
UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DO MARANHÃO

 
UEMA
Notícias ANO 15 | Nº 79| 2015

Novembro/Dezembro
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SÃO LUÍS | MARANHÃO
WWW.UEMA.BR

BALANÇO 2015:
ENTREVISTA COM O 

REITOR DA UEMA SOBRE SEU 
PRIMEIRO ANO DE GESTÃO

SISTEMA DE AQUAPONIA: 
CRIAÇÃO DE PEIXES E PLANTAS 

PARA MELHORIA DA 
ECONOMIA LOCAL

QUAL A SUA 
PERCEPÇÃO SOBRE 

O AMBIENTE?

EL NIÑO: REGIÃO 
NORDESTE VIVE 

UMAS DAS PIORES 
SECAS DA HISTÓRIA

CONQUISTAS DA 
UEMA NO 

PRÊMIO FAPEMA

CINE BOBOROMINA: 
PROMOÇÃO DE 

CONHECIMENTO 
ATRAVÉS DA ARTE 

Estudo realizado por pesqui-
sadores da UEMA, com apoio 
da FAPEMA, pretende traçar 
estratégias para o desenvolvi-
mento da educação ambiental 
nas universidades.

De acordo com o laborató-
rio de meteorologia da UEMA, 
a região nordeste  vem apre-
sentando, desde 2012, chu-
vas abaixo da média, por 
consequência do fenômeno El 
Niño.

A UEMA conquistou dois 
prêmios nas categorias JO-
VEM CIENTISTA, com Jona-
tas Castro – Orientadora, 
Dra. Raimunda Fortes; Gui-
lherme Miranda – Orientado-
ra,  Dra. Andréia de Araújo; e 
TESE DE DOUTORADO, com 
Nancyleni Chaves – Orienta-
dora, Dr. Ana Lúcia Silva.

O Cineclube vem promo-
vendo exibições e discus-
sões de filmes e documen-
tários, abordando temáticas 
que proporcionam o cresci-
mento intelectual e cultural 
da comunidade acadêmica.

O Reitor Gustavo Pereira da Costa falou sobre o ciclo de um ano 
frente à reitoria. Dentre os assuntos debatidos estão as mudanças 
gerenciais realizadas na UEMA,  maior autonomia universitária e o 
diálogo mais aberto com o Governo do Estado.

Projeto desenvolvido por estudantes da UEMA, em parceria com a 
Secretaria de Cidades e Desenvolvimento Urbano, objetiva trans-
formar a realidade de produtores do Maranhão
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Com a palavra Marcelo Cheche Galves
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

OS DESAFIOS DA PÓS-GRADUAÇÃO NA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

A Universidade Estadual 
do Maranhão teve uma oferta 
crescente de cursos de mes-
trado (acadêmico e profissio-
nal, autônomos ou em rede) 
e doutorado (autônomos ou 
em rede) nos últimos anos. 
Atualmente, com 11 cursos 
de mestrado e 3 de doutora-
do vivemos o duplo desafio 
da expansão continuada e do 
fortalecimento dos cursos.

Nesse sentido, a UEMA 
aprovou, em julho de 2015, 
a Resolução 1158/2015 – 
CEPE que implementou o 
Programa de Qualidade Total 
dos Programas de Pós-Gra-
duação (PROQUALIT), com 
o propósito de  integrar pro-
gramas de incentivo a pro-
dução acadêmica docente (já 
existentes na Universidade) 
a um Plano de Ação para os 
Programas de Pós-Gradua-
ção.

O PROQUALIT vem possi-
bilitando o acompanhamento 
e a avaliação do desempenho 
dos cursos de mestrado e 

doutorado, o que viabilizará 
um conjunto de ações com 
vistas a consolidação desses 
cursos, de forma que sejam 
reconhecidos em nível na-
cional e internacional por 
boas avaliações e formação 
de recursos humanos de 
qualidade. 

As ações do Programa 
abrangem dimensões varia-
das da vida acadêmica, que 
convergem para um quadro 
de professores doutores, 
com indicadores de produção 
adequados para atuação em 
cursos de mestrado e douto-
rado, a saber:

a) Participação nas dis-
cussões sobre concursos pú-
blicos para contratação de 
docentes. Os Centros que 
tiverem Programa de Pós 
Graduação na área objeto 
da contratação deverão ter o 
perfil do candidato traçado, 
de comum acordo, com a Pró
-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação (PPG), de modo 
que ao ingressar na carreira 
do Magistério Superior o can-
didato atenda aos requisitos 
dos Cursos de Graduação e 
de Pós-Graduação; 

b) Atendimento, por par-
te da PPG, das demandas por 
melhoria ou ampliação dos 
espaços para a Pós-Gradua-
ção, com incentivo e organi-
zação de projetos para cap-
tação de recursos junto às 
agências de fomento; tarefa 

que também caberá à ad-
ministração superior, no que 
respeita a alocação de recur-
sos próprios ou conveniados 
para o desenvolvimento da 
Pós-Graduação;

c) Instituição do Comitê 
de Avaliação do Desempe-
nho da Pós-Graduação, para 
avaliação de cada curso. Para 
as visitas, convidamos dois 
consultores ad hoc externos 
e um representante interno, 
preferencialmente um coor-
denador de pós-graduação;

d) Acompanhamento pe-
riódico dos dados relativos às 
atividades desenvolvidas pe-
los docentes e discentes dos 
cursos de mestrado e dou-
torado, a ser realizado pelas 
Coordenações de Pós-Gra-
duação/PPG, para posterior 
compilação e alimentação da 
Base de Dados da CAPES;

e) Regulamentação dos 
critérios de credenciamento 
e descredenciamento do cor-
po docente do quadro per-
manente dos cursos de mes-
trado e doutorado; 

f) Consolidação e am-
pliação de ações de apoio 
ao desempenho da produção 
científica: apresentação de 
trabalhos em eventos nacio-
nais e internacionais, con-
forme Resolução 178/2015 
CAD/UEMA; incentivo a pu-
blicação científica qualifi-
cada, conforme Resolução 
1123/2015 CEPE/UEMA; 

