
mailto:cleciaqueiroz@academico.ufs.br
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Grupo de Pesquisa 
Design e Cultura

Uma prática profissional técnico-artística que nasce e se fundamenta para atender às 
necessidades cotidianas humanas, o Design, na realidade, surgiu junto à história da 
industrialização com o propósito de potencializar a produção em massa de objetos. Ou 
seja, o atendimento ao setor fabril, visando à dinâmica da economia de localidades, é 
o que tornou o Design em uma atividade compreendida como útil junto à sociedade. 
Felizmente o designer é impulsionado a sair do chão de fábricas ou dos birôs de 
escritórios, e se deparar com um mercado de consumo saturado, sociedades marcadas 
pelas desigualdades, pela falta de consciência de classe, por ecossistemas em 
processo de esgotamento e crises econômicas. Afastar-se do interior de ambientes, seja 
de oficinas de criatividade, de ateliês e escritórios, ou mesmo de fábricas, fez com que o 
designer compreendesse a existência de realidades com especificidades socioculturais 
e, assim, passasse a abranger novas formas de atuação junto à sociedade, obrigando-
se a refletir sobre seus próprios métodos de estudo, pesquisa e projetuais. Sabe-se que 
abordagens de estudo e pesquisa de outros campos de conhecimento – assim como, 
por exemplo, da Antropologia, Sociologia e Neurociência –, já são apropriadas por 
designers para orientar os processos de compreensão social da cultura de contextos. 
Como explicita Rafael Cardoso, em seu livro “Design para um mundo Complexo”, 
o designer da atualidade deve saber lidar com um número significativo de variáveis 
inimagináveis há 30 anos. Diante do exposto, releva-se o quão importante se torna um 
grupo de pesquisa que estimula o estudo e a reflexão sobre o patrimônio cultural, o 
universo pictórico que representa determinados contextos, e acerca de metodologias 
em design que possam ampliar o modo de apropriação de outros saberes e campos de 
conhecimentos.

Germana Gonçalves de Araujo

Líder do Grupo de Pesquisa Design e Cultura

Design and Culture 
Research Group

A technical-artistic professional practice that was born and based on meeting human daily 
needs, Design emerged from the history of industrialization with the purpose of enhancing 
the mass production of objects. In other words, the service to the manufacturing sector, 
aiming at the dynamics of the economy of localities, is what turned Design into an activity 
understood as useful for society.Fortunately, the designer is driven to leave the factory 
floors or office bureaus, and face a saturated consumer market, societies marked by 
inequalities, lack of class awareness, depleted ecosystems and economic crises. Moving 
away from the interior of environments, whether from creativity workshops, ateliers and 
offices, or even from factories, made the designer understand the existence of realities 
with sociocultural specificities and, thus, began to encompass new ways of acting with 
the society, forcing itself to reflect on its own study, research and design methods. It is 
known that study and research approaches from other fields of knowledge – such as, 
for example, from Anthropology, Sociology and Neuroscience – are already appropriated 
by designers to guide the processes of social understanding of the culture of contexts. 
As Rafael Cardoso explains in his book “Design for a Complex World”, today’s designer 
must know how to deal with a significant number of variables that were unimaginable 30 
years ago.Given the above, it is highlighted how important a research group becomes 
that stimulates the study and reflection on cultural heritage, the pictorial universe that 
represents certain contexts, and on design methodologies that can expand the way of 
appropriating other knowledge and fields of knowledge.

Germana Gonçalves de Araujo

Leader of the Design and Culture Research Group
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Grupo de Pesquisa: 
Núcleo de Pesquisas 

Literárias e 
Cinematográficas 

(NUPELC)

