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EM BREVE: MATRÍCULAS ON LINE
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HOSPITAL 
VETERINÁRIO 

UNIVERSITÁRIO

ESPORTE NA 
UNIVERSIDADE

A Universidade oferece 10 cur-
sos gratuitos: Negociação, Bioéti-
ca, Empreendedorismo, Dificulda-
des de Aprendizagem, Marketing e 
Varejo, Gestão com Pessoas, Ética 
Profissional, Princípios da Minera-
ção, Direito Administrativo e Rela-
ções Internacionais.

Neste ano, a Assessoria 
de Relações Internacionais da 
UEMA já fechou acordos com 
três universidades: Universitat 
de Lleida, na Espanha; Univer-
sidad Tecnica Federico Santa 
Maria, no Chile; e Universida-
de do Porto, em Portugal.

Campo de ensino para pro-
fessores e de aprendizagem 
para acadêmicos de Medici-
na Veterinária da Instituição, 
o Hospital oferece serviços 
especializados e, em breve, 
funcionará 24h por dia.

Pensando na melhoria da 
qualidade de vida da comu-
nidade acadêmica, o Depar-
tamento de Educação Física 
oferece diversas atividades 
para os alunos, professores e 
servidores da Instituição.

A UEMA iniciou o processo de aquisição do Sistema Integrado de Gestão e Atividades Acadêmicas (SIGAA) e do Sistema Integrado 
de Patrimônio, Administração e Contrato (SIPAC). A implementação será realizada ainda este ano. A efetivação das matrículas 
totalmente on-line será possível a partir do próximo período letivo. 
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Com a palavra Zafira Almeida
Assessora de Gestão Ambiental

Gustavo Pereira da Costa
Reitor

MENSAGEM AOS NOVOS ESTUDANTES 

Chegar à universidade re-
presenta um novo ciclo de 
vida, em que se desacortinam 
amplas oportunidades, desco-
bertas fascinantes e inéditos 
conhecimentos. Para isso, são 
imprescindíveis o compromis-

so ético e pessoal com sua for-
mação, a dedicação aos estu-
dos e a ativa participação na 
vida universitária e social. 

A entrada de novos alunos 
a cada ano representa o revi-
goramento do nosso sentido 
de comunidade. Significa a re-
afirmação da essência de ser 
uma Universidade, organismo 
vivo, dinâmico, detentora de 
uma grandiosa missão. 

A UEMA, que tem como um 
de seus propósitos a formação 
cidadã e profissional, convida 
a todos para uma vida univer-
sitária plena e intensa . Mer-
gulhem nesse oceano infinito! 
Aqui encontrarão docentes 
qualificados e comprometidos , 
técnicos-administrativos capa-
citados e dedicados, além de 
vibrantes estudantes. Todos, 

sem exceção, de extrema rele-
vância para o êxito da jornada 
que ora iniciam.

A Universidade Estadual do 
Maranhão oferece um conjun-
to de políticas direcionadas à 
permanência e ao desenvolvi-
mento de seus alunos, que vão 
do acesso a bolsas de iniciação 
científica, monitoria, extensão, 
trabalho, até os benefícios da 
assistência aos discentes, o 
apoio à participação em even-
tos, a mobilidade acadêmica. 
Conheçam cada uma delas e 
construam a sua formação de 
modo integral.

O aprendizado ultrapassa os 
limites das salas de aula, das 
bibliotecas e dos laboratórios. 
A convivência, a participação e 
as relações pessoais, associa-

das aos intermináveis avanços 
tecnológicos, às comunicações 
em rede e à autonomia do 
pensamento, são igualmente 
fontes inesgotáveis de aquisi-
ção e troca de saberes. É pre-
ciso que cada um opere em si a 
mudança que espera do mun-
do e isso requer curiosidade, 
senso crítico e inconformismo, 
vivenciados com responsabili-
dade , tolerância e respeito às 
diferenças. 

Desejo a todos , em nome 
de todo o coletivo da UEMA, 
uma caminhada extraordiná-
ria e uma identificação rápida 
com esta Universidade que é 
grande, que é sua, é do povo 
maranhense. 

Seja bem-vindos!

