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Projeto “Pêndulo do Im-
pacto” idealizado por 
professores e alunos da 
UEMA objetiva simular o 
comportamento de cor-
pos em situação de cho-
que.

Acadêmicos e professores 
da UEMA, Campus Caxias, 
propõem-se a divulgar o 
valor do livro como bem 
cultural para formação in-
telectual e humanística de 
crianças, jovens e adultos.

Com foco em ajudar no de-
senvolvimento e melhoria 
dos indicadores sociais de 
cidades carentes do Mara-
nhão e do Piauí, alunos e 
professores da UEMA de-
senvolvem projeto “UEMA 
no Campo”.  

Neste ano, a JOEX teve 
como tema “Conhecimen-
to e Inovação para trans-
formar a comunidade”. 
Mais de 320 trabalhos fo-
ram apresentados

O projeto é desenvolvido por professores da UEMA com pes-
cadores dos municípios de Pinheiro, Matinha e São Bento.

O Prof. Dr. da UEMA, José Henrique Borralho e o fotógrafo Ruy Barros pre-
sentearam o UEMA Notícias, respectivamente, com uma reflexão sobre “qual 
o sentido dos 403 anos” da capital do Maranhão e com um fascinante ensaio 
fotográfico sobre a cidade.
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Editorial
Andréa de Araújo ,

Pró-Reitora de Graduação

“PROFESSOR, FORMADOR DE PROFISSÕES”
CAMPANHA

Por: Walline Alves

A Universidade Estadual do 
Maranhão está em campanha pelo 
fortalecimento dos cursos de for-
mação de professores.  Empreen-
dida pelo Centro de Educação, Ci-
ências Exatas e Naturais – CECEN, 
a Campanha “Professor, formador 
de profissões” visa a apresentar 
a alunos do Ensino Médio o que é 
um curso de licenciatura e quais 
são os cursos de formação de pro-
fessores oferecidos pela UEMA, 
além de mostrar à sociedade que 
a Instituição tem tradição e ex-
periência na formação em licen-
ciatura.

A UEMA possui 11 cursos li-
cenciaturas ofertados por meio 
do Centro de Educação, Ciências 
Exatas e Naturais. E conta com 
um quadro docente qualificado, 
tendo 38% de professores mes-
tres e 45% de doutores, soman-
do um total de 80% de mestres 
e doutores. Esses percentuais re-
presentam um total de 149 pro-
fessores mestres e doutores do 
CECEN.

“Se considerarmos os do-
centes que estão concluindo os 
cursos, logo esse número che-
gará a 90%. Isso representa 
um incremento significativo na 
qualificação do nosso quadro de 
professores, considerando os 
investimentos da UEMA nos úl-

timos anos na qualificação dos 
seus docentes. Assim, é neces-
sário dar o retorno social, for-
mando professores profissional-
mente qualificados para atuarem 

na educação básica e ajudarem 
a reverter os precários indicado-
res de qualidade nesse nível de 
ensino”, sublinhou a Diretora do 
CECEN da UEMA, Ana Lúcia Du-
arte.

O Reitor da UEMA, Gustavo 
Pereira da Costa destacou que a 
Campanha de fortalecimento dos 
cursos de formação de profes-
sores tem importância de cunho 
social. E ressalvou ainda que as 

políticas de construção da car-
reira docente e de dignificação 
dessa profissão, de valorização 
do seu papel social, não devem 
ser apenas retóricas, mas que 

possam ser ações concretas que 
promovam a educação ao pata-
mar que todos almejam. “Vale 
muito a pena ser professor”, re-
fletiu.

Para a estudante do 1º ano do 
Ensino Médio do Centro de Ensino 
Almirante Tamandaré, Thalyssa 
Lindoso Matos, essa Campanha 
foi um incentivo a mais para ela, 
que almeja ingressar na UEMA 
no curso de Geografia Licenci-

tura e posteriormente exercer a 
profissão de magistério. “Com 
essa campanha pude perceber 
que realmente ser professor é 
uma excelente profissão, além 
de ser uma das mais nobres. 
Estou estudando para daqui a 
dois anos entrar no curso que 
tanto quero e me tornar uma 
professora que fará diferença 
na sociedade”, disse.

A aluna Arcélia Barbosa, tam-
bém do 1º ano do Ensino Médio, 
sonha em se dedicar ao ensino 
da linguagem musical. Logo, fará 
vestibular na UEMA para o curso 
de Música Licenciatura. “Desde 
pequena tenho contato com a 
música. Esta é uma das coisas 
que mais me encantam na vida. 
E é por isso que quero seguir 
também a carreira docente”.

Cursos Licenciatura 
da UEMA:

Ciências Biológicas
Ciências Sociais

Filosofia
Física

Geografia 
História
Letras

Matemática
Música

Pedagogia
Química

Construindo coletivamente 
uma política de graduação...

É assim que tenho traba-
lhado estes meses na Pró Rei-
toria de Graduação da UEMA. 
O desafio posto é consolidar-
mos nossos cursos, a partir 

da organização didático - pe-
dagógica específica de cada 
um destes, fazendo releituras 
atualizadas e contextualizadas 
ao momento contemporâneo. 
Priorizar a gestão acadêmica, 
revisitar a avaliação, admissão 
e transferência, dentre outros 
pontos importantes. Nestes 
meses, já podemos comemo-
rar a construção dos novos 
instrumentos de avaliação dos 
cursos de graduação; descen-
tralização processual do nosso 
sistema acadêmico com vis-
tas à implementação segura 
do novo sistema acadêmico; 
construção de parceria com a 
Secretaria de Educação para a 
gestão compartilhada do Cen-
tro de Ensino Médio Paulo VI 
(Futura Escola de Aplicação); 
atualização dos Editais, Reso-

luções e Normas; consolidação 
da Política de Unificação, com 
vistas aos projetos pedagógi-
cos unificados; implementação 
do Núcleo Comum;  promoção 
de eventos de formação con-
tinuada e elaboração do Plano 
Pedagógico Institucional, como 
membro de comissão do PDI...

Nosso entusiasmo é sempre 
crescente, estimulante, pois 
temos liberdade de trabalho, 
uma equipe integrada e o for-
talecimento de parcerias por 
muito tempo sonhadas.

Ainda este ano, teremos a 
Mostra das Profissões, evento 
que oportunizará às escolas do 
Ensino Médio do nosso entorno 
a conhecerem todos os cursos 
ofertados pela nossa institui-
ção; além de acompanhamen-
to do ENADE 2015 e nosso 

PAES, conduzido pela Assesso-
ria de Concursos e Seletivos.

Falta muito, mas estamos 
planejando juntos para conso-
lidarmos a nossa instituição de 
forma completa, sem  descom-
passo entre ensino, pesquisa, 
extensão e gestão.

Nos fóruns e associações 
nacionais e regionais, também 
temos participado, ativamen-
te, da construção de políticas...

Muitas frentes, muitos de-
safios e embates, mas com 
planejamento, para aferirmos 
e consolidarmos cada etapa.