apoio a tradução de artigos 
científicos, conforme Resolu-
ção 1123/2015 CEPE/UEMA; 
pagamento de Bolsa Produti-
vidade em Pesquisa da Uni-
versidade Estadual do Ma-
ranhão, conforme Resolução 
1136/2015 CEPE/UEMA; in-
ternacionalização dos cursos 
de mestrado e doutorado, a 
partir de missões de trabalho 
e estudo no Brasil e no exte-
rior; apoio da Editora UEMA 
para projetos de publicação 
apresentados pelos cursos; 
realização do prêmio Dis-
sertação e Tese; realização 
de prêmio Produção Técnica 
(produtos e patentes); ofer-
ta de cursos de redação de 
artigos e/ou patentes para 
docentes e discentes; incen-
tivo aos docentes recém-
contratados e recém-dou-
tores; pagamento de Taxas 
de Bancada para docentes 
Bolsista Produtividade; cria-
ção e manutenção de perió-
dicos; e ciclos de Conferên-
cias Magnas; 

g) Estabelecimento de 
normas e prazos internos 
para a apresentação de no-
vas propostas de Programa 
de Pós-Graduação no Aplica-
tivo para Propostas de Cur-
sos Novos - APCN da CAPES. 

Para nossos cursos de 
mestrado e doutorado, aces-
se: www.ppg.uema.br
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Por: Walline Alves

QUAL A SUA PERCEPÇÃO SOBRE O AMBIENTE?
Estudo que está sendo relizado por pesquisadores da UEMA, com apoio da FAPEMA, pretende traçar 

estratégias para o desenvolvimento da educação ambiental em universidades
Questões ecológicas, em 

suas diferentes abordagens, 
permeiam o cotidiano de mi-
lhões de pessoas em todo o 
mundo. Discute-se sobre am-
biente nas escolas, faculdades, 
nos meios de comunicação, na 

política...Mas, além de debater 
o assunto, o que você, como 
cidadão, faz efetivamente para 
preservar o espaço em que 
vive?

Nessa perspectiva, a pes-
quisadora da Universidade Es-
tadual do Maranhão, Dra. Re-
gina Célia de Castro Pereira, 
e as alunas do curso de Geo-
grafia, Alenice de Jesus Silva e 
Luidiana Gonçalves, estão re-
alizando o estudo “Percepção 
ambiental da comunidade uni-
versitária do Campus Paulo VI 
(UEMA): uma estratégia para o 
desenvolvimento da educação 
ambiental em universidades”. 

Financiado pela Funda-
ção de Amparo à Pesquisa ao 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico do Maranhão 
(FAPEMA), o projeto objetiva 
analisar a percepção ambiental 
da comunidade universitária 
do Campus Paulo VI (UEMA), 
como via para identificar as 
atitudes e valores adotados 
em relação aos problemas am-
bientais do Campus. A pesqui-
sa está sendo feita com uma 
amostra de 10% de professo-

res, 10% de servidores e 10% 
de alunos. O estudo segue os 
procedimentos da pesquisa 
quantitativa e qualitativa como 
uso de entrevista estruturada 
aplicada em formulário.

A percepção ambiental de-

corre da experiência do indiví-
duo com um espaço geográfico 
específico, onde ocorrem inte-
rações entre sociedade e natu-
reza, as quais poderão produ-
zir distintas percepções sobre 
o ambiente. Por isso, de acor-
do com a Dra. Regina Pereira, 
a UEMA está buscando cada 
vez mais ampliar e aprofundar 
a discussão sobre os proble-
mas ambientais: lixo, esgoto, 
desperdício de água, etc., en-
tre a comunidade acadêmica.

Segunda ela, parte dos re-
sultados da amostra já está 
pronta. E um dado chama a 
atenção: a maioria das pes-
soas entrevistadas na univer-
sidade não se vê como agen-
te do processo de degradação 
ambiental, o que é comum 
hoje em dia. “Observamos 
que muitas pessoas só veem 
e citam problemas ambientais 
referentes ao “outro”; nunca 
citam a si mesmos como cor-
responsáveis também pela si-
tuação ambiental em que nos 
encontramos hoje em todo o 
mundo”, frisou.

Após a finalização da pes-
quisa, serão publicados os re-
sultados e um relatório será 
elaborado.  Com todos os da-
dos tabulados, tanto a profes-
sora Regina quanto os pesqui-
sadores do Grupo de Estudo 

em Desenvolvimento Regional 
e Sustentabilidade (GEDERS) 
orientarão novas pesquisas e 
procedimentos, desenvolven-
do junto a AGA (Assessoria de 
Gestão Ambiental/UEMA), mais 
estratégias em educação am-
biental no Campus Paulo VI. 

“Os resultados esperados 
vão contribuir para a valoriza-
ção da percepção ambiental 

como linha de pesquisa, pois 
a mesma enfoca a relação so-
ciedade-natureza, atendendo 
a objetivos voltados para uso 
racional dos recursos naturais, 
conhecimento e compreensão 
das diferentes visões de mundo 

e da natureza, além de  contri-
buir para a conservação de co-
nhecimentos tradicionais ame-
açados de desaparecer, bem 
como subsidiar o planejamento 
de atividades educativas e de 
gestão ambiental em diferen-
tes instancias de aplicabilidade 
tanto na UEMA quanto em ou-
tras universidades”, concluiu.
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Servidor da UEMA sendo entrevistado para a pesquisa
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Por: Carol Ribeiro

PROJETO DE COMPOSTAGEM PROMOVE GESTÃO 
DE RESÍDUOS NO CAMPUS PAULO VI

Desenvolver a consci-
ência ecológica global no 
âmbito universitário da 
Universidade Estadual do 
Maranhão (UEMA) é um 
dos objetivos da Assesso-
ria de Gestão Ambiental 
(AGA), que implementa 
ações buscando a consoli-
dação de hábitos sustentá-
veis, necessários para uma 
melhor qualidade de vida e 
conservação do meio am-
biente.