O Grupo de Pesquisa NÚCLEO DE PESQUISAS LITERÁRIAS E CINEMATOGRÁFICAS 
(NUPELC), liderado pelo professor JEAN PAUL D’ANTONY COSTA SILVA, foi criado em 
2013 a 05/2020 na UFRPE, e consolidado aqui na UFS em 17/09/2020. Vinculado ao 
Departamento de Letras de Itabaiana (DLI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
possui 06 linhas de pesquisa com a finalidade de apresentar estudos acerca de análises 
teóricas e críticas entre as linguagens literárias e cinematográficas, a partir dos Estudos 
Culturais, Pós-coloniais, do estudo do si mesmo e da morte, do Pós humanismo, da 
identidade e da crueldade. O NUPELC administra a Revista Entheoria: Cadernos de 
Letras e Humanas, cujo link é: http://www.journals.ufrpe.br/index.php/entheoria, e que 
em breve migrará ao Portal de Periódicos da UFS. A produção acadêmica decorrente 
desses estudos resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados e 
trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e internacionais 
com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de (IC, Mestrado, 
Doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para a produção e divulgação da 
ciência em seu tecido interdisciplinar. Atualmente, conta com 19 participantes, entre 
docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: dantony@academico.ufs.br

Research Group: 
Center for Literary 

and Cinematographic 
Research

The Center for LITERARY AND CINEMATOGRAPHIC RESEARCH (NUPELC), led by 
professor JEAN PAUL D’ANTONY COSTA SILVA, was in operation from 2013 to 05/2020 
at UFRPE, and consolidated here at UFS on 17/09/2020. Linked to the Department of 
Languages of Itabaiana (DLI) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has 06 lines 
of research with the purpose of presenting studies on theoretical and critical analysis 
between literary and cinematographic languages, from Cultural Studies, Post-colonial, as 
well as from the studies of the self and death, the Posthumanism, and identity and cruelty. 
NUPELC manages the Entheoria Journal: Cadernos de Letras e Humanas, whose link is: 
http://www.journals.ufrpe.br/index.php/entheoria, and which will soon migrate to the UFS 
Journal Portal. The academic production resulting from these studies resulted in several 
papers published in specialized journals and many presentations, mainly in national 
and international scientific events with publication in annals, even serving as a stimulus 
for student education in Scientific Initiation, Master’s and Doctoral levels. The actions 
developed are aimed at the production and dissemination of science in its interdisciplinary 
field. It is currently composed of 19 participants, including professors, students and 
collaborators, distributed at all levels of higher education (undergraduate, master’s and 
doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: dantony@academico.ufs.br

http://www.journals.ufrpe.br/index.php/entheoria
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Grupo de Pesquisa 
Figurações do Feminino 

Florbela et alii

O Grupo de Pesquisa Figurações do Feminino: Florbela et alii, liderado pela professora 
Maria Lúcia Dal Farra, foi criado em 2010. Vinculado ao Departamento de Letras (DLEV) 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e tendo como linha de pesquisa a Literatura 
Comparada, seu objetivo é estabelecer relações comparativas entre a obra de Florbela 
Espanca e a de outras autoras da literatura nacional e mundial, por meio dos estudos 
de gêneros, psicanálise, sociologia e estudos culturais. Sua líder é reconhecidamente 
a maior referência em Florbela Espanca da atualidade. Desde sua criação, o grupo 
estabelece parcerias com diversas Universidades do Brasil e do mundo. Sua produção 
acadêmica resultou em diversas publicações em periódicos especializados e trabalhos 
apresentados em eventos científicos nacionais e internacionais (nos quais também 
participa da organização) como o Colóquio Internacional Judith Teixeira (Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, outubro de 2015) e o Congresso Internacional de 
Homenagem a Maria Lúcia Dal Farra, no Centenário da Publicação do Livro de Mágoas 
(Universidade de Lisboa, dezembro de 2019).  Desse evento resultou a publicação em 
2021 dos livros “A crítica e a poetisa: Estudos sobre Maria Lúcia Dal Farra” (Libertas 
Editora) e “No ardor dos livros: Estudos sobre Maria Lúcia Dal Farra” (Sol Negro e ARC 
Edições). Encontra-se no prelo o Dicionário Florbela Espanca, a ser publicado em 
Portugal, com a participação de pesquisadores de todo o mundo.

