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APRESENTAÇÃO
Ramiro Corrêa Azevedo
Presidente do Conselho Editorial
A Universidade Ceuma tem logrado nos últimos três anos, o primeiro lugar
na avaliação do MEC, superando as tradicionais instituições de ensino superior no norte
e nordeste do Brasil. A robustez acadêmica tem sido resultado de um rigoroso aplomb
de gestão acadêmica e universitária, envolvendo o trabalho profícuo de gestores
acadêmicos, colaboradores, professores e alunos.
Nesse sentido, o espectro de publicações se expressa em mais uma edição da
Revista Ceuma Perspectivas, na qual alunos, egressos e professores publicam nas
grandes áreas do saber, os conhecimentos decorrentes de atividades de iniciação
científica e pesquisas.
Na presente edição, temas relevantes são tratados pelos autores, com
destaque para os artigos: Medidas de segurança: um instituto que dita o ritmo da
narrativa sobre o “louco infrator” e criminaliza a loucura em nome da defesa social; O
garantismo penal integral no processo penal brasileiro; Paradigmas do ensino jurídico e
suas influências na formação do profissional do Direito; A identidade da cor nos
processos de design; A aplicabilidade da norma NBR ISO 20.121/2012 nos eventos
produzidos em São Luís/MA; Recyclemax: um aplicativo mobile para auxiliar no
processo educativo de coleta seletiva; Sustentabilidade aplicada à moda como possível
fator de influência na decisão de compra; Conhecimento dos trabalhadores sobre a
importância do uso do equipamento de proteção individual para a saúde auditiva;
Hiperplasia epitelial focal: uma revisão de literatura narrativa; Relatos e experiências de
pacientes que realizam tratamento quimioterápico; Evolução da mortalidade por câncer
de fígado e colorretal segundo sexo e regiões do Brasil de 1990 a 2014; Manifestações
orais de usuários de drogas ilícitas: uma revisão de literatura narrativa.
Portanto, as Ciências Humanas, as áreas de Saúde, Exatas e Tecnologias no
Estado do Maranhão continuam a produzir o conhecimento no âmbito acadêmico com
especial excelência e zelo na Universidade Ceuma.