Um dos projetos desen-
volvidos pela Assessoria e 
que propõe a correta Ges-
tão Ambiental e Sustenta-
bilidade, é o Projeto dos 
Resíduos Orgânicos. Esse 
projeto dá o devido enca-
minhamento aos resíduos 
orgânicos provenientes da 
atividade desenvolvida no 
Restaurante Universitário 
(RU). 

Com o projeto, o resí-
duo produzido no final das 
refeições servidas e deixa-
do nas bandejas, mais o 
resultante da preparação 
dos alimentos ainda na co-
zinha são encaminhados 
para compostagem, pro-
cesso de decomposição de 
restos vegetais e/ou ani-
mais.

“Pretende-se alavancar 

uma ação, que mais do que 
um projeto, torna-se um 
exemplo de como praticar, 
efetivamente, a Gestão de 
Resíduos, dentro de um 
espaço produtor, de forma 
responsável e com benefí-
cios ambientais”, explicou 

a assessora de Gestão Am-
biental, Zafira Almeida.

As atividades são de-
senvolvidas por meio de 
uma parceria firmada en-
tre a Assessoria de Ges-
tão Ambiental (AGA), o 
Restaurante Universitário 

(RU), a Fazenda Escola 
de São Luís (FESLZ), o 
Núcleo de Ruminantes 
da UEMA, a Prefeitura 
de Campus e o Institu-
to Municipal da Paisa-
gem Urbana (IMPUR). 

Para a realização da 
compostagem, a Pre-
feitura disponibiliza 
toda logística de trans-
porte dos materiais no 
campus; o RU, o Núcleo 
de Ruminantes e o IM-
PUR, contribuem com 
os materiais orgânicos 
necessários: o desper-
dício orgânico, o ester-
co animal e o material 
vegetal proveniente de 

podas e manutenção de 
espaços verdes da cidade; 
a FESLZ recolhe a deposi-
ção adequada dos diferen-
tes materiais até produzir 
o composto orgânico final; 
e a AGA atua como conci-
liadora das ações necessá-
rias à execução global do 
projeto.

Zafira Almeida acres-
centa que o objetivo global 
do projeto não se prende 
unicamente com a destina-
ção final e ambientalmente 
correta de um determinado 
resíduo gerado no campus, 
“mas também com a ge-
ração de um produto – o 
composto orgânico, com 
viabilidade comercial e 
posteriores utilizações múl-
tiplas para vários parceiros 
e na adubação de culturas 
e experimentos na FESLZ, 
além de produção de novas 
mudas para utilização ur-
bana pelo IMPUR’’, finaliza. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Resíduos sendo colhidos para processo de compostagem

Resíduos orgânicos
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CLIMA
Por: Karla Almeida

EL NIÑO: REGIÃO NORDESTE VIVE 
UMAS DAS PIORES SECAS DA HISTÓRIA

El Niño, um fenômeno caracte-
rizado por variações na atmosfera 
sobre a região de águas aqueci-
das do Oceano Pacífico Equatorial, 
mudando o regime dos ventos alí-
sios. Entre as consequências do 
fenômeno destaca-se o aumento 
da precipitação no Sul da América 
do Sul, e seca nas regiões Norte 
e Nordeste do Brasil. Em 2015, o 
fenômeno começou por volta do 
mês de maio e tem previsão de 
duração de um ano.

De acordo com o chefe do 
Laboratório de Meteorologia da 
UEMA, Gunter de Azevedo Res-
chke, a Região Nordeste do Brasil 
vem apresentando chuvas abaixo 
da média, desde 2012, provoca-
dos pelo fenômeno El Niño. Gun-
ter afirmou ainda que este pode 
ser um dos mais fortes fenômenos 
já registrado na história, compa-
rado com os anos de 1972/1973, 
1982/1983, 1997/1998, podendo 
estender-se para 2016. 

Reschke destacou que o El 
Niño é uma anomalia positiva 
das temperaturas acima da mé-
dia, gerando um aquecimento da 
superfície do mar. “Como conse-
quência, temos um superaque-
cimento no nordeste que inibe a 
formação de chuvas, com uma 

redução de pelo menos 30% a 
40%, nas precipitações provocan-
do a seca, e, em contrapartida, 
acontece chuvas em excesso, na 
região sul e sudeste”, frisou.

Diante da importância do 
tema, o Laboratório de Meteo-
rologia do Núcleo Geoambiental 
da Universidade Estadual do Ma-
ranhão, referência de pesquisa 
nessa área no Estado do Mara-
nhão, vem sendo responsável 
pela construção e organização 
de acervos técnicos de monitora-
mento das variáveis meteorológi-
cas; esse acervo, segundo Gunter 
Reschke, tem  grande valor para 
o Estado, sociedade civil e setores 
produtivos.

O NÚCLEO

O Núcleo de Geoprocessa-
mento da UEMA trabalha com 
plataforma de coleta de dados e 
monitoramento, oferece um su-
porte para todo o Estado em ter-
mos de informações sobre tempo, 
clima e recursos hídricos, além 
de, trabalhar diretamente com 
agricultores, imprensa, cidadãos 
maranhenses e comunidade aca-
dêmica.

A informação é disponibiliza-
da no site gratuitamente desde 
1997, ano que foi inaugurado, 
sendo atualizada com frequência. 
Conta hoje, com 15 subestações 
para monitoramento climático em 
todo o Maranhão, além de mode-
los de previsão de tempo e clima 
e uma rede automática de coleta 
de dados.

O foco do Laboratório de Mete-
orologia da UEMA é a elaboração 
de estudos de monitoramento de 
Tempo e Clima; Mudanças Climá-
ticas; Instalação e Manutenção da 
Rede de Plataformas de Coleta de 
Dados Meteorológicos do Estado 
do Maranhão, e previsão diária 

das condições de Tempo sobre o 
Estado. 

Gunter Reschke destacou que 
a meteorologia afeta várias áre-
as da sociedade, inclusive ensi-
no, pesquisa e extensão, “existe 
muita interdisciplinaridade dentro 
do estudo e previsão de tempo e 
clima, podemos disponibilizar in-
formações para várias áreas do 
conhecimento, pois esse é nosso 
grande objetivo, compartilhar in-
formações que sejam utilizados 
pela sociedade comum, pela pró-
pria academia ou demais públicos 
interessados, em seus diversos 
objetivos”. 