A gestão ambiental vem 
ganhando cada vez mais es-
paço nas universidades, sen-
do crescente o número de 
IES que incorporam políticas 
ambientais na administra-
ção e na gestão acadêmica. 
A Universidade Estadual do 
Maranhão, ciente do seu pa-
pel, não poderia se furtar a 
somar na missão de qualifi-
car e conscientizar os cida-
dãos formadores de opinião 
de amanhã.

Há um ano, a reitoria da 
UEMA optou por institucio-
nalizar um Sistema de Ges-
tão Ambiental, reafirmando a 
busca pela sustentabilidade, 
por meio da criação da As-
sessoria de Gestão Ambien-
tal – AGA. Corroboramos que 
as universidades devem dei-
xar de ser vistas como ins-
tituições estagnadas e buro-
cráticas. Precisamos praticar 
aquilo que é ensinado em sala 
de aula, para que isso acon-
teça, torna-se indispensável 
a incorporação dos princípios 
e práticas da sustentabilidade 
por meio de um pro cesso de 
sensibilização e envolvimento 

de todos os segmentos na re-
solução de problemas socio-
ambientais, somado à toma-
da de decisões auxiliada por 
planejamento e capacitação.

Neste sentido, a AGA/
UEMA vem desenvolvendo 
três programas: a) Educação 
Ambiental para Sustentabi-
lidade na UEMA; b) Impac-
tos Ambientais nos Campi da 
UEMA e c) Certificação Am-
biental, no contexto dos quais 
estão sendo desenvolvidos 
cerca de 10 projetos, além da 
adesão à Agenda da Adminis-
tração Pública do Ministério do 
Meio Ambiente – A3P/MMA. 
Por meio do desenvolvimen-
to da consciência ecológica e 
do envolvimento dos diferen-
tes setores, acreditamos ser 
possível incorporar ações que 
possam levar à consolidação 
de hábitos sustentáveis e ne-
cessários para uma melhor 
qualidade de vida e conserva-
ção do ambiente.

No entanto, a despeito de 
todas as iniciativas, ainda en-
contramos obstáculos para 
tornar realidade o enraiza-
mento da sustentabilidade 

na comunidade acadêmica. 
Constata-se uma nítida rela-
ção entre os problemas am-
bientais e outros problemas 
de saúde pública, econômi-
cos e sociais. Atualmente nos 
deparamos com mais uma 
endemia devida, também, 
ao descaso com as questões 
ambientais. Muitos recursos 
financeiros, que poderiam 
ter outra aplicabilidade, têm 
sido investidos nos progra-
mas de combate ao Aedes 
aegypti, sem resultados pro-
missores. As dificuldades em 
controlar as doenças, dentre 
outras, perpassam por falta 
e/ou má-educação da popu-
lação. Entendemos que ape-
nas as campanhas educativas 
não são suficientes, mas já 
seriam um avanço se aconte-
cessem com planejamento e 
regularidade

Os focos de larvas dos 
mosquitos na nossa univer-
sidade são devidos aos acú-
mulos de resíduos que ficam 
abandonados nas áreas livres 
e nos prédios, a exemplo de 
garrafas pets, copos descartá-
veis, dentre outros materiais 

que não foram reutilizados 
ou reciclados, além de águas 
estagnadas causadas por va-
zamentos e desperdícios, que 
oferecem as condições para 
multiplicação dos mosquitos 
e consequentemente da do-
ença. Precisamos ter espaço 
adequado para acondicio-
nar os nossos resíduos até a 
destinação correta, mas ne-
cessitamos também tomar 
atitudes cotidianas de cuida-
do com o ambiente. Outras 
doenças estão associadas às 
questões ambientais e, para 
a proteção de cada um e to-
dos dentro e fora dos muros 
do Campus, é necessário o 
envolvimento de toda a co-
munidade em pequenas, po-
rém fundamentais, ações que 
busquem, além de diminuir 
a incidência dessas doenças, 
outros benefícios socioam-
bientais. Nós da AGA estamos  
trabalhando o incentivo à re-
ciclagem, à coleta seletiva, 
redução de resíduos quími-
cos, plásticos, papel e orgâ-
nicos, associada a programas 
de educação ambiental.
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MODERNIZAÇÃO 
Por: Karla Almeida

EM BREVE: MATRÍCULAS ON LINE
A partir do próximo período letivo, os acadêmicos da UEMA já poderão fazer suas matrículas pela internet

A Universidade Estadual do 
Maranhão (UEMA), a partir do 
planejamento de 2015, iniciou 
o processo de aquisição do 
Sistema Integrado de Gestão 
e Atividades Acadêmicas (SI-
GAA) e do Sistema Integrado 
de Patrimônio, Administração 
e Contrato (SIPAC) para a im-
plementação em 2016.