Contatos do grupo: mldalfarra@gmail.com

Research Group  
on Figurations  

of the Feminine: 
Florbela et alii

The research group on Figurations of the Feminine: Florbela et alii was created in 
2010. Linked to the Languages and Literature Department of the Federal University 
of Sergipe – UFS and having Comparative Literature as its research line, it aims to 
establish comparative relations between the work of Florbela Espanca and that of other 
women writers of national and world literature, through gender studies, psychoanalysis, 
sociology and cultural studies. Its leader is admittedly the greatest reference in Florbela 
Espanca nowadays. Since its creation, the group has established partnerships with 
several universities in Brazil and in the world. Its academic output has resulted in several 
publications in specialized journals and papers presented at national and international 
scientific events such as the International Colloquium Judith Teixeira (Faculty of Language 
and Literature, University of Lisbon, October 2015) and the International Congress of 
Homage to Maria Lúcia Dal Farra, on the Centenary of the Publication of Livro de Mágoas 
(University of Lisbon, December, 2019). As a result, the books “A crítica e a poetisa: 
Estudos sobre Maria Lúcia Dal Farra” (Libertas Editora) and “No ardor dos livros: Estudos 
sobre Maria Lúcia Dal Farra” (Sol Negro and ARC Edições) were published in 2021. In 
addition, the Florbela Espanca Dictionary is in the press, to be published in Portugal, with 
the participation of researchers from all over the world.

Contact group: mldalfarra@gmail.com
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Grupo de Estudos 
Filológicos em Sergipe 

(GEFES)

O Grupo de Estudos Filológicos em Sergipe (GEFES), liderado pela Profa. Dra. 
Renata Ferreira Costa Bonifácio (DLEV), foi criado em 2015 e oficializado no CNPq em 
2018. Organizado em torno de quatro linhas de pesquisa – Filologia do Português; 
Constituição de Edições Críticas e Genéticas; Estudos de Epistolografia; Autoria, Plágio 
e Escrita Acadêmica – o grupo realiza estudos que dão conta de estabelecer textos 
manuscritos e impressos em língua portuguesa, analisar as formas de produção, 
circulação e transmissão dos textos, refletir sobre o seu processo criativo, investigar 
sua procedência e autoria, identificar problemas de elaboração textual, identificar e 
analisar as diferentes práticas sociais de uso da língua escrita e descrever o estado 
de língua dos textos. A produção acadêmica decorrente desses estudos resultou 
na publicação de livros e artigos científicos em periódicos especializados e na 
apresentação de trabalhos em eventos científicos nacionais e internacionais, servindo 
inclusive de estímulo à formação de recursos humanos em nível de Iniciação Científica 
e Mestrado. Atualmente, o GEFES congrega alunos de graduação e de pós-graduação, 
pesquisadores mestres e doutores, além de colaboradores externos de universidades 
nacionais e internacionais, como a Universidade de São Paulo, Universidade Federal da 
Paraíba, Universidade Federal do Ceará e Universidade Aberta de Portugal.

Contatos do grupo: renatacosta@academico.ufs.br

@gefesufs (Instagram)

https://gefesblog.wordpress.com/

Research Group  
on Philological  

Studies in Sergipe

The Research Group on Philological Studies in Sergipe (Grupo de Estudos Filológicos 
em Sergipe, GEFES), led by Prof. Renata Ferreira Costa Bonifácio, P.hD. (Department 
of Vernacular Languages), was created in 2015 and officialized in the National Council 
for Scientific and Technological Development (CNPq) in 2018. Organized around four 
lines of research – Philology of Portuguese; Constitution of Genetic and Critical Editions; 
Epistolography Studies; Authorship, Plagiarism and Academic Writing – the group 
performs studies that aims to establish manuscripts and printed texts in portuguese, 
analyze the forms of production, circulation and transmission of the texts, reflect on their 
creative process, investigate their origin and authorship, identify problems of textual 
elaboration, identify and analyze the different social practices of use of written language 
and describe the language state of the texts. The academic production that was originated 
from these studies resulted in the publication of scientific books and articles in specialized 
journals and presentations in national and international scientific events, in addition 
to working as a stimulus for the training of human resources at the level of Scientific 
Initiation and Master’s degree. Currently, GEFES brings together undergraduate and 
graduate students, master and doctor level researchers, as well as external collaborators 
from national and international universities, such as the University of São Paulo, Federal 
University of Paraíba, Federal University of Ceará and Universidade Aberta of Portugal.