Resíduos sendo colhidos para processo de compostagem
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Entrevista

UEMA Notícias – Professor 
Gustavo, quais as princi-
pais mudanças estrutu-
rais realizadas neste pri-
meiro ano de reitorado? 

Destaco, logo no início, a 
criação das Assessorias Es-
pecializadas de Gestão Am-
biental, de Relações Inter-
nacionais, de Comunicação 
Institucional e de Concursos 
e Seletivos. Cada uma delas 
com um objetivo bem deline-
ado e de atuação transversal 
a outras unidades. Os temas 
internacionalização, meio 
ambiente e comunicação não 
são coadjuvantes, e por isso 
era preciso evidenciar o es-
paço que ocupariam na ges-
tão.  Além disso, instituímos 
a Ouvidoria, um canal de 
diálogo entre o cidadão e a 
Universidade, com o propó-
sito de que as manifestações 
decorrentes do exercício da 
cidadania provoquem con-
tínua melhoria dos serviços 
públicos prestados.  Tivemos 
a oportunidade de instituir o 
Núcleo de Tecnologia da In-
formação, NTI, ligado à Pro-
plan, eliminando a concepção 
ultrapassada de CIPD e avan-
çando bastante na direção da 
gestão integrada da TI. Tira-
mos os Concursos e Seleti-
vos da PROG de modo a dar 

mais autonomia de trabalho. 
Redefinimos o papel do UE-
MANET que assumiu novas 
responsabilidades como a 
introdução das tecnologias 
nos cursos presenciais.  Fora 
isso, temos em mãos o novo 
desenho organizacional da 
UEMA, resultado de um ano 
de estudos e discussões, a 
ser implantado em 2016 e 
que trará mudanças signifi-
cativas e que há muito eram 
aguardadas pela comunidade 
universitária.

UEMA Notícias – É possí-
vel notar uma atitude ge-
rencial diferente com ên-
fase no planejamento e na 
avaliação. Como o senhor 
explica esse processo?

A implantação de um sistema 
de planejamento institucio-
nal é condição essencial para 
que se consiga melhorar o 
desempenho acadêmico, re-
posicionar estrategicamente 
a UEMA no contexto em que 
atua e assegurar a plenitude 
de sua função social. Prova 
disso é que deflagramos, logo 
que assumimos, o processo 
de elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Institucio-
nal, com ampla participação 
da comunidade universitária. 
Em março de 2016, subme-

teremos ao Conselho Univer-
sitário a versão final desse 
indispensável instrumento de 
gestão, que será o norte da 
bússola para as tomadas de 
decisão. Ao lado disso, temos 
trabalhado na profissionaliza-
ção da gestão, lançando mão 
de ferramentas como o Ba-
lanced Scorecard (BSC), que 
permite o acompanhamento 
dos objetivos e metas de to-

das as unidades.  Quanto à 
avaliação, é a conseqüência 
seguinte ao planejamento. 
Planejamento não pode ser 
apenas um documento bo-
nito, sem comprometimento 
e sem vida, ao passo que a 
avaliação não é uma atitude 
de premiação ou punição. 
Construímos um sistema de 
avaliação composto por vá-
rias iniciativas que se articu-

O Doutor em Administração, Gustavo Pereira da Costa, tomou posse como Reitor da Universidade 
Estadual do Maranhão no dia 02 de Janeiro de 2015. Importantes projetos e ações foram realizados 
desde então. Em entrevista ao UEMA Notícias, o Reitor falou sobre este ciclo de um ano frente à re-
itoria. Dentre os assuntos debatidos estão as mudanças gerenciais realizadas na UEMA, a criação de 
novas assessorias, os avanços na autonomia universitária, o diálogo mais aberto com o Governo do 
Estado, avanços primordiais nos campos do ensino, da pesquisa e da extensão. Além desse balanço, 
ele falou também sobre compromissos e desafios para os próximos anos frente à Instituição. Confira!

Reitor durante seu discurso de posse Reitor e Vice-Reitor da UEMA
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Gustavo Pereira da Costa

lam. Falo da revitalização da 
Comissão Própria de Avalia-
ção, da aprovação do Projeto 
de Autoavaliação Institucio-
nal, de estudos avançados 
sobre o desempenho dos cur-
sos da UEMA no Enade, nos 
rankings como o da Folha, 
na avaliação da graduação e 
da pós-graduação. Destaco 
ainda o Plano de Atividade 
Docente (PAD) e o Relatório 
de Atividade Docente (RAD), 
instrumentos absolutamente 
indispensáveis ao êxito da 
gestão universitária, devido 
às oportunidades de corre-
ções e melhorias que favore-
ce. 

UEMA Notícias – Como 
pode ser avaliado o rela-
cionamento com o gover-
no do Estado neste pri-
meiro ano?

Muito bom. Tivemos a hon-
ra de ter a presença do go-
vernador Flavio Dino no dia 
da transmissão de cargo de 
reitor e isso foi emblemáti-
co, não só pelos compromis-
sos assumidos publicamente, 
mas porque, ao longo desses 
12 meses, é possível per-
ceber concretamente esse 
apoio. Para ter dimensão 
simbólica, o governador es-
teve presente em 8 momen-
tos institucionais como cola-
ções de grau, inaugurações, 
visitas. Logo na primeira au-
diência com o governador, 
em fevereiro, apresentamos 
o documento “UEMA; Univer-
sidade de todo o Maranhão”, 
onde mostramos as neces-
sidades de investimentos e 

a partir disso posicionamos 
metas de desempenho. Te-
mos pautado a relação ins-
titucional em cima desses 
pressupostos. Tivemos tam-
bém avanços importantes 
na afirmação da autonomia 
universitária, a exemplo do 
aumento do orçamento para 
2016 e da delegação de com-
petência para o reitor auto-
rizar afastamento de docen-
tes e técnicos para viagens 
internacionais. Além disso, 
a UEMA tem sido chamada a 
participar de várias ações de 
governo, resultando em con-
vênios assinados com vários 
órgãos como SECTI. SEDUC. 
SECID. DETRAN, PGE, AGED, 
entre outros. É importante 
também frisar a relação pro-
fícua e exitosa com a FAPE-
MA, que vem sendo condu-
zida de forma competente 
pelo Diretor-Presidente, Alex 
Oliveira.