Saúdo à toda comunida-
de acadêmica e conclamo a 
todos a contribuírem para o 
bem da nossa tão estimada 
Casa; ambiente de trabalho 
construtivo, propositivo e co-
letivo: a UEMA.
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INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Por: Débora Souza

GUERRA DE ROBÔS IMPULSIONA 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Inovação tecnológica tem 
cada vez mais importância no 
mundo globalizado, onde a de-
manda por novos processos e 
produtos traz um diferencial 
competitivo para as organiza-
ções. Centros de tecnologias 
e universidades têm investido 
alto em produções revolucio-
nárias que trazem benefícios à 
sociedade.

Na Universidade Estadual 
do Maranhão (UEMA), alunos 
de vários cursos mobilizam-se 
para produzir novos conheci-
mentos e tecnologias. Exemplo 
disso é o projeto de inovação 

tecnológica, idealizado pelo 
Núcleo de Controle e Auto-
mação (NAuCO) chamado de 
Pêndulo de Impacto – que tem 
como objetivo simular o com-
portamento de corpos em situ-
ação de choque. 

O referido projeto consiste 
em uma massa de três quilo-
gramas (3kg), sustentada por 
cabos de aço e que efetua um 
movimento oscilante. As velo-
cidades possíveis (para o pên-

dulo) são calculadas à base de 
um acelerômetro (sensor que 
mede as forças g), o que per-
mite saber a força de impacto 
em cada velocidade. Os dados 
são coletados do acelerômetro, 
por meio de uma placa Arduino, 
e então, são plotados gráficos 
através do Matlab (software in-
terativo, de alta performance, 
voltado para o cálculo numéri-
co).

A ideia surgiu depois que 
os estudantes da equipe He-
festo (formada por alunos dos 
cursos de Engenharia Mecâ-
nica e Engenharia da Compu-

tação) participaram do Winter 
Challenge, evento que reúne 
equipes do mundo inteiro, para 
competir, em diversas moda-
lidades de “Guerra de Robôs”. 
Nessas competições, os co-
nhecimentos das equipes são 
testados através das lutas tra-
vadas entre os robôs por elas 
construídos.

Os estudantes interessa-
ram-se pela luta de sumô – na 
qual robôs de 3kg combatem 

entre si e vence aquele que 
empurra o oponente para fora 
do dohyo (espaço onde aconte-
ce a luta). 

Apesar de parecer simples, 
essa atividade envolve uma 
gama de conhecimentos de di-
versas áreas – é o que diz o es-
tudante de Engenharia Mecâni-
ca, Elyéverton José de Moraes 
Ávila, capitão da equipe Hefes-
to, que explica: “se o robô não 
aguentar o choque, pode per-
der peças de sua estrutura e 
isso traz, como consequência, 
a eliminação na competição”. 

Outro fator importante é a 

necessidade que o robô tem de 
reconhecer o oponente, algo 
que pode ser feito com a aju-
da de sensores. Além disso, a 
programação e a disposição de 
cada componente do robô são 
diferenciais. 

Para o coordenador do 
NAuCO e orientador do proje-
to, Denner Guilhon, os alunos 
das Engenharias Mecânica e de 
Computação poderão chegar a 
respostas sobre características 

físicas do robô, tais como ma-
teriais a serem empregados, 
geometria, etc. 

“Nesse projeto os alunos 
têm a oportunidade de lidar 
com diversas maneiras de aná-
lise de problemas em Engenha-
ria, na concepção de um protó-
tipo para teste”, ressalta.

O Pêndulo está sendo a cha-
ve de muitos estudos realiza-
dos pelo NAuCO para a cons-
trução de um robô competitivo.

 “Temos o feedback de qual 
é a força que nosso robô preci-
sa aguentar para ter mais re-
sistência. Precisamos investir 

em peças que o deixem mais 
resistente, porém leve. Redu-
zir a massa do robô e inves-
tir em motor, bateria e força 
é um grande desafio para a 
engenharia”, diz o estudante 
Elyéverton, que complementa: 
“Nossa ambição inicial veio da 
guerra dos robôs, mas agora 
temos um propósito maior, que 
é a produção de conhecimento 
e inovação tecnológica”. 

Acadêmicos de Engenharia UEMA com o “Pêndulo do Impacto”
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Literatura Caxias
Por: Jesilene Corrêa 

GOSTO PELA  LEITURA
Uma paixão insaciável. A 

vontade de disseminar o pra-
zer pelas histórias de conto de 
fadas e pela literatura. A leitu-
ra como fonte de vida. Joseane 
Maia, professora do Curso de 
Pedagogia da Universidade Es-
tadual do Maranhão, entende 
bem o que é isso. A docente do 
Campus Caixas desenvolve jun-
to aos seus alunos, dois projetos 
que visam a mudar os hábitos 
dos caxienses. São eles: “Nasce 
uma criança leitora”, desenvolvi-
do em maternidade; e o “Nasce 
uma comunidade leitora”, com 
moradores de vários bairros do 
município.

Com o objetivo de divulgar, 
para as mães caxienses, o valor 
do livro como bem cultural para 
a formação intelectual e hu-
manística, o “Nasce uma criança 
leitora” que surgiu em 2008, e 
consiste na distribuição de livros 
de literatura infantil para mães 
de recém-nascidos. “A ausência 
do livro nos lares brasileiros é 
uma problemática real, mas a 
sociedade pode agir para rever-
ter esse cenário. O projeto veio 
com esse intuito, cujo acervo foi 
formado, no início, graças à aju-
da de distribuidores de livros, de 
livreiros, autores (as), professo-
res (as)”, explica Joseane.

No mesmo ano, o projeto 
contou com a participação de 
seis acadêmicas da UEMA e dis-
tribuiu 1017 livros para crian-
ças, cujas mães deram à luz na 
Maternidade Pública de Caxias. 
“Quando entreguei meu primei-
ro livro, a mãe da criança ficou 
alegre por ter recebido um pre-
sente tão diferente para seu fi-
lho. Ela parabenizou o projeto e 
disse que aquele era o primeiro 
de muitos livros que ele (filho) 
iria possuir”, diz Renata Nasci-
mento, uma das voluntárias.

Em 2011, o projeto foi sele-
cionado como “Ponto de Leitura”, 
através do Edital Mais Cultura 
nº 3, do Governo do Estado do 
Maranhão e Ministério da Cultu-
ra, em que é montada uma arca 
para exibição e leitura de livros à 
comunidade. A partir disso, via-
bilizou rodas de leitura, oficinas 
de literatura e exibição de filmes 
para mães presenteadas na ma-
ternidade, mães universitárias, 
crianças e jovens da rede públi-
ca de ensino, totalizando duran-
te um ano, 195 crianças e 162 
adultos beneficiados. Já no perí-
odo de 2013 a 2015, a estrutura 
tornou-se ponto de apoio para 
ações de incentivo à leitura, com 
alunos do Ensino Fundamental e 
Médio. 

O ‘‘Ponto de Leitura’’ é atu-
almente destinado aos discentes 
dos cursos de licenciatura no 

Campus Caxias. “Entendemos 
que todo futuro professor deve 
ser um entusiasta da leitura e 
exemplo de leitor. Desse modo, 
a continuação do projeto reforça 
o papel da UEMA com a socie-
dade, na forma de socialização 
de um bem cultural da maior 
importância para crianças e jo-
vens”, expõe a professora.