Group contacts: renatacosta@academico.ufs.br

@gefesufs (Instagram) 

https://gefesblog.wordpress.com/ 

mailto:renatacosta@academico.ufs.br
https://gefesblog.wordpress.com/
mailto:renatacosta@academico.ufs.br
https://gefesblog.wordpress.com/
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Grupo de Pesquisa 
Escrevivências  

de Mulheres Negras 
em Diáspora

Grupo de Pesquisa Escrevivências de Mulheres Negras em Diáspora, liderado pela 
professora Alessandra Corrêa de Souza, foi criado em 12 de março de 2019. Vinculado 
ao Departamento de Letras Estrangeiras (DLES) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), possui duas linhas de pesquisa: Traduções de Textos de Autoria Negra e 
Feminismo Negro e Interseccionalidades com a finalidade de divulgar textos literários 
escritos por mulheres negras transatlânticas. Desde julho de 2020 iniciamos parcerias 
com Pesquisadores de outras universidades e diversos estados do Brasil. A produção 
acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em 
periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos 
científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive 
de estímulo à formação de (Iniciação Científica Mestrado, Doutorado). As ações 
desenvolvidas estão voltadas para a educação antirracista a partir de textos literários e 
teóricos diversos. Atualmente, conta com 33 participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). A criação do grupo 
atende diretamente a demanda de leituras de textos literários plurais no currículo 
dos cursos de licenciatura em línguas estrangeiras modernas. Nossa proposta é 
tencionar o cânone instituído e propor equidade aos personagens históricos que foram 
silenciados por séculos nas disciplinas ministradas na graduação e pósgraduação 
da Universidade Federal de Sergipe. PID9021-2020 – Representações Literárias nas 
Obras de Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Yolanda Arroyo Pizarro e Mónica 
Carrillo Representações nos textos literários de prosa e poesia de Carolina Maria de 
Jesus, Conceição Evaristo, Yolanda Arroyo Pizarro e Mónica Carrillo PID10182-2021 – 
Representações Literárias nos textos de poesia e prosa de Carolina Maria de Jesus, 
Conceição Evaristo, Yolanda Arroyo e Mónica Carrillo.

Contatos do grupo: professoralessandra@academico.ufs.br

Writings of Black 
Women in Diaspora 

Research Group

The Foreign Research Group of Diaspora Women, written in Black Led by Professor 
Alessandra Corrêa de Souza, was created on March 12, 2019. Part of to the Department 
of Foreign Literarure (DLES) of the Federal University of Sergipe (UFS), it has two areas of 
research: Translations of Texts by Black Authors and Black Feminism and Intersectionalities 
for the purpose of publishing literary texts written by transatlantic black women. Since July 
2020, we have started partnerships with researchers from other universities and several 
states in Brazil. Scientific and international production with dissemination of events in 
scientific studies various studies published in specialized journals and works presented, 
mainly in scientific and international studies with dissemination in academic events, 
including scientific stimulus for master’s, doctoral studies. Different varieties are accepted 
for anti-literary and theoretical education. Currently, it has 33 participants, including 
professors, students and collaborators, distributed in all levels of teaching, masters, 
doctoral students, masters, doctors and post-docs).

Group contact: professoralessandra@academico.ufs.br

mailto:professoralessandra@academico.ufs.br
mailto:professoralessandra@academico.ufs.br
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Grupo de Estudo 
e Pesquisa em 

Acessibilidade, Corpo e 
Cultura – GEPACC

O Grupo de Estudo e Pesquisa em Acessibilidade, Corpo e Cultura (GEPACC), liderado 
pela professora Luana Foroni Andrade do Departamento de Terapia Ocupacional 
(DTOL), foi criado em agosto de 2020. Possui três linhas de pesquisa com a finalidade 
de estudar e pesquisar temáticas que envolvam corpo e cultura a partir da discussão 
de acesso e participação para todas as pessoas independente de raça, gênero, cor, 
etnia, religião, nacionalidade, classe social, posicionamento político ou deficiência. 
Desde 2020 tem parcerias nacionais com pesquisadores colaboradores dos institutos 
e universidades UNIFESP, UFABC, UFRB, IFBA, UFTM, UFMT e internacionais a 
Universidade Trás os Montes – UTAD – Portugal e Universidade Bari Aldo Moro – UNIBA 
- Itália. As ações desenvolvidas estão voltadas para expandir o conhecimento científico 
e promover discussões e estratégias que deem visibilidade as temáticas acessibilidade, 
corpo e cultura. Atualmente, o grupo conta com 31 participantes, entre docentes, 
discentes e técnicos, distribuídos em todos os níveis do ensino superior. A produção 
acadêmica decorrente dos estudos tem resultado em diversos artigos e capítulos de 
livros publicados em periódicos especializados e apresentados em eventos científicos 
nacionais e internacionais.