Em termos de melhorias 
na infraestrutura, como 
foi o ano de 2015?

Apesar das dificuldades de-
correntes da crise econômica 
que assola o país, consegui-
mos adotar uma política de 
investimentos responsável 
e estratégica. Asseguramos 
junto ao governo do Estado 
mais de 30 milhões de reais 
de recursos do BNDES para 
grandes projetos. São eles: 
o Centro de Ciências Agrá-
rias do campus Imperatriz; 
o novo campus São Bento; 
o novo campus São João 
dos Patos; os novos prédios 
da Matemática e Fisica e da 

Engenharia da Computação, 
ambos em São Luis. A pre-
visão é de que todos se ini-
ciem no primeiro semestre 
de 2016, juntamente com o 
Laboratório Multidisciplinar 
(LAMP).  Por outro lado, fi-
nalizamos obras que há tem-
pos se arrastavam como o 
campus Bacabal; a nova ala 
de laboratórios do Campus 
Caxias; o Núcleo de Esportes 
e Lazer; o Herbário; o pavi-
lhão administrativo do Ce-
cen e o anexo do Curso de 
História com o espaço para 
Editora UEMA. Fizemos in-
tervenção de melhorias em 
diversos prédios nos nossos 
campi e outras seguem ao 
longo do próximo ano.  Tam-
bém conseguimos regularizar 
a situação de predial de al-
guns campi, como é o caso 
de Itapecuru, Colinas e Codó 
que terão novas instalações, 
além de Zé Doca, Barra do 
Corda, Presidente Dutra, Pe-
dreiras e Pinheiro.

UEMA Notícias – Que me-
didas beneficiaram dire-
tamente os segmentos de 
professores, alunos e ser-
vidores?

No caso dos professores, 
além da política setorializada 
de bolsas, tivemos a aprova-
ção pelo CAD da nova tabela 
salarial docente e da criação 
da classe de professor asso-
ciado. Tivemos avanços im-
portantes na discussão com o 
governo do Estado e acredito 
que em 2016 conseguiremos 
materializar esses projetos, 
que foram afetados em 2015 

pela crise financeira nacional. 
Tivemos mais de 50 profes-
sores nomeados e temos 39 
concursos em andamento. No 
caso dos servidores, estamos 
finalizando os estudos para 
proposição de uma gratifica-
ção específica para os atuais 
servidores da UEMA a fim de 
iniciarmos a negociação com 
o Poder Executivo. Também 
apresentamos a necessida-
de de realização de concurso 
público para os cargos novos 
de Analista Universitário e de 
Técnico Universitário, o que 
deve ocorrer gradualmente. 
Conseguimos em 2015 rea-
justar a composição dos va-
lores dos cargos em comis-
são, que estavam defasados 
há mais de 6 anos. Diretores 
de centro, de curso, chefes 
de departamento, coordena-
dores, chefes de divisão e se-
cretários foram beneficiados. 
Em relação aos alunos, além 
do aumento das modalidades 
de bolsas, ampliamos nossa 
frota veicular para assegurar 
a realização de aulas práticas 
e participação em eventos 
acadêmicos; aperfeiçoamos 
a norma de auxilio financei-
ro; criamos a Bolsa Trabalho, 
medida de amplo alcance 
social, destinado a estudan-
tes de baixa renda. Mencio-
no ainda a revitalização do 
Serviço Médico no campus 
Paulo VI, que atende toda a 
comunidade. A itinerância da 
gestão foi algo que merece 
destaque, pois isso aproxima 
muito a comunidade do nível 
dirigente da UEMA.  

Governador Flávio Dino com a Administração Superior da UEMA 1º Colação de grau da Uema com a presença do Governador do Estado
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Entrevista

UEMA Notícias – Quais as 
principais novidades do 
seu reitorado em 2015 no 
tocante ao ensino-pesqui-
sa-extensão?

Tenho muito orgulho em men-
cioná-las. Conseguimos com 
muito trabalho e dedicação 
da equipe empreender im-
portantes ações de afirmação 
acadêmica. Para citar apenas 
algumas:  Implantamos o 
Programa de Qualidade e de 
Excelência da Pós-Graduação 
(PROQUALIT)), que inaugurou 
uma fase nova de qualificação 
dos nossos programas. Ins-
tituímos a Bolsa Produtivida-
de em Pesquisa, destinada a 
pesquisadores com destacada 
produção científica. Realiza-
mos a primeira Missão Inter-
nacional, para a Universidade 
do Arizona (EUA), por meio de 
uma delegação composta por 
professores dos programas 
de pós-graduação. Lançamos 
o Programa Mais Extensão, 

inspirado no Programa Mais 
IDH, que irá apoiar projetos 
de extensão orientados para 
comunidades nos municípios 
de mais baixo IDH. Amplia-
mos a oferta de cursos livres 
intermediados pelo UEMANET 
e passamos a atuar em mais 
de 20 países. Fechamos uma 
importante parceria com a 
SEDUC e teremos a disposi-
ção da UEMA, especialmente 
dos professores das licen-
ciaturas, o Colégio Paulo VI, 
transformado em Colégio de 
Aplicação. Adquirimos a li-
cença de uso de software de 
gestão acadêmica e adminis-
trativa que estamos chaman-
do de SIG-UEMA e entrará em 
operação em 2016. Esse será 
um passo gigantesco! Tere-
mos um novo sistema de con-
trole acadêmico, com a oferta 
de diversos módulos. Podere-
mos implantar as matrículas 
online, descentralizar a ges-
tão das disciplinas, reduzir o 
volume de papelório, ganhar 

eficiência e transparência na 
gestão sem prejuízo da segu-
rança. Além disso, aumenta-
mos as cotas de todas as bol-
sas oferecidas pela UEMA e 
corrigimos distorções de valor 
e concessão. Realizamos com 
grande sucesso o 1º Seminá-
rio Temático da Graduação e a 
1ª Mostra das Profissões.

