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PROJETO UEMA NO CAMPO 
 

RECRUTAMENTO 
 

1. Introdução 

O Projeto UEMA no Campo é uma ação de extensão universitária que proporciona aos universitários a 
oportunidade de conhecer e “sentir” a realidade do Maranhão, ao mesmo tempo em que realizam ações 
em proveito das comunidades e municípios que os receberem. 

2. Local de realização das operações: Municípios de Duque Bacelar e Afonso Cunha, ambos no 
Maranhão. 

3. Período: 25 de julho a 08 de agosto de 2015. 

4. Requisitos 

a) Ser aluno da graduação da Uema e estar matriculado no curso e centro correspondente à vaga; 

b) Haver concluído mais de 50% do curso correspondente; 

c) Ter coeficiente acadêmico igual ou superior a 7,0; e 

d) Ter disponibilidade para encontros com os professores orientadores durante a semana, quando estarão 
elaborando o plano de atividades. 

 

5. Inscrição 

- Documentos necessários para a inscrição: a) comprovante de matrícula, b) histórico acadêmico, e c) 
currículo vitae (incluir e-mail e número de telefone). 

- Os documentos devem ser enviados, em formato pdf, para o seguinte e-mail: nreuema@gmail.com 

- As inscrições devem ser realizadas até o dia 24 de abril de 2015 (sexta-feira). 

 

6. Informações 

Prof. Romel Pinheiro Departamento de Administração/CESTI 

Profa. Leonildes Pessoa Departamento de Letras/CESTI 

Profa. Lucimeire Rodrigues  Departamento de Pedagogia/CESTI 

Prof. João Soares Gomes Filho  Departamento de Zootecnia/CCA 

Prof. Moisés Rodrigues Martins Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade/CCA 

Prof. Luís Carlos Rêgo Oliveira Departamento de Clínicas Veterinárias/CCA 

Profa. Lígia Tchaicka Departamento de Química e Biologia/CECEN 

Prof. Mamede Chaves Departamento de Química e Biologia/CECEN 
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7. Número de vagas por Projeto 

Nº Atividades Curso/Centro Vagas 

1 - Desenvolver nos agentes multiplicadores e servidores municipais a 
capacidade de produção e difusão de materiais informativos para a 
população. 

- Aperfeiçoar nos servidores municipais suas habilidades de elaboração 
de redação oficial. 

Letras 

CESTI 

02 

2 - Proporcionar conhecimentos básicos sobre o funcionamento dos 
Conselhos Escolares. 

Pedagogia 

CESTI 

02 

3 - Desenvolver nos agricultores familiares a capacidade de tomar decisões 
em função das necessidades de mercado. 

- Desenvolver nos profissionais de serviços de alimentação (lanchonetes, 
bares e restaurantes) os fundamentos do atendimento ao cliente. 

Administração 

CESTI 

02 

4 - Sensibilizar populações que vivem nas zonas rurais quanto ao problema 
ambiental, desenvolver sua capacidade de entender o problema em que 
se encontram e de construir soluções comunitárias e acessíveis para esta 
questão. 

Ciências 
Biológicas 

CECEN 

02 

5 - Desenvolver nas mulheres que vivem nas zonas rurais a capacidade de 
planejar a produção de frutas e hortaliça nos quintais. 

Agronomia 

CCA 

02 

6 - Melhorar nos agricultores familiares a capacidade técnica de criação de 
aves. 

Zootecnia 

CCA 

02 

7 - Desenvolver nos profissionais de serviços de alimentação (lanchonetes, 
bares e restaurantes) a capacidade técnica de cuidados na manipulação 
de alimentos. 

Medicina 
Veterinária 

CCA 

02 

8 - Desenvolver nos jovens e mulheres que vivem nas zonas rurais a 
capacidade de elaboração de produtos de higiene. 

Química 

CECEN 

02 

 

 
 
Timon, 09 de abril de 2015. 

 
 
 
 
 
Prof. Romel Pinheiro 
Coordenador do Núcleo Rondon de Extensão 
(86) 9823-2471   E-mail: piromel@yahoo.com 