O SIGAA e o SIPAC, com-
põem softwares utilizados em 
instituições de ensino, que vi-
sam a dinamizar o acesso à in-
formação dos professores, alu-
nos e servidores. Os sistemas 
são preparados e desenvolvi-
dos para atender, com suces-
so, a todas as necessidades e 
demandas dessas instituições. 
O objetivo é sanar algumas 
dificuldades de consistência, 
registro, monitoramento e 
acesso de dados, e implantar 
sistemas de informatização 
para modernização da área 
administrativa e acadêmica da 
Universidade.

Segundo o Reitor da UEMA, 
Gustavo Pereira da Costa, tais 
aquisições foram uma das 
prioridades da sua gestão, 
para facilitar o acesso a todas 
as informações que lhe são 
pertinentes. “Um dos pontos 
que nós assumimos priorita-
riamente, com a comunidade 
acadêmica, foi o processo de 
modernização da UEMA, da 
utilização das melhores tecno-
logias para facilitação do nosso 
trabalho. A implantação des-
ses sistemas foi uma decisão 
necessária e acertada” – falou 
o nosso Reitor

Assim, estão sendo desen-
volvidas ações e treinamentos 
voltados para a efetivação dos 
Sistemas, incluindo a efetiva-
ção das matrículas totalmen-
te on-line, a partir de 2016.2. 
“Estamos muito otimistas na 
real efetivação e implantação, 
desse sistema que acredita-
mos, será uma revolução na 
gestão acadêmica da UEMA” – 
enfatizou a Pró-Reitora de Gra-
duação, Andrea de Araújo.

A Pró-Reitoria de Planeja-
mento (PROPLAN), por meio 
do Núcleo de Tecnologias da 
Informação (NTI), está respon-
sável por todo esse processo 

de implantação. O Pró-Reitor 
de planejamento, Roberto Ser-
ra, reiterou que o novo sistema 
irá garantir uma nova dinâmica 
aos trabalhos e visa a atender 
todas as necessidades da insti-
tuição de ensino.

“A implantação dos Sis-
temas irá abranger todas as 
funções de negócio da UEMA, 
sejam estas acadêmicas ou 
administrativas, possibilitando 
segurança, rapidez e melhor 
estruturação da base de dados. 
Além do SIGAA e do SIPAC, 
outros sistemas estão sendo 
adquiridos ou desenvolvidos 
visando à constituição de um 
eficiente Sistema Integrado de 
Gestão da UEMA (SIGUEMA). 
Todos esses recursos trarão 
evolução para o funcionamen-
to da Universidade”, enfatizou 
Roberto Serra.

 
Sistemas
O SIGAA (Sistema Integra-

do de Gestão de Atividades 
Acadêmicas) é especializado 

na área acadêmica, através 
de seus módulos de graduação, 
pós-graduação (stricto e lato-
sensu), ensino técnico, ensino 
médio e infantil, submissão e 
controle de projetos e bolsis-
tas de pesquisa, submissão e 
controle de ações de extensão, 
submissão e controle dos proje-
tos de ensino (monitoria e ino-
vações no ensino), registro e re-
latórios da produção acadêmica 
dos docentes, atividades de en-
sino a distância e um ambiente 
virtual de aprendizado, deno-
minado “Turma Virtual”, dentre 
outros. Disponibiliza também 
portais específicos para: reito-
ria, professores, alunos, tutores 
de ensino a distância, coorde-
nações lato-sensu e stricto-sen-
su, comissões de avaliação ins-
titucional e docente.