UEMA Notícias – Qual sua 
expectativa em relação ao 
próximo ano, o segundo 
da sua gestão?

 Sou otimista sempre, sem, 
contudo, perder a noção da 
realidade. Teremos dificulda-
des sim, mas exercitaremos 
nossa capacidade de supera-
ção e de união. Manteremos 
os objetivos traçados e segui-
remos firmes para a concreti-
zação deles. Confio na nossa 
equipe de gestores, na quali-
dade dos nossos professores, 
na dedicação dos nossos ser-
vidores e no entusiasmo dos 

estudantes. Eu e o professor 
Walter Canales, vice-reitor, 
assumimos compromissos 
públicos, dos quais não nos 
afastaremos. Refiro-me a me-
didas inovadoras e de grande 
impacto como o Programa de 
Qualidade da Graduação; a 
criação de novas modalidades 
de bolsas de assistências aos 
estudantes; ao Programa de 
Qualidade de Vida no Traba-
lho; Programa de Preparação  
para Aposentadoria; novas 
vagas de concurso público 
para os Campi mais novos; a 
implantação da nova política 
de capacitação de recursos; 
adoção de novas medidas de 
valorização do servidor; além 
de melhoria na infraestrutura 
para todos os Campi.

Considero, assim, que ao final 
do primeiro ano, o resultado 
é positivo e um prenúncio de 
grandes e novas realizações 
em 2016.  

Inauguração das novas alas de laboratórios no Campus Caxias Inauguração das obras no Campus Bacabal com a presença do Governador Flávio Dino

Gestores da UEMA e Diretor-Presidente da Fapema durante lançamento do ProQualitAbertura do Simpósio de Planejamento Institucional
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MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA

Chamada pública para submissão de artigos para 
a Revista TICs & EaD em Foco

A UEMA incorporou ao seu 
rol de cursos de pós-graduação 
Stricto Sensu, o Mestrado Pro-
fissional em Matemática (PRO-
FMAT), por meio do edital do 
exame nacional de acesso ao 
programa, junto à Sociedade 
Brasileira de Matemática e Co-
missão Acadêmica Nacional do 
PROFMAT.

O PROFMAT é um programa 
que atende professores de Ma-
temática em exercício no en-

sino básico, especialmente na 
escola pública, que busquem 
aprimoramento em sua forma-
ção profissional, com ênfase no 
domínio aprofundado de conte-
údo matemático relevante para 
sua atuação docente.

O curso é semipresencial, 
com oferta nacional, realizado 
por uma rede de Instituições de 
Ensino Superior, no contexto da 
Universidade Aberta do Brasil, 
e coordenado pela SBM, onde 

a UEMA tornou-se associada ao 
ser contemplada com 15 vagas.

O programa foi recomenda-
do pela CAPES – Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior, em outubro 
de 2010. O reconhecimento do 
PROFMAT pelo Conselho Nacio-
nal de Educação – CNE foi con-
cebido através da Portaria n° 
1325, e Retificado pela Portaria 
n° 1105.

As inscrições para o exame 

nacional de acesso serão reali-
zas até 04 de janeiro de 2016 
às 17h, horário oficial de Bra-
sília; A prova acontecerá no dia 
27 de fevereiro de 2016 das 
14h às 18h, horário oficial de 
Brasília. O resultado final será 
publicado dia 29 de abril de 
2016 e as matriculas iniciam 
dia 2 de maio, conforme edital. 
Edital e mais informações no 
sítio do PROFMAT:  www.pro-
fmat-sbm.org.br.

A Comissão Editorial da 
Revista TICs & EaD em Foco, 
publicação do Núcleo de Tec-
nologias para Educação da 
Universidade Estadual do Mara-
nhão – UEMAnet, torna pública 
a segunda chamada para sub-
missão de trabalhos.

A Revista, que é quadrimes-
tral, tem por objetivo destacar a 
pesquisa, o desenvolvimento 
e as práticas da Educação a 
Distância, bem como o uso de 
Tecnologias Digitais para Infor-

mação e Comunicação na Edu-
cação, com impactos na área de 
aprendizagem.

Os interessados devem se-
guir uma das linhas de investi-
gação: Estudo da arte sobre 
TICs e/ou EaD; Avaliação da 
Aprendizagem na EaD e/ou me-
diadas pelas TICs; Formação 
de Professores para a EaD e/ou 
para o uso das TICs; Metodo-
logias e Práticas Educativas na 
EaD e/ou para o uso das TICs.

O período de envio dos ar-
tigos será até 05 de janeiro de 
2016. As orientações formais 
para submissão estão disponí-
veis nos seguintes links:
http://www.uemanet.uema.br/
revista/index.php/ticseadfoco  
http://ppg.revistas.uema.br/
index.php/ticseadfoco

Os textos para a seção te-
mática devem ser encaminha-
dos, também, para o email: tics.
eadfoco.uemanet@gmail.com.

PÓS-GRADUAÇÃO
Por: Paula Lima
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CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Por:   Jesilene Corrêa 

SISTEMA DE AQUAPONIA: CRIAÇÃO DE PEIXES E 
PLANTAS PARA MELHORIA DA ECONOMIA LOCAL
Redução, reutilização, produ-

ção, geração de renda. A partir 
destes conceitos, é possível mudar 
a economia de uma comunidade, 
localidade ou do Estado. Com esse 
objetivo, estudantes do Curso de 
Ciências Agrárias da Universidade 
Estadual do Maranhão (UEMA), 
desenvolveram um 
projeto que promete 
transformar a realida-
de dos produtores do 
Maranhão. É o “Sis-
tema de Aquaponia”, 
um consórcio entre 
a aquicultura e a hi-
droponia, através de 
um tanque de criação 
e abastecimento dos 
peixes e uma cama 
de cultivo orgânico.