Já o projeto “Nasce uma co-
munidade leitora” é desenvolvi-
do com professores e alunos de 
uma escola comunitária. Tem 
como foco o fomento às ações 
de divulgação do valor do livro 
e de incentivo à leitura junto à 
comunidade atendida na Escola 
Antônio Ximenes. Dessa forma, 
colabora também com o proces-
so de formação cultural e inte-
lectual de crianças da primeira 

infância, visando, segundo a au-
tora, a fornecer obras literárias 
adequadas aos interesses e à 
capacidade de compreensão da 
criança, bem como aumentar o 
universo de leitura das profissio-
nais do ensino. “Ele é desenvol-
vido com crianças de 3 a 5 anos 
e com o próprio professor da es-
cola, já que este precisa ser lei-
tor para formar leitores. É ainda 
um projeto que visa a incluir as 
famílias no incentivo à leitura 
nos lares, desde cedo”, explica. 

O programa possibilitou ain-
da outra grande conquista para 
a escola: a aquisição de uma 
biblioteca, intitulada “Sala de 
leitura”. Neste espaço, os 158 
pequenos atendidos observam 
os desenhos e pinturas das 150 
obras adquiridas e participam de 

ações de cunho enriquecedor, 
como roda de leitura e oficina de 
leitura compartilhada, enquanto 
as educadoras contam com 50 
livros para o processo de forma-
ção continuada. 

O projeto é patrocinado pela 
Fundação Biblioteca Nacional 
e, enquanto em parceria com a 
Academia Caxiense de Letras, 
foi selecionado ao Prêmio Leitu-
ra para Todos. “É preciso que se 
faça uma união de esforços para 
acentuar a importância da lei-
tura, não só no Maranhão, mas 
no Brasil. Todas as instituições 
de ensino devem ter a meta 
de elevar o nível de leitura das 
crianças e jovens, porque não 
há saída para uma educação de 
qualidade fora desse propósito”, 
reflete Joseane. 

Roda de alunos no “Ponto de Leitura”

Oficina de Leitura com Mães Caxienses Sala de leitura do Projeto “Nasce uma Comunidade Leitora”
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Mundo Acadêmico
Por: Polyanna Bittencourt

UEMA NO CAMPO
Ajudar no desenvolvimento e 

na melhoria dos indicadores so-
ciais é papel essencial das uni-
versidades. Assim, a Universi-
dade Estadual do Maranhão vem 
cumprindo sua função social ao 
levar para os municípios sua 
contribuição para o desenvolvi-

mento regional, seja através do 
ensino, de projetos de pesquisa, 
de extensão ou de programas 
especiais. Um exemplo desse 
relevante trabalho é o projeto 
“Uema no Campo”, que desem-
penha ações em cidades caren-
tes, promovendo benefícios para 
a localidade. 

O projeto, além de possibi-
litar melhorias na qualidade de 
vida da população, visa também 
a oferecer aos universitários 
a oportunidade de conhecer e 
“sentir” a realidade do Estado, 
além de fortalecer a formação 
profissional destes, pois permite 
relacionar o ensino à prática. 

Segundo o Coordenador do 
projeto, Romel Pinheiro, durante 
a realização do “UEMA no Cam-
po” foram desenvolvidas, pe-

los acadêmicos, as capacidades 
técnicas aprendidas no curso de 
graduação. Para o professor, o 
aluno é o grande protagonista 
da ação extensionista. “Eles li-
deram e executam a maioria das 
atividades de campo, ficando 
com os docentes as atividades 

de coordenação e orientação, na 
elaboração das atividades”, ex-
plicou o coordenador.

Participaram do projeto 13 
alunos e dois professores dos 
cursos administração, pedago-
gia, letras, química, ciências 
biológicas, agronomia, zoo-
tecnia, e medicina veterinária, 
dos Campi de São Luís e de Ti-
mon. Eles realizaram, durante 
15 dias, uma série de ativida-
des, que foram executadas de 
acordo com as necessidades de 
cada localidade.  

Na edição de 2015, foram 
organizadas atividades como 
oficinas, palestras e minicur-
sos, que abordaram temas como 
gestão de negócios, empreende-
dorismo, formação em conselho 
escolar, educação ambiental, 

criação de aves, cultivo de 
peixes, coleta seletiva, rea-
proveitamento de resíduos 
sólidos, produção caseira 
de produtos de limpeza, 
produção de mudas, horta 
sustentável, quintal produ-
tivo, entre outros. 

O ‘‘UEMA no Campo’’, 
que ocorre a partir de uma 
cooperação entre a Univer-
sidade Estadual do Mara-
nhão e a prefeitura local, 
teve sua primeira edição no 

ano 2007, no município de São 
Bento. Em 2015, foram benefi-
ciados os municípios de Afonso 
Cunha, no Maranhão, e Pedro 
II, no Piauí. Este último, a con-
vite da Ong Obra Kolping, que 
apoiou a ação na cidade. Duran-
te sete edições, já concretiza-

das, o projeto já favoreceu nove 
municípios, mobilizando 10 pro-
fessores e 70 alunos nas ativida-
des de campo. 

Além de beneficiar acadêmi-
cos e comunidade, o ‘‘UEMA no 
campo’’ também proporciona 
aos professores a chance de re-

tornar ao campo e contribuir no 
processo. “O projeto é uma via 
de mão dupla, pois há uma tro-
ca de experiências. Nós levamos 
o conhecimento que adquirimos 
na Instituição e recebemos infor-
mações das experiências viven-
ciadas pelas pessoas no campo”, 

afirmou um dos orientadores de 
atividade e supervisor de cam-
po, Moisés Martins. Com esse 
projeto, a frase de Guimarães 
Rosa: “Mestre não é quem 
sempre ensina, mas quem de 
repente aprende”, ganha ainda 
mais vida. 

Palestra sobre produção de mudas sendo ministrada para comunidade durante o Projeto

Oficina sobre reaproveitamento de resíduos sólidos 
durante o “UEMA no Campo”

Depoimentos de alunos

 “O projeto possibilitou testar meus conhecimentos adquiridos 

em sala de aula, porque até então não sabia se eu seria capaz de 

transmiti-los. É uma ótima forma de ganhar experiência, crescer 

nos cursos, ampliar minha visão de mundo, além de permitir ajudar 

a melhorar a vida das pessoas”, Takechi Froes Chuman, Agronomia. 

“Expliquei boas práticas em serviço de alimentação, como higie-

ne de alimentos e o ambiente para merendeiras. Trocamos experi-

ências sobre manipulação de alimentos e fiquei feliz em perceber 

que as informações que passei, como a higienização das folhas, por 

exemplo, foram consideradas importantes pela comunidade”, Tha-

mires Coelho, Medicina Veterinária.

“Trabalhei com pescadores artesanais e criadores de peixes e 

achei muito positivo a presença deles. Mais de 70 pessoas foram 

para as reuniões que realizamos. Elas estavam interessadas em cul-

tivo de peixes e pesca artesanal. Falei também sobre colônias de 

pescadores, de administração, vendas, entre outras coisas”. Samara 

Lima, Engenharia de Pesca. 

