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Professor realiza a maior pesquisa
sobre comportamento sexual do Brasil
O professor do curso de Direito,
Emídio Silva Falcão Brasileiro,
elaborou, em parceria com sua esposa,
Marislei Brasileiro, também professora
da UNIP, a maior pesquisa sobre
comportamento sexual do Brasil,
realizada com cerca de cinco mil
entrevistados, abrangendo mais de mil
perguntas sobre sexualidade.
O trabalho foi executado durante
cinco anos e teve repercussão na mídia
nacional (revistas Veja, Isto É, Manchete
e programas de TV) e internacional
(jornal The New York Times). Além
disso, os professores participaram de
vários seminários sobre sexualidade
e sexologia jurídica nas principais
universidades do Brasil.
A pesquisa realizada por
Emídio, que é fundador da Academia
Goianiense de Letras, quanto ao
comportamento sexual e afetivo
do povo brasileiro não considerou
detalhes como freqüência ou posturas
dos atos sexuais dos homens ou
das mulheres. “O objetivo é evitar a
permanência do desamor e da ausência
de educação afetiva e sexual, não
sendo mais necessário informar e sim
educar, dentro de um referencial de
compreensão que, até o atual momento,
foi desprezado pela grande maioria dos
estudiosos e pesquisadores”, explicou.
Juntamente com sua esposa, o
professor afirma que a intenção maior
não foi a de ouvir depoimentos sobre
as expectativas e posturas psíquicas e
físicas associadas à prática sexual, mas,
“conhecer as principais dúvidas do

povo brasileiro e apresentar soluções
viáveis, por meio de reflexão profunda,
de estudo, de bom senso, de pesquisa
literária e de conhecimento de casos
específicos de cada área, para nos
dar a certeza da melhor resposta para
cada questionamento ou problemática
relacionada à vida íntima, afetiva ou
sexual”.
Os dados coletados demonstram
que há grande preocupação dos
indivíduos em relação à proliferação da
Aids; as dúvidas em relação às atividades
sexuais não variam de Estado para
Estado, mas de capital para interior; as
mulheres se sentem mais à vontade para
questionar sobre o tema; os homens se
dizem liberais, mas no íntimo mostramse conservadores; 70% dos adultérios

existentes ocorrem nos períodos de
dificuldade financeira ou de plena
estabilidade econômica, entre outros.
Os autores concluíram que a
causa de todos os problemas analisados
reside na ignorância e no egoísmo,
na precipitação ou na omissão de
atitudes que levam à dor, à dúvida e à
insensatez. “Não convém, portanto,
enumerar todos os casos por nós
coletados em inúmeros questionários,
conversas, cursos, seminários e
entrevistas; mas todos eles estarão
inseridos nas centenas de questões
catalogadas durante a pesquisa.
Responder a questões e tentar indicar
o melhor caminho para a solução dos
problemas é o nosso primeiro e, talvez,
o mais importante dos objetivos.” 

Campanha de
Solidariedade
Materna
O curso de Nutrição, sob
a orientação da coordenadora
Sueli Essado Pereira,
organizou a Campanha de
Solidariedade Materna, na
qual foram distribuídas, para
a comunidade carente, cestas
básicas arrecadadas pelos
estudantes e sopa para o
almoço, no dia 8 de junho.
Foram oferecidos
também atendimento
ambulatorial, avaliação
nutricional e informações
a respeito de aleitamento
materno e desmame adequado
após os seis meses de idade. 
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Coordenadora lança obra
sobre Leonardo da Vinci
A coordenadora do curso de
Enfermagem, Marislei Brasileiro,
lançou recentemente o romance
Leonardo da Vinci: a alma de um gênio,
publicado pela Editora Lúmen, de São
Paulo.
A obra aborda a biografia do
grande gênio renascentista que viveu
o auge do século XV, marcando
definitivamente o fim da Idade Média
e o início dos tempos modernos. “Da
Vinci foi um modelo de homem da
Renascença e influencia as pessoas até
hoje. Ele inventou do guardanapo ao
helicóptero, do parafuso à bicicleta, da
caneta ao submarino. Quem o conhece

apenas como o pintor de Monalisa
ou da Santa Ceia não imagina o gênio
que alavancou a arte, a arquitetura, a
engenharia, a mecânica, o saneamento
básico, as cidades, os instrumentos
manuais, mas que, acima de tudo,
gostava mesmo era de cozinhar”,
ressalta a autora.
Marislei é pesquisadora,
professora, enfermeira e escritora,
membro da Academia Goianiense
de Letras, ocupando a cadeira 3 de
Florence Nightingale. Entre suas obras
destacam-se: Enfermagem na saúde do
idoso; A jóia da Galiléia; O guardião do
templo e Madeleine – um passado em Paris. 

Coordenador ministra palestra no
Conselho Regional de Administração
Atendendo ao convite
do Conselho Regional de
Administração (CRA), o
coordenador do curso de
Propaganda e Marketing, Cárbio
Almeida Waqued, proferiu
palestra.
Com a presença de alunos
da UNIP e outras instituições,
o coordenador falou sobre A
reviravolta do marketing, abordando
novas oportunidades de negócios.
Ao final, Cárbio Almeida
Waqued foi homenageado pelo
CRA goiano como o melhor
professor de Marketing do Estado. 

Enfermagem
atende à
comunidade
A Clínica de Enfermagem do
campus vem realizando uma série de
procedimentos e atendimentos à
comunidade.
As consultas têm o objetivo de
diagnosticar problemas de saúde e
promover orientações que visem ao
atendimento individual ou coletivo.
Paralelamente às consultas, as
enfermeiras e auxiliares que acompanham
os acadêmicos promovem palestras
sobre primeiros socorros, controle
da hipertensão arterial e diabetes.
Além disso, fazem curativos, retiram
pontos, verificam sinais vitais e fazem
encaminhamentos para hospitais e
centros de saúde da região.
Muitas ações são feitas em parceria
com as esferas federais, estaduais e
municipais de Goiânia. 