O projeto, que 
está montado na 
Fazenda Escola, foi 
apresentado à Se-
cretária de Cidades 
e Desenvolvimento 
Urbano (SECID), Flá-
via Alexandrina du-
rante visita ao local. 
O secretário adjunto 
de Projetos Especiais da SECID 
(e também professor da UEMA), 
Raimundo Nonato Negreiros Vale, 
também estava presente durante 
a visita. Ele foi responsável pela 
supervisão do projeto e orientação 
dos alunos quanto aos convênios  

entre secretaria e a Universidade. 
Na oportunidade, os estagiários 
da SECID, Cândido Bastos Neto 
(Engenharia Agronômica), Diego 
Soares (Engenharia de Pesca) e 
Jessé Alves (Zootecnia) explica-
ram como funciona o programa à 
Secretária.

Segundo os criadores, quando 
os peixes são alimentados, geram 
amônia em seus resíduos. Por 
esse sistema é possível distinguir 

os grupos de bactérias presentes 
na cama de cultivo orgânica e no 
tanque dos peixes, transformando 
a amônia em nutrientes para as 
plantas. 

Por meio da inserção destas 
duas culturas de modo unificado, 
o Sistema de Aquaponia garante 

muitos benefícios. “Percebemos 
que, pela Aquaponia, consegui-
mos integrar vários valores. Ques-
tões como diminuição de custos 
e rentabilidade permitem ao pe-
queno produtor a facilidade com 
o manejo e a técnica, e também, 

o entendimento das deficiências 
e das necessidades nutricionais 
para o cultivo dos produtos oferta-
dos”, explica Cândido Neto. 

Além da produção mais rápi-
da, da diminuição de custos e da 
possibilidade de maior rentabili-
dade, outra grande vantagem do 
Sistema é o consumo reduzido de 
água. De acordo com Diego Sora-
es, o método tradicional da pisci-
cultura abrange várias porções de 

terra, por um sistema que envolve 
alta densidade de água para pro-
duzir peixes, o que não acontece 
com a produção consorciada. “Vi-
vemos uma questão de deficiên-
cia hídrica em todo o estado. O 
Sistema de Aquaponia prova que 
se pode absorver a água, promo-

ver a recirculação e aproveitá-la 
em até 70%, purificada e com PH 
equilibrado. Desse modo, ocorre 
o aumento da geração de renda, 
saúde, segurança alimentar e a 
preservação dos recursos hídri-

cos”, pontua o discente.
Para o professor Raimundo 

Vale, o projeto pode mudar a rea-
lidade do Estado.  “Esperamos que 
o projeto tenha grande repercus-
são, não somente para visitação 
e conhecimento dos estudantes, 
mas, sobretudo, para a aplicação 
dos trabalhos junto ao pequeno 
agricultor. Com custo baixo, pode 
ser adequado com materiais da 

própria região na produção de 
peixes e hortaliças para melhorar 
sensivelmente a vida do produ-
tor”. 

Já a secretária de Cidades e 
Desenvolvimento Urbano, Flávia 
Alexandrina, o destaca como uma 

colaboração efetiva 
ao Plano Mais IDH, do 
governo do estado, 
no que diz respeito 
ao desenvolvimento 
regional, a interse-
torialidade e a inte-
gração de políticas. 
“Nós estamos num 
projeto de constru-
ção de habitações ru-
rais, onde nós temos 
um componente de 
trabalho social. Este 
sistema será inserido 
neste projeto social 
para fortalecer o eixo 
de geração de renda, 
pois essa é uma gran-
de contribuição para a 
elevação progressiva 
do IDH dos municí-

pios com menor índice do estado”.
Dentre as finalidades, os es-

tudantes ressaltam o programa 
como uma fonte de crescimento e 
promoção do conhecimento para 
a comunidade acadêmica. “Este é 

um assunto ainda pouco explora-
do. Queremos incentivar os estu-
dos sobre o tema, a produção de 
artigos científicos, de revista espe-
cializada e contribuir para a ciên-
cia local. Mais que um protótipo, é 
um gerador de resultados para a 
melhoria da qualidade de vida da 
população maranhense”, conclui o 
acadêmico Cândido Neto.

Estrutura do Sistema de Aquaponia é montada na Fazenda Escola

Cama de cultivo orgânico Tanque de cultivo e abastecimento de peixes
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CULTURA
Por:   Polyanna Bittencourt

CINE BOBOROMINA: 
PROMOÇÃO DE CONHECIMENTO 

ATRAVÉS DA ARTE 

Há pouco mais de um 
ano a Universidade Esta-
dual do Maranhão ganhou 
um espaço para a promo-
ção de conhecimento e de 
discussões de temas rele-
vantes para a sociedade 
através da arte. Trata-se 
do Cineclube Boboromi-
na, que tem promovido 
exibições e discussões de 
filmes e documentários 
com temáticas que pro-
porcionem o crescimento 
intelectual e cultural da 
comunidade acadêmica. 

O Cine Boboromina, 
que tem suas atividades 
coordenadas pelo profes-
sor Greilson José de Lima, 
é uma ação vinculada ao 
grupo de pesquisa Núcleo 
de Performance, Memória 
e Religiosidades em par-
ceria com o Departamen-
to de Ciências Sociais/
UEMA. O espaço funciona 
quinzenalmente e apre-
senta produções audiovi-
suais voltadas para fins 
culturais, éticos, estéti-
cos de intercambio cultu-

ral e de uma educação da 
sensibilidade. Após cada 
exibição de filme são rea-
lizados debates com pro-
fessores e/ou pesquisa-
dores especialistas. 

Segundo Greilson 
Lima, o Cine Boboromina 
permite relacionar arte e 
educação ao proporcio-
nar conhecimento de uma 
forma diferenciada e de 
caráter reflexivo. “Com o 
Cine é possível promover 
um tipo de conhecimento 
que tem um caráter mais 
lúdico, além de permitir o 
desenvolvimento da cria-
tividade dos participan-
tes. Quando são realiza-
dos os debates há uma 
troca de conhecimento, 
que enriquece todos os 
envolvidos” destacou o 
professor. 