“Foi uma experiência maravilhosa! Uma média de 120 pessoas 

participou dos encontros.  Falei sobre criação de galinhas e ensinei 

como fazer bebedouro com garrafas pets por exemplo. Eles têm 

a vontade de criar as aves, mas as dificuldades que eles têm são 

grandes, então acho que a gente deixou alguma semente, que vai 

ajudá-los nesse processo”, Ariane Santos, Zootecnia. 
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Ciência e Tecnologia
Por: Carol Ribeiro

PESCADORES DA BAIXADA MARANHENSE SÃO CAPACITADOS PARA 
APROVEITAMENTO INTEGRAL DO PESCADO

A pesca artesanal assume 
importante papel socioeco-
nômico na ocupação de mão 
de obra e geração de ren-
da na Baixada Maranhense. 
Considerando a necessida-
de de garantir que o consu-
mo do pescado acompanhe 
a demanda do consumidor, 
em todos os níveis de renda, 
professores da UEMA desen-
volvem o projeto “Aproveita-
mento integral do pescado e 
formação de recursos huma-
nos para atuar na cadeia pro-
dutiva da pesca artesanal em 
municípios da Baixada Ma-
ranhense”¸ com pescadores 
dos municípios de Pinheiro, 
Matinha e São Bento.

O projeto integra a Rede 
de Pesquisa da Baixada Ma-
ranhense – REBAX, e busca 
agregar valor ao produto, 
além de gerar alternativas 

de renda à população, assim 
permitindo a mudança dos 
baixos indicadores sociais. 
Entre os subprodutos gera-
dos, estão o hambúrguer, 
nugget e a linguiça, obtidos 
a partir da polpa dos peixes 
nativos, e de baixo valor co-
mercial da Baixada. Os resí-
duos (como cabeça, vísce-
ras e espinhas) também são 
aproveitados para a silagem, 
utilizada como ração (para os 
animais) e compostagem (na 
geração de adubos).

De acordo com uma das 
bolsistas do projeto, Arlene 
dos Santos, o processo de 
capacitação é realizado na 
Fazenda Escola de São Ben-
to, em virtude da estrutura 
do Laboratório de Alimentos, 
e pretende dotar a comuni-
dade de uma fonte alternati-
va de renda.

“Antes de iniciarmos a 

execução do projeto, foi 
feito um estudo de toda 
a cadeia produtiva dos 
peixes dessa região, ve-
rificando-se a demanda 
e a carência desse tipo 
de projeto. Em outros 
trabalhos, constatou-se 
a necessidade de viabili-
zar treinamentos, visan-
do ao aproveitamento  
integral dos peixes nati-
vos da Baixada. A ideia 
é capacitar os pescado-

res das colônias dos municí-
pios de Pinheiro, Matinha e 
São Bento, para que, futura-
mente, possam estar implan-
tando uma pequena agroin-
dústria de aproveitamento”, 
explicou a mestranda em Ci-
ência Animal.

Ainda de acordo com a es-
tudante, a pesquisa teve iní-
cio no ano de 2014, quando 
foram realizadas visitas aos 
locais de comercialização do 
pescado nos três municípios 

Etapas do processamento dos subprodutos

Filetagem com peixes de cativeiro- etapa não inclusa no projeto, mas realizada devido 
ao interesse da comunidade pesqueira envolvida no projeto.
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da região da Baixada. As vi-
sitas visaram a obter infor-
mações sobre os aspectos 
higiênicos, sanitários e eco-
nômicos da comercialização 
do pescado e, por extensão, 
o interesse dos vendedores e 
manipuladores, na participa-
ção de cursos e treinamentos 
que envolvam as Boas Prá-
ticas da Manipulação – BPM 
e forma de aproveitamento 
integral e agregação de valor 
ao pescado.

O projeto foi di-
vidido em blocos. A 
primeira parte é in-
titulada ‘‘Boas Prá-
ticas de Manipula-
ção’’, como esclarece 
a bolsista: “Nós já 
começamos com a 
parte de treinamento 
para elaboração dos 
subprodutos e, pos-
teriormente, marca-
remos os treinamen-
tos com as partes 

de silagem, compostagem 
e elaboração de bijuterias. 
Ao final do projeto, nosso 
objetivo é ter atendido, em 
média, 300 pessoas nos três 
municípios”.

O pescador Antônio dos 
Santos Alves, um dos be-
neficiados com o projeto, 
conta que agora consegue 
aproveitar todas as partes 
do peixe que comercializa:  
“Como o peixe pode ser ar-
tesanal! Antes de conhecer 
o projeto, nós não aprovei-
távamos o que sobrava dele, 
como escama, vísceras e ou-
tras partes que iriam para o 
lixo. Hoje, que já participa-
mos das oficinas, consegui-
mos aproveitar tudo, fazen-
do adubo, nuggets e outros 
produtos”.

Coordenado pela profes-
sora Francisca Neide Costa, 
do Departamento de Pato-
logia do Centro de Ciências 
Agrárias da UEMA, o projeto 
já treinou 50 pescadores, e 
tem a pretensão de multipli-
car esse número até o final 
das atividades, em 2016, 
quando finalizará o projeto, 
que tem o financiamento da 
Fundação de Amparo à Pes-
quisa e ao Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico 
do Maranhão (FAPEMA), por 
meio do Edital REBAX 2013.

Pescadores do município de São Bento que participaram do treinamento sobre
elaboração dos subprodutos (hambúrguer, nugget e linguiça) de peixe.
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Mais Ciência 

Direito

Por: Karla Almeida

 INICIAÇÃO CIENTÍFICA: CAMPUS IMPERATRIZ 
AMPLIA SUAS COTAS DE BOLSAS

O Campus Imperatriz da 
UEMA aprovou, neste ano, 31 
cotas de bolsas de Iniciação 
Cientifica, sendo quatro destas 
do PIBIC-CNPq,  16 do PIBIC-
FAPEMA e 11 do PIBIC-UEMA. 
Foram contemplados com essas 
cotas de bolsas, 17 professores, 
sendo 11 destes pertencentes 
ao Departamento de Química 
e Biologia, três ao de Historia e 
Geografia e três ao de Letras.

Fazendo um comparati-
vo, houve uma ampliação 
de 100% na participação de 
professores, pois, em 2014, 
apenas oito foram contem-
plados. Além do aumento de 
250% em relação ao número 
de cotas, que em 2014 ape-
nas 12 foram contempladas, 
elevando em números abso-
lutos os percentuais em rela-
ção ao ano passado. 

De acordo com o Pró-Reitor 
de Pesquisa e Pós- Graduação, 
Marcelo Cheche, o recebimen-
to desses recursos resulta em 
um importante aumento no 
desenvolvimento das pesqui-
sas na UEMA, tanto na gradu-
ação, quanto na pós-gradua-
ção. “Esses números refletem 
o novo momento em que pas-
sa a UEMA, ou seja, maior en-
volvimento de professores na 
construção de uma Universi-
dade melhor e mais atuante.
Tendo em vista que a Iniciação 
Científica permite ao aluno de 
graduação despertar a voca-
ção para a pesquisa científi-
ca e desenvolver um espírito 
ético e profissional, esta tem 
uma importância grandiosa, 
pois é uma das ferramentas 
utilizadas pela Universidade 
para cumprir uma de suas três 
finalidades, a pesquisa aca-
dêmica”, destacou o diretor 
do Campus Imperatriz, Paulo 
Henrique Aragão Catunda.