Contatos do grupo: grupogepacc@gmail.com

Coordenadora: Luana Foroni Andrade

Área de Pesquisa: Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Outros – Sub-área: Multidisciplinar

Study and Research 
Group on Accessibility, 

Body and Culture – 
GEPACC

The Study and Research Group on Accessibility, Body and Culture (GEPACC), led by 
Professor Luana Foroni Andrade, from the Department of Occupational Therapy (DTOL), 
was created in August 2020. It has three lines of research with the purpose of studying 
and researching themes that involve body and culture from the discussion of access and 
participation for all people regardless of race, gender, color, ethnicity, religion, nationality, 
social class, political position or disability. Since 2020, it has had national partnerships 
with researchers from institutes and universities, such as UNIFESP, UFABC, UFRB, IFBA, 
UFTM, UFMT and international partnerships with University Trás os Montes – UTAD – 
Portugal and University Bari Aldo Moro – UNIBA – Italy. The activities developed aim to 
expand scientific knowledge and promote discussions and strategies that give visibility 
to the themes of accessibility, body and culture. Currently, the group is composed of 31 
participants, including teachers, students and technicians, distributed at all levels of higher 
education. The academic production resulting from the studies has resulted in many 
articles and book chapters published in specialized journals and presented at national and 
international scientific events.

Group contact: grupogepacc@gmail.com

mailto:grupogepacc@gmail.com
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Grupo de Pesquisa 
Formação 

Interdisciplinar e  
Meio Ambiente

O Grupo de Pesquisa Formação Interdisciplinar e Meio Ambiente (GPFIMA), liderado 
pela professora Dra. Maria José Nascimento Soares foi criado em 2012. Vinculado 
ao Departamento de Educação (DED) e ao Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA), da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), possui duas linhas de pesquisas:  avaliação dos impactos sócio ambientais para 
formação do sujeito e Planejamento ambiental e práticas escolares interdisciplinares, as 
quais tem como finalidade discutir a formação dos sujeitos ecológicos, suas estruturas, 
funções e processos multiculturais identitários, relativos à trama das relações sociais de 
produção, poder, desejos, parentescos e discursos (in)sustentáveis, na territorialização 
de sua inserção global e local. A produção acadêmica decorrente dos estudos 
realizados resultou em diversos artigos publicados em periódicos especializados 
e trabalhos apresentados, principalmente em eventos científicos nacionais e 
internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive de estímulo à formação de 
(IC, Mestrado, Doutorado). As ações desenvolvidas estão voltadas para a formação 
humana na perspectiva interdisciplinar permeando os campos do conhecimento com o 
desenvolvimento de projetos de pesquisa/ensino/extensão na possibilidade de construir 
conhecimento com base na problematização enquanto atitude pedagógica advindas 
dos anseios das comunidades. Atualmente, conta com vinte e quatro participantes, entre 
um técnico, docentes, discentes e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do 
ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores  
e pós-doutores). 