Ainda de acordo com o 
coordenador, o Cineclube 
visa também a estimular 
a produção de vídeos e 
documentários pelos aca-
dêmicos. “O Boboromina 
tem o 

objetivo também de ser 
um laboratório de ima-
gens e vídeos, na qual a 
capacidade e a criativi-
dade dos alunos sejam 
desenvolvidas. Por isso 
iremos montar uma ilha 
de edição aqui na UEMA. 
Assim, quando estiverem 
produzindo suas mono-
grafias ou projetos de 
pesquisa, por exemplo, 
será possível captar ima-
gens para a realização 
deste tipo de produção”, 
afirmou o Greilson. 

Desde a sua estreia, o 
Cine Boboromina já exi-
biu 16 filmes a um pú-
blico que compreende 
acadêmicos da UEMA e 
de outras instituições, 
assim como professores 
e outros profissionais. O 
Boboromina além de pro-
mover a apreciação da 
cultura na UEMA, tornou-
se um espaço de sociabi-
lidade, com a 
rea l i -

zação de oficinas. Já fo-
ram promovidas oficinas 
de fotografia, texto para 
teatro, corpo e perfor-
mance, linguagem cine-
matográfica, entre ou-
tras. 

Em 2016, o Cineclube 
Boboromina vai apresen-
tar uma nova configura-
ção: das duas exibições 
feitas, uma terá a progra-
mação feita por profes-
sores da Instituição, que 
poderão escolher o tema, 
o filme e o debatedor e 
levar seus alunos para o 
espaço de discussão. Para 
o coordenador do cine, o 
objetivo desse novo en-
quadramento é tornar o 
Boboromina aberto a to-
dos os cursos.  

As sessões debates são 
exibidas sempre às sex-
tas-feiras, no auditório do 
CCSA da UEMA. 
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Aconteceu na UEMA

SEMIC: UEMA realiza a XXVII edição do evento

UEMA no Prêmio Fapema

Um dos eventos mais 
tradicionais da Univer-
sidade Estadual do Ma-
ranhão aconteceu na 
primeira semana de 
Dezembro, no Campus 
Paulo VI: o Seminário 
de Iniciação Científica 
(SEMIC).

Cerca de 400 traba-
lhos compuseram a vi-
gésima sétima edição 
do SEMIC, que teve 
como tema “a produção 
de conhecimento com 
pesquisas integradas”.  
A temática desta edição 
foi articulada, segundo 
o Pró-Reitor de Pesqui-
sa e Pós-Graduação da 
UEMA, Marcelo Cheche 
Galves, com o intuito de 
ser uma síntese dos de-
safios que a UEMA terá 
pelos próximos anos: 
produzir e integrar.

Para o Reitor da 
UEMA, Gustavo Perei-

ra da Costa, a semana 
do SEMIC  é sempre um 
momento muito aguarda-
do por todos da comuni-
dade universitária, pois é 
sempre um momento de 
boas novas. “O comparti-
lhamento de experiências, 
trocas de informações e o 
articular do conhecimento 
representa simbolicamen-
te a razão de o SEMIC ser 
tratado de forma tão des-
tacada no ambiente aca-
dêmico. Este foi um pro-
cesso construído por anos. 
É uma trajetória em que a 
UEMA tem demonstrado a 
cada ano sua maturidade 
acadêmica”. O Reitor afir-
mou também que muito 
ainda há de se construir no 
âmbito da pesquisa e pós-
graduação da UEMA. “Es-
tamos certos de que pas-
sos ainda mais largos ha-
veremos de dar”, concluiu.

A Universidade Estadual do 
Maranhão conquistou três pre-
miações este ano no Prêmio 
Fapema. Sendo dois na cate-
goria JOVEM CIENTISTA, com 
o pesquisador Jonatas da Sil-
va Castro – Orientadora, Dra. 
Raimunda Fortes Carvalho; 
pesquisador Guilherme Silva 
Miranda – Orientadora,  Dra. 
Andréia de Araújo; e um na 
categoria TESE DE DOUTORA, 
com a pesquisadora Nancyleni 
Pinto Chaves – Orientadora, 
Dr. Ana Lúcia Abreu Silva.

Segundo o Reitor da UEMA, 

Gustavo Pereira da Costa, o 
Prêmio FAPEMA é, na verda-
de, o reconhecimento público 
do trabalho comprometido de 
pesquisadores e estudantes. 
“ Este é um momento de in-
tegração e celebração da co-
munidade científica do Estado 
do Maranhão. Destaco, espe-
cialmente nessa edição, a atu-
ação do professor Alex Olivei-
ra como diretor-presidente da 
FAPEMA e a forma como tem 
interagido com as Instituições 
de Ensino Superior do Estado”, 
ressaltou.

Ele afirmou ainda, que as 
três premiações recebidas 
pela UEMA demonstram a 
qualidade das pesquisas de-
senvolvidas por pesquisa-
dores da Instituição. “Estão 
de parabéns os professores 
e alunos agraciados. Toda a 
comunidade acadêmica da 
UEMA está orgulhosa de vo-
cês”.

Nessa edição, o Governo 
do Estado homenageou per-
sonalidades do saber popular, 
que também desenvolvem ci-
ência no estado. Nomes que 

representam setores impor-
tantes da sociedade mara-
nhense na luta pelos direitos 
de populações indígenas e 
negras, pela preservação do 
meio ambiente, na organiza-
ção do movimento das mu-
lheres e trabalhadores. São 
eles: o índio Francisquinho 
Tephot Canela, a ativista e 
assistente social Maria Luiza 
Mendes, o quilombola Inácio 
de Jesus Ribeiro, o pescador 
Alberto Cantanhede Lopes e 
a quebradeira de coco Maria 
de Jesus Ferreira Bringelo.

Professora Andréa de  Araújo e o aluno Guilherme Miranda, 
recebendo o prêmio na categoria Jovem Cientista

Gestores da UEMA durante abertura do SEMIC

A professora Raimunda Fortes e o aluno Jonatas da Silva com o 
troféu Jovem Cientista da FAPEMA

A professora Ana Lúcia Abreu e a pesquisadora Nancylene 
Chaves foram premiadas na categoria Tese de Doutorado