Ele ainda enfatizou: “a Ini-
ciação Cientifica, tem a fina-
lidade de incentivar talentos 
potenciais entre estudantes de 
graduação universitária, me-
diante participação em proje-
to de pesquisa, orientados por 
pesquisadores qualificados. 
Nesse intuito, o Campus da 
UEMA de Imperatriz tem como 
objetivo incentivar, cada vez 
mais, a utilização desse instru-
mento, por docentes e discen-
tes, tendo como meta para o 
próximo ano, dobrar o número 
de cotas de bolsas”. 

Os projetos de bolsas de 
Iniciação Cientifica, que fo-
ram aprovados englobam nove 
áreas de conhecimento, sen-
do elas: Agronomia, Veteriná-
ria, Saúde, Química, Biologia, 
Historia, Geografia, Letras e 
Educação e atenderam alu-
nos de oito cursos do Campus 
Imperatriz, sendo eles Agro-
nomia, Medicina Veterinária, 
Engenharia Florestal, Ciências 
Biológicas, Química, História, 
Geografia e Letras.

Por: Polyanna Bittencourt

APROVADOS NA OAB
Desde o início do curso de 

Direito, o exame da Ordem dos 
Advogados do Brasil é motivo 
de ansiedade e preocupação 
para os acadêmicos. Afinal, so-
mente com a aprovação será 
possível exercer carreira na 
advocacia. E nos últimos três 
exames da Ordem, os acadê-
micos do 10º período do Curso 
de Direito da Universidade Es-
tadual do Maranhão provaram 
que já estão todos aptos ao 
exercício da profissão. Segun-
do a Coordenadora do Curso 
de Direito da UEMA, Jaqueline 
Demetrio, a notícia da aprova-
ção dos discentes é motivo de 
orgulho para a Instituição, pois 
é resultado de um bom traba-
lho. “O exame da ordem é a 
comprovação de que o traba-
lho foi bem feito. O foco da ins-
tituição para o bacharelado em 
Direito não é a aprovação em 
concursos e exames da OAB, 
mas as aprovações são uma 
consequência de que estamos 
oferecendo um bom curso aos nos-
sos discentes. O sucesso é tanto, 
que nossos alunos estão passando 
no 8º, 9º e 10º períodos, resultado 
de postura firme e dedicada dos do-
centes e discentes”, disse a profes-
sora. Para Fernando Henrique Cos-
ta, um dos aprovados no exame, o 
resultado positivo na prova foi uma 
consequência de toda a bagagem 
que construiu ao longo da gradu-
ação. “Tive a felicidade de ter tido 
uma boa graduação. O aluno não 
deve se prender, especificamente a 
uma prova; ele tem que buscar ob-

jetivos dentro das carreiras jurídicas 
e, desde cedo, para todos esses ob-
jetivos, é necessário uma bagagem 
de conhecimentos, que será cons-
truída ao longo de cinco anos no 
curso. Seria ilusório eu recomendar 
que um aluno se dedicasse a um 
estudo intenso só as vésperas da 
realização do exame”, pondera o 
acadêmico.

Segundo o acadêmico, além de 
estudos constantes, fazer uma aná-
lise de como o examinador realiza 
o exame é essencial para alcançar 
a aprovação. “Além de uma base 

de estudos sedimentadas, eu re-
comendo, para todas as pessoas 
que pretendem fazer o exame da 
Ordem, que tenham o cuidado de 
conhecer o examinador, porque a 
prova da OAB, apesar de ser uma 
prova proficiência técnica, não dei-
xa de ser um exame com caracte-
rísticas de concurso público. Então, 
é importante conhecer a prova, 
buscar contato com as perguntas 
que o examinador costuma fazer, 
para que você não seja surpreen-
dido”, afirmou Fernando.O exame 
da OAB compreende a aplicação 

de uma prova objetiva 
de múltipla escolha e de 
prova prático-profissional, 
ambas de caráter obri-
gatório e eliminatório. A 
prova objetiva possui 80 
questões que abordam 
assuntos referentes às dis-
ciplinas profissionalizantes 
obrigatórias e integrantes 
do currículo mínimo do 
curso de Direito. A prova 
prático-profissional é com-
posta por uma redação de 
peça profissional e quatro 
questões discursivas, sob 
a forma de situação pro-
blema. A próxima prova 
da OAB será realizada no 
dia 29 de novembro. 

Relação dos aprovados 
nos últimos três exames 
da ordem:
• Camila Cantanhede Castelo 
Branco Mendes
• Davi Cavalcante Santos

• Elisa Vitória Ferreira Melo
• Natália de Jesus Silva Reis
• Nathália Araújo Maranhão
• Paula Victória Feijó Lopes
• Priscyla Oliveira da Silva
• Danielle Priscila da Silva 
Cantanhede
• Fernando Henrique de Castro 
Costa
• Valéria Karine de Sá Carvalho
• Cecília Nazareth de Carvalho Brito
• Luiz Emmanuel da Luz Freitas

Etapas do processamento dos subprodutos
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UEMANET MOOCs
Por: Paula Lima

Por: Amanda Carvalho

UEMA LANÇA NOVOS CURSOS ABERTOS

SEGURANÇA ALIMENTAR É SINÔNIMO DE QUALIDADE DE VIDA

Cursos completamente gra-
tuitos, 100% online e com ma-
terial disponibilizado no Am-
biente Virtual da Universidade. 
Assim são os chamados cursos 
abertos a distância (ou MOOCs 
– de Massive Open Online Cou-
rse), que se transformaram 
num fenômeno online 

e vêm ganhan-
do rápida aceita-
ção ao longo dos 
últimos anos. 
Uma tendência 
para quem 
quer se 

aperfeiçoar 
com ensino de 

qualidade e sem sair de casa. 
Cursos, assim, permitem que 
qualquer pessoa tenha acesso 
a aulas das melhores universi-

dades do mundo. É tudo feito 
online, gratuito e sem prazo de 
conclusão. 

A UEMA acompanha esse 
movimento nacional e interna-
cional de disponibilização de re-
cursos educacionais, efetivando 

uma 
comun i -

dade aprendente, colaborativa 
e cooperativa, em busca de de-
senvolvimento efetivo da comu-
nidade em geral. “Obedecendo 
ao sentido de partilha e intera-
ção, a Universidade criou uma 
plataforma, que objetiva dar 
acesso pleno a todos os recursos 

educacionais produzidos pela 
comunidade acadêmica desta 
Instituição, como: videoaulas, 
fascículos, cadernos, podcasts, 
slides etc., ou seja, os materiais 
de apoio à aprendizagem. Caso 
o aprendiz queira obter um cer-
tificado de conclusão, basta fa-
zer as atividades propostas para 
cada curso”, comenta o Prof. José 
Carlos Belo, responsável pelo 
desenvolvimento dos MOOCs da 
UEMA. Ele ainda complementa: 
“A duração desses cursos é flexí-
vel. Uma vez finalizado, as pes-
soas poderão continuar a utilizar 
o Ambiente Virtual de Aprendi-
zagem (AVA) para consolidar a 
sua participação ou direcionar as 
informações para seus próprios 
blogs e desenvolver e manter la-
ços por meio de outras tecnolo-
gias, como Twitter e Facebook”.