Já o SIPAC (Sistema Integra-
do de Patrimônio, Administra-
ção e Contratos) é um sistema 
administrativo de Governo Ele-
trônico, que informatiza a área 
orçamentária da Instituição e 
as consequentes requisições 

que demandam esse orçamen-
to (Material, Passagens, Diárias, 
Suprimento de Fundos, Auxílio 
Financeiro, prestações de ser-
viço a pessoa física e jurídica, 
dentre outras). Possui funcio-
nalidades para gestão de almo-
xarifados, controle patrimonial, 
compras e licitações, controle 
de atas e pedidos em atas de 
registros de preços, acompa-
nhamento de entrega de empe-
nhos (liquidação de despesas), 
controle de obras e manuten-
ções de bens imóveis, aquisição 
de materiais informacionais, 
faturas de água e energia elé-
trica, controle dos contratos 
e convênios, fluxo de proces-
sos e documentos eletrônicos, 
registro e pagamento de bol-
sistas, acompanhamento das 
despesas com automóveis e 
combustíveis. O SIPAC tam-
bém disponibiliza portais de 
informações especiais para se-
tores administrativos, dirigen-
tes da instituição, para audito-
ria e controle interno e para a 
fundação de apoio à pesquisa.
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Por: Carol Ribeiro

PROGRAMAS ESTIMULAM DESENVOLVIMENTO 
CIENTÍFICO NA UEMA

Um dos grandes desafios 
das universidades é promo-
ver a difusão do conheci-
mento científico e estimular 
a pesquisa acadêmica logo 
nos primeiros períodos de 
ingresso do estudante. Por 
isso, alguns programas es-
timulam o envolvimento de 
estudantes de graduação 
nas atividades científicas, 
tecnológicas e artístico-cul-
turais da Universidade Esta-
dual do Maranhão.

Os programas beneficiam 
alunos que desejam seguir o 
caminho do estudo científico 
durante a graduação, ofere-
cendo bolsas de fomento, 
que auxiliam no desenvol-
vimento das pesquisas. São 
eles:

PIBIC
O Programa de Bolsas 

de Iniciação Científica da 
UEMA, em conjunto com a 
Fundação de Amparo à Pes-
quisa e ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico do 
Maranhão (FAPEMA), busca 
despertar a vocação cien-
tífica e incentivar talentos 

potenciais entre estudantes 
de graduação, mediante a 
participação em projetos de 
pesquisa, além de contribuir 
para a formação de recursos 
humanos no campo da pes-
quisa.

O Programa contempla 
alunos devidamente matri-
culados na UEMA que não 
tenham mais de três re-
provações, que apresentem 
rendimento acadêmico mí-
nimo de 7 e sejam indicados 
por um orientador. Os inte-
ressados devem ficar aten-
tos à divulgação do edital de 
seleção, publicado no site 
da Universidade.

PIBID
O Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Do-
cência é voltado aos alunos 
dos cursos de Licenciatura 
da UEMA e busca o aperfei-
çoamento e a valorização 
da formação de professores 
para a educação básica.

No PIBID, a inserção do 
estudante de graduação, no 
contexto das escolas públi-
cas, é estimulado desde o 

início de sua formação aca-
dêmica, incentivando ati-
vidades didático-pedagógi-
cas, sob orientação de um 
professor. A seleção é feita 
por meio de edital divulgado 
nos veículos de comunica-
ção da Universidade.

PIBEX
O Programa Institucio-

nal de Bolsas de Extensão 
incentiva a participação de 
professores e alunos nas 
atividades de extensão, de-
senvolvidas na UEMA, pos-
sibilitando maior integração 
entre o ensino, a pesquisa e 
a extensão.

O PIBEX contribui para 
a formação profissional do 
estudante de graduação, 
numa perspectiva crítica 
de inclusão, possibilitando 
a socialização do conheci-
mento, incentivando a ado-
ção de tecnologias e criando 
espaços alternativos para o 
desenvolvimento de ações 
extensionistas de natureza 
interdisciplinar.

Os projetos de extensão 
e a seleção de alunos bol-

sistas são regidos por edital 
divulgado de acordo com o 
calendário acadêmico vi-
gente.