Contato do grupo: marjonaso@academico.ufs.br

Interdisciplinary 
Education and 

Environment Research 
Group (GPFIMA)

The Interdisciplinary Education and Environment Research Group – GPFIMA, led by 
Professor Maria José Nascimento Soares, was created in 2012. Linked to the Department 
of Education (DED) and the Postgraduate Program in Development and Environment 
(PRODEMA), from the Federal University of Sergipe (UFS), it has two lines of research: 
a) evaluation of environmental impacts in the formation of the subject; b) Environmental 
planning and interdisciplinary school practices, which aims to discuss the formation of 
ecological subjects, their structures, functions, and their multicultural identity processes, 
related to the fabric of social relationships production, power, desires, kinships, and 
(un) sustainable discourses, in the territorialization of their global and local input. The 
intellectual production resulting from the studies accomplished resulted in several 
articles published in specialized journals and papers presented, mainly in national and 
international scientific events, with publication in Annals, even serving as a stimulus for 
student education of Scientific Initiation, Masters and Doctorate. The actions developed 
are aimed at human training from an interdisciplinary perspective, permeating the fields of 
knowledge with the development of research/teaching/extension projects in the possibility 
of building knowledge based on problematization as a pedagogical attitude arising from 
the desires of the communities. Currently, it is composed of twenty-four participants, 
including a technician, professors, students, and collaborators, distributed at all levels of 
higher education (undergraduate, master’s and doctoral students, masters, doctors,  
and post-docs).

Group contact: marjonaso@academico.ufs.br

mailto:marjonaso@academico.ufs.br
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Grupo de Estudos 
e Pesquisas 

Interdisciplinares 
em Gestão, Saúde e 
Educação Ambiental 

(GESEA)

O Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em Gestão, Saúde e Educação 
Ambiental (GESEA), idealizado pelos professores Jailton de Jesus Costa e Luiz Ricardo 
Oliveira Santos e liderado pelo primeiro, foi criado em 2018. O GESEA iniciou suas 
atividades com o objetivo de proporcionar a discussão de temas socioambientais e 
desenvolvimento de projetos interdisciplinares, na área de Ciências Ambientais. O 
GESEA está vinculado ao CODAP e ao PRODEMA. Possui três linhas de pesquisa e, 
apesar de ser um grupo em crescimento, possui parcerias sólidas com pesquisadores 
e instituições de pesquisa localizados em diversas partes do Brasil e do mundo, a 
exemplo da Universidad de Extremadura (Espanha), como também com pesquisadores 
da UFPR e da UFS, e intercâmbio com outros grupos de pesquisas locais. A produção 
acadêmica decorrente desses estudos resultou em diversos artigos publicados em 
periódicos especializados e trabalhos apresentados, principalmente em eventos 
científicos nacionais e internacionais com divulgação em anais, servindo inclusive 
de estímulo à formação de (IC, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado). As ações 
desenvolvidas estão voltadas para compreender a complexa relação entre a sociedade 
e a natureza. Atualmente, conta com 30 participantes, entre docentes, discentes 
e colaboradores, distribuídos em todos os níveis do ensino superior (graduandos, 
mestrandos, doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores). 

Contatos do grupo: jailton@academico.ufs.br 

Interdisciplinary Study 
and Research Group on 

Management, Health, 
and Environmental 
Education (GESEA)

Professors Jailton de Jesus Costa (the leader) and Luiz Ricardo Oliveira Santos 
created the Interdisciplinary Study and Research Group on Management, Health, and 
Environmental Education (GESEA, in Portuguese) in 2018. GESEA aims to discuss social 
and environmental themes and develop interdisciplinary projects in the   Environmental 
Sciences area. GESEA has connections with CODAP (Aplicação School of the Federal 
University of Sergipe – UFS) and PRODEMA (Postgraduate Program in Development and 
Environment – UFS). It develops three research areas and, despite being a growing group, 
it has solid partnerships with researchers and research institutions located in different 
parts of Brazil and the world. Our collaborators are Extremadura University (UEX – Spain), 
researchers from UFPR (Federal University of Paraná) and UFS, and other local research 
groups. GESEA has produced several articles, published in specialized journals, resulting 
from these studies. Besides, the group has presented papers in national and international 
scientific events with publication in annals, serving as a stimulus for student education 
of Scientific Initiation, Masters, Doctoral and Postdoctoral students. The group’s actions 
aim at understanding the complex relationship between society and nature. Currently, 
it is composed of 30 participants, including professors, students, and collaborators, 
distributed at all levels of higher education (undergraduate, master’s, and PhD students, 
besides professionals with master’s degree, PhD, and post-docs). 

Group contact: jailton@academico.ufs.br 
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