Com o fenômeno dos MOO-
Cs, a web tornou-se uma fonte 
inesgotável de aprendizado e, há 
muito tempo, faz parte da reali-
dade educacional não só do Bra-
sil, mas do mundo. Esses cur-
sos têm como objetivo principal 
proporcionar a democratização 
do conhecimento na perspec-

tiva de atingir um público mais 
amplo. No site de cursos abertos 
da UEMA estão disponibilizados 
mais dois Moocs: Gestão com 
Pessoas e Marketing e Varejo, 
unindo-se aos outros: Negocia-
ção, Bioética, Empreendedoris-
mo e Dificuldades de Aprendiza-
gem, atualmente com mais de 
10 mil participantes nacionais 
e internacionais. Logo estarão 
disponíveis: Ética Profissional, 
Princípios da Mineração e Rela-
ções Internacionais. Até o final 
do ano, a ideia é disponibilizar 
10 cursos.

Essa iniciativa da UEMA tor-
na a educação mais acessível 
e eficaz, ampliando as possibi-
lidades de carreira, proporcio-
nando estudo de graça, com a 
flexibilidade de tempo e hora 
a qualquer hora, respeitando 
o ritmo e a disponibilidade do 
participante. O acesso é feito 
pelo site www.cursosabertos.
uema.br. O participante deve 
se cadastrar criando um per-
fil e escolhendo o curso ou os 
cursos que assim deseja fazer. 
Aproveite essa oportunidade. 

A Segurança Alimentar e 
Nutricional pode ser entendida 
como garantia a todos o acesso 
a alimentos básicos de qualida-
de, em quantidade suficiente, 
de modo permanente, com base 
em alimentos saudáveis, contri-
buindo para uma existência dig-
na em um contexto de desen-
volvimento integral da pessoa 
humana.

E respeitando as particulari-
dades e características culturais 
de cada região e de cada indi-
víduo dentro de suas especifi-
cidades, foi que as acadêmicas 
do 5 º período de Ciências Licen-
ciatura (Biologia) do Programa 
Darcy Ribeiro – UEMA, Polo de 
Santa Luzia do Paruá, Ana Maria 
dos Santos Sousa Dias, Evaniel-
de Lopes Silva, Mácia Martins da 
Silva, Maria das Virgens Santos 
Veiga e Maria Raimunda Pinhei-
ro Silva realizaram um projeto 
visando a importância da se-
gurança alimentar e nutricional 
no Centro Educacional Benedita 
Ayoub. Cerca de 40 alunos do 9º 
ano paticiparam do Projeto.

Segundo a professora orien-
tadora Edilene Reis, elas alme-
javam que os alunos compre-
endessem a importância da 
Segurança Alimentar e Nutri-
cional para uma melhor quali-
dade de vida. Então, levaram 
informações e orientações sobre 
as riquezas nutricionais dos ali-
mentos e os benefícios de uma 
alimentação adequada para o 
bem estar de todos. Sempre 
mostrando aos estudantes 
a importância do correto 
manuseio dos alimentos, a 
identificação de quais são 
os alimentos básicos ne-
cessários a sua nutrição, e 
como a Segurança Alimen-
tar e Nutricional beneficia a 
comunidade para uma boa 
qualidade de vida.

Para a acadêmica Ana 
Maria dos Santos Sousa 
Dias, a escolha de desenvol-
ver o projeto em uma escola 
se deu por ser este um local 
de grande influência na vida 
dos alunos, além de um ex-

celente lugar para realizar ações 
de promoção à saúde e ao de-
senvolvimento de uma alimen-
tação saudável. “Visamos não só 
ensinar os alunos, mas também 
seus pais e toda a comunidade, 
objetivando a construção de um 
conhecimento crítico que esti-
mule a busca de condições para 
um viver mais saudável”, frisou. 

O consumo de uma alimenta-
ção saudável desde a infância é 
extremamente importante para 
o crescimento e desenvolvimen-
to do ser humano, ressaltou a 
aluna Márcia Martins da Silva, 
pois, segundo ela, melhora o 
nível educacional e reduz trans-
tornos de aprendizado causados 
por deficiências nutricionais. 

Projeto de acadêmicos do Programa Darcy Ribeiro da UEMA aborda o tema em escola de Santa Luzia do Paruá

Acadêmicos da UEMA e alunos da escola municipal após palestra sobre segurança alimentar
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Qual o sentido desses 403 anos? 
Depende. Para quem? Qual o sentido 
da memória coletiva que comemo-
ramos no 8 de Setembro de 2015? A 
cidade não é única, é múltipla, assim 
como a seletividade da memória. Co-
memorar uma data festiva é celebrar, 
selecionar, catalogar, privilegiar espa-
ços de rememoração e de saudade, é 
“consagrar” episódios que se tornaram 
vitoriosos na história — mas nem por 
isso são os únicos ou melhores — é 
atribuir identidade. A atribuição de 
identidade é arbitrária. A história tam-
bém é aquilo que foi esquecido, obli-
terado, subjugado, silenciado. História 
enquanto discurso é escolha: repertó-
rio de acontecimentos, fatos, tramas 
que serão interpretados a partir de 
uma ótica, ideologia, singularidade, 
representação, etc. Quais repertórios 
a cidade escolheu no último 8 de se-
tembro? Como disse, é difícil, pois não 
há uma única cidade, e sim, cidades, e 
quando falo de cidades não me refiro 
exclusivamente a divisões geográficas 
como bairros, setores, zonas, mas a 
percepção sobre ela a partir de seus 
moradores e transeuntes. A inserção 
na cidade depende das relações es-
tabelecidas com ela; como memória, 
labor, lazer, trabalho, poesia, prazer, 
sensação de exclusão, de pertenci-
mento, nostalgia, injustiça, vingança, 
entre outros.

Como morador, comemorar esses 
403 anos da cidade é rever a história 
oficial, institucionalizada, que consa-
grou ícones e heróis, instituiu emble-
mas, signos, símbolos, dividiu épocas, 
demarcou posições. Quero ver a po-
esia, a musicalidade, a sonoridade, o 
cheiro, a sinestesia, o sol, a bela tes-
situra urbana com seus casarios colo-
niais onde escravos de ganho (ou de 
perda) labutavam sob o sol dos trópi-
cos, a cidade nova; seus edifícios, pon-
tes, mas também a dor, o sofrimento, 
a luta, a desilusão de quem historica-
mente sempre foi esquecido pelos ges-
tores da coisa pública; dos desvalidos, 
dos esquecidos, mutilados, infelizes.

Antes de relatar sobre o processo 
de ocupação/formação de São Luís do 
Maranhão, precisa-se indagar sobre 
qual prisma ou ótica queremos narrar 
essa trajetória. A partir dos europeus? 
Com a repartição das capitanias he-
reditárias; a dos nativos indígenas? 
Que já existiam nesta região em suas 
muitas nações; a dos africanos? Que 
começaram a chegar a partir da im-
plantação da empresa colonial; ou do 
contato/encontro/confronto desses 
povos? 

Não podemos esquecer que os 
indígenas (nomenclatura que os eu-
ropeus atribuíram aos nativos) já exis-
tiam neste continente, depois batizado 
de América, antes mesmo da chegada 
dos homens brancos de além-mar, e 
que, portanto, possuíam e possuem 
história. Sendo assim, a História do 

continente americano, do Brasil e, con-
sequentemente do Maranhão e de São 
Luís, não começa com a descoberta 
de Colombo, com a chegada de Pedro 
Álvares Cabral e nem com a repartição 
da capitania do Maranhão doada a 
João de Barros, ou ainda, da possível 
fundação francesa.  

No entanto, seguindo uma espé-
cie de “cronologia tradicional”, pode-
mos relacionar alguns fatos episódicos 
desta ilha, chamada de São Luís, mas 
sem esquecer que, tomar “alguns fa-
tos episódicos” como históricos e, 
separar fato social e fato histórico, é 
uma opção teórica, não acredito nessa 
partição; todo fato social é histórico e 
vice-versa, além do que, os fatos so-
ciais que não mereceram grande des-
taque, pois vários setores sociais não o 
tiveram por critérios a serem questio-
nados, discutidos, problematizados. A 
história se processa simultaneamente 
em todos os lugares.  Como diria Do-
minick LaCapra: “Deve-se reconhecer, 
efetivamente, que o passado tem suas 
próprias ‘vozes’, e que estas precisam 
ser respeitadas, sobretudo quando 
elas se opõem ou introduzem ressalvas 
às interpretações que gostaríamos de 
atribuir-lhes.” 

  
1513- Há a possibilidade de que Diogo 

Ribeiro tenha chegado ao Gol-
fão Maranhense.

1531- Martin Afonso De Sousa e Dio-
go Leite reconhecendo o Litoral 
Norte do Brasil, chegam à foz do 
Rio Gurupi.

1535- Anos depois de se estabelecer 
o sistema de capitanias heredi-
tárias, Aires da Cunha tenta a 
conquista do Maranhão sem su-
cesso, naufraga.

1594 – Luís de Mello da Silva e os filhos 
de João de Barros fracassam na 
tentativa de     colonização do 
Maranhão. 

1602- Henrique IV concede a René
-Marie de Mont-Barrot o direito 
de fundar uma colônia no Norte 
do Brasil e este se associa a Da-
niel de La Touche.

1612- La Ravardiére, Nicolas de Har-
lay, Francois de Razilly chegam a 
Upaon-Mirim. Debate acerca da 
Fundação Francesa de São Luis. 
Inicia-se o processo de massa-
cre Tupinambá (indígena), pois 
segundo Claude d’Abbeville exis-
tiam 12.000 na ilha distribuídos 
por 27 aldeias. Quantos existem 
hoje? 

1614- Governador-Geral do Brasil 
despacha de Pernambuco uma 
expedição (Jornada Milagrosa) 
liderada por Jerônimo de Albu-
querque, para expulsar os fran-
ceses. 

1615- Alexandre de Moura assume 
o comando da Luta e rende La 
Ravardiére mudando o nome 
de Forte São Luís para Forte São 

Felipe, em homenagem ao rei 
Felipe II. 

1616- Expulsos os franceses, Alexan-
dre de Moura delega funções a 
Jerônimo de Albuquerque como 
Capitão-Mor da Conquista do 
Maranhão, Francisco Frias de 
Mesquita, Engenheiro-Mor do 
Brasil, traça a planta da cidade. 
São Luís foi a primeira cidade do 
Brasil a ter uma planta previa-
mente arquitetada de forma or-
togonal, posicionada no sentido 
dos pontos cardeais.

1619- Simão Estácio da Silveira traz os 
primeiros colonos do Maranhão; 
açoreanos.

1621- Criação do Estado Colonial do 
Brasil e Maranhão, com capital 
deste segundo em São Luis.

1641- Os Holandeses saqueiam São 
Luís e prendem o Governador 
Bento Maciel Parente.

1644- Os Holandeses são expulsos sob 
o comando de Teixeira de Melo.

1684- Eclode a revolta de Bequimão 
contra o monopólio do Estanco 
estabelecido pela Cia. De Co-
mércio.

1784- Inicia-se o aterramento da Praia 
Grande, iniciativa tomada pelo 
Governador José Teles da Silva. 
A população da cidade era cerca 
de 16. 500 hab. 

1815- Dá-se a elevação do Brasil a Rei-
no Unido e com 18.000 hab. São 
Luis passa a ser a capital da Pro-
víncia do Maranhão. 

1823- Capitulação de São Luís à Inde-
pendência do Brasil. 

1838-1842- Período da Balaiada. Em-
bora a Balaiada não tenha che-
gado a São Luís, a possibilidade 
dos revoltosos tomarem a capital 
da província deixa seus morado-
res em polvorosa. Uma possível 
vitória da Balaiada mudaria os 
rumos da história do Maranhão. 
Foi dos movimentos sociais mais 
importantes da província e até 
do país, pois apontava a articula-
ção nova da província do Mara-
nhão dentro dos novos quadros 
da política, agora nacional, pois 
se emancipara politicamente 
de sua antiga metrópole, além 
do que, denunciava a estrutura 
escravocrata existente no país 
mesmo pós-independência. 

1888- Abolição da Escravatura a partir 
da Lei Áurea. São Luís que até 
então passara a ser exportador 
de escravos para outras provín-
cias a partir da interrupção do 
tráfico interprovincial, agora não 
sabe o que fazer com o ônus de 
tantos anos de preconceito e 
segregação racial. Tentativa de 
fazer do Maranhão um Estado 
industrializado (Jerônimo de Vi-
veiros chama isso de “Loucura 
Industrial”) PROBLEMAS: latifún-
dio escravista, competitividade 
internacional.

 1889- Adesão do Maranhão a Repúbli-
ca, São Luis passa a ser capital do 
Estado do Maranhão, não mais 
província. 

1912-1923. Debate acerca do tricen-
tenário da fundação francesa da 
Cidade. Organização da Festa do 
Trabalho e feira de exposição das 
riquezas do Maranhão no teatro 
da cidade.

-  Crise da grande propriedade 
agrícola. Transformação em pe-
quenas unidades de produção 
familiar camponesa (arroz, fei-
jão, mandioca, milho).

- Reativação econômica nas duas 
primeiras décadas – aproveita-
mento do babaçu.

- Elevação de preços do algodão e 
dos tecidos por causa da I Guerra 
Mundial 

-  A partir de 1914 o babaçu passa 
a ter mecanismos industriais (es-
magamento de amêndoa).

1928- O primeiro encontro de bois da 
ilha no Largo de São Roque, no 
Bairro do João Paulo. Não pas-
savam do Bairro do João Paulo 
pois sofriam preconceito e não 
poderiam dirigir-se ao centro da 
cidade.

1951- Eclode aquilo que alguns cha-
mam de a “Balaiada Urbana”, ou 
A Greve de 1951, uma das maio-
res manifestações de protesto 
da História deste país. Por causa 
desse movimento a cidade rece-
be a alcunha de “Ilha Rebelde”.

1951-1960 - Ligação rodoviária federal 
entre todas as regiões do País. 
Integração Econômica e Crise da 
Praia Grande.

1960-1970 .Migrações nordestinas 
(aumento da Nova Área agrícola 
– expansão dos babaçuais).

- A partir do final da década de 60 
tem-se um processo de venda de 
terras devolutas do estado.

- Instalação de grandes projetos 
agropecuários (grandes conflitos 
agrários)

-  Especulação da terra por causa 
do Projeto Carajás.(descoberta 
da jazida de ferro)

- Intensificação da grilagem, pisto-
lagem, especulação imobiliária, 
êxodo urbano, explosão demo-
gráfica e urbana de São Luís.

1964- Deflagração do golpe Militar. 
Início do processo de censura da 
Imprensa e exílio político àque-
les que eram considerados inimi-
gos do regime ditatorial.  

1979- Eclosão da Greve da Meia-passa-
gem. A Greve é combatida com 
violência pela Polícia Militar, na 
época do Governador Biônico, 
João Castelo.   

Recentemente, poderíamos desta-
car, entre outras coisas, a visita de Sua 
Santidade, o Papa João Paulo II, e rece-
bimento do Título de Cidade Patrimônio 
Cultural da Humanidade.

¹ Prof° do Deptº de História e Geografia da UEMA. 
           e-mail: jh_depaula@yahoo.com.br             

SÃO LUÍS 403 ANOS: 
COMEMORAR É OBLITERAR
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História
Por: José Henrique de Paula Borralho¹
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Ruy Barros tem 25 anos, é natural de São Luís, e começou a fotografar há 
cerca de quatro anos, quando residia no Rio de Janeiro. Seu foco são paisa-
gens, cotidiano e fotojornalismo.Tem diversos trabalhos publicados em sites 
de notícias pelo mundo, jornais impressos do Rio de Janeiro e de São Luís, e 
em revistas como ÉPOCA e National Geographic Brasil, nesta com duas fo-
tografias selecionadas entre as 12 melhores do ano (DEZ/13 & ABR/15). Hoje, 
Ruy Barros também trabalha com eventos sociais pela Equipe J&R Fotogra-
fia, em parceria com a fotógrafa Julyane Galvão.

Com um olhar sensível, o 
fotógrafo Ruy Barros apre-

senta nesta Galeria cenas 
de São Luís: o dia-a-dia, a 
cultura, as edificações, os 

monumentos, as paisagens 
naturais, as memórias... 

Fotos que representam esta 
linda cidade, que é Patri-

mônio da Humanidade.
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VIII JORNADA ACADÊMICA DE EXTENSÃO

O Reitor da UEMA, Gustavo 
Pereira da Costa e o Diretor
-Presidente da FAPEMA, Alex 
Oliveira assinaram, no mês 

de Agosto, o Termo de Coo-
peração para implementação 
do Programa de Qualidade e 
Excelência de Pós-Graduação 
– PROQUALIT.

Durante o encontro, reali-
zado no auditório do CECEN 
da UEMA, o Diretor-Presi-

dente da FAPEMA também 
apresentou aos professores 
pesquisadores da Universida-
de Estadual o PROLAB – pro-

grama composto pelos editais 
INFRA, PPG, ADOC e CBIOMA.

Estes programas, segun-
do o Diretor-Presidente da 
FAPEMA, têm objetivos e me-
tas que buscam alcançar uma 
mudança significativa para 
o Estado. “Almejamos mu-

danças expressivas que be-
neficiem todo o Maranhão. É 
necessário que a sociedade 
saiba quão primordiais são 

esses programas para a pro-
moção de avanços tecnológi-
cos e sociais”, afirmou Alex 
Oliveira.

PROQUALIT
O Reitor da UEMA acredi-

ta que com a assinatura do 
termo de cooperação para 

implementação do PROQUA-
LIT, os programas de quali-
ficação darão salto de qua-
lidade tanto no conceito de 
funcionamento quanto no de 
manutenção. “Não queremos 
apenas melhorar a nota de 
avaliação pedagógica perante 
a CAPES, mas sim, e, princi-
palmente, melhorar nossa ca-
pacidade de resposta à socie-
dade”, frisou Gustavo Pereira 
da Costa.

PROLAB
No segundo momento da 

reunião, o Diretor-Presiden-
te da FAPEMA, Alex Oliveira, 
dialogou com os professores 
pesquisadores da UEMA so-
bre o PROLAB. Ele pôs os do-
centes a par sobre os novos 
editais e mostrou as possibili-
dades de captação. “Isso sem 
dúvida materializa-se em 
uma perspectiva de qualifi-
cação da pesquisa e pós-gra-
duação no âmbito na UEMA e 
do Estado do Maranhão”, res-
saltou. O Governo do Estado 
destina rá R$ 1,2 milhão para 
recuperação e modernização 
da infraestrutura de laborató-
rios de instituições de ensino 
do Maranhão.

No início do mês de Ou-
tubro, a UEMA, por meio da 
Pró-Reitoria de Extensão e 
Assuntos Estudantis (PROE-
XAE), realizou a VIII Jorna-
da de Extensão (JOEX), no 
Campus Paulo VI. A edição 
deste ano abordou a temá-
tica “Conhecimento e ino-
vação para transformar a 
comunidade”. A VIII JOEX 
contou com 150 trabalhos 
de bolsistas e 178 de alunos 
voluntários, em um total de 
328 exposições.

De acordo com o pró-rei-
tor de Extensão e Assuntos 
Estudantis, Porfírio Can-
danedo Guerra, todos os tra-
balhos apresentados tiveram 
foco na área rural ou urbana. 
Tanto os acadêmicos como 
os orientadores mostraram 
profundo conhecimento e 
cumpriram seus objetivos. 

“Isso mostra que eles se en-
volveram e foram respon-
sáveis com suas pesquisas. 
A extensão vem mostrando 
resultados importantes nos 
trabalhos que está desenvol-
vendo. Um exemplo são os 

estudos que estamos fazen-
do junto ao Governo Estadu-
al, com o apoio da Reitoria, 
nos municípios com menor 
IDH do estado”, disse. A Jor-
nada de Extensão Universi-
tária é um evento anual no 

qual são apresentados os 
resultados obtidos na exe-
cução de projetos de exten-
são, que envolvem docentes 
e discentes da Instituição. A 
JOEX é voltada para atender 
às demandas da sociedade.

Aconteceu na UEMA
UEMA E FAPEMA FIRMAM PARCERIA PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROQUALIT

Reitor da UEMA, Diretor-Presidente da FAPEMA, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UEMA 
e representante Diretora Científica da FAPEMA

Alunos apresentando trabalhos durante a VII JOEX