Bolsa Trabalho
Além dos programas de 

fomento à pesquisa e à ex-
tensão, a Universidade Es-
tadual do Maranhão preocu-
pa-se com a permanência de 
estudantes com vulnerabili-
dade econômica na Institui-
ção. Por isso, criou a Bolsa 
Trabalho, um benefício des-
tinado a estudantes, voltado 
para o desenvolvimento de 
atividades administrativas 
nas dependências da Uni-
versidade.

A Bolsa Trabalho busca 
minimizar a evasão dos alu-
nos de graduação nos dois 
primeiros períodos, promo-
vendo a inclusão social e a 
igualdade de condições. 

O Programa tem duração 
de um ano e os candidatos 
devem ficar atentos às nor-
mas publicadas no Edital di-
vulgado pela Pró-Reitoria de 
Extensão e Assuntos Estu-
dantis (Proexae).

ESPECIAL CALOUROS BOLSAS
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ESPECIAL CALOUROS UEMANET
Por: Paula Lima

MOOCS: CURSOS ABERTOS DA UEMA
Você sabe o que são cur-

sos abertos? A ideia consiste 
em dar acesso livre na internet 
aos diversos materiais didáti-
cos - aulas de vídeo, módulos 
ou cursos inteiros, pesquisas, 
artigos científicos, livros e ou-
tros. Cursos nesse formato têm 
como principal objetivo facilitar 
o acesso ao mais humano dos 
direitos: a educação, eliminan-

do barreiras formais como for-
mação prévia ou custos, que 
consistam em impedimentos 
para se chegar à qualificação.

Esse tema permeia as prin-
cipais universidades do mundo, 
entre as quais: Havard, MIT, 
Boston, Toronto, Hong Kong, 
Kyoto, Peking, que disponibili-
zam cursos gratuitos, por meio 
de suas plataformas. 

Quais são os benefícios? Li-
vre acesso, atividades sem re-
gras, restrições ou imposições, 
ritmo de aprendizagem indivi-
dual, práticas pedagógicas cen-
tradas no aluno e isenção de 
custos.

Seguindo o exemplo des-
sas universidades, a UEMA, 
por meio do Núcleo de Tecno-

logias para Educação – UEMA-
net, criou uma Plataforma de 
Cursos Abertos, que já conta 
com 10 cursos: Negociação, 
Bioética, Empreendedorismo, 
Dificuldades de Aprendizagem, 
Marketing e Varejo, Gestão 
com Pessoas, Ética Profissional, 
Princípios da Mineração, Direito 
Administrativo e Relações In-
ternacionais. Em breve estarão 

disponíveis mais dois: Direito 
Humano e Educação e; Gestão 
Ambiental. Cursos online, sem 
pré-requisitos para participa-
ção, oferecidos para um grande 
número de participantes.

A UEMA é a primeira no Nor-
deste a oferecer tais cursos e 
uma das poucas no Brasil com 
plataforma própria.

A Coordenadora Geral do 
UEMAnet, Ilka Serra, explica o 
diferencial dos cursos abertos, 
que se destacam pelo grande 
potencial participativo, pela fle-
xibilidade e ausência de forma-
lidade: “A ideia é disponibilizar 
conhecimentos produzidos na 
Universidade, propiciando dis-
cussões sobre variados temas, 
de forma livre, dinâmica, flexí-

vel e participativa, contribuin-
do, assim, para a democratiza-
ção do conhecimento”. E acres-
centa: “Pretendemos aperfeiçoar 
a nossa plataforma, oferecendo 
cursos de pós-graduação em di-
versas áreas do conhecimento”.

Roza Virginia da Silva Lucena, 
que fez o curso de Negociação, 
aprovou a iniciativa da Universi-
dade. “Parabéns pela qualidade 

do material, de fácil compreen-
são e de imenso valor instrutivo 
e bastante atrativo. Estou muito 
feliz por ter acesso a mais essa 
ferramenta de conhecimento. 
Nos dias atuais, sentimos neces-
sidade de aperfeiçoamento e co-

nhecimentos em todas as áreas 
para acompanharmos a evolu-
ção e obtermos sucesso na vida, 
nos relacionamentos. A UEMA 
demonstra com essa iniciativa o 
interesse em contribuir de forma 
ainda mais abrangente com a so-
ciedade”, destacou.

Todos os cursos têm duração 
de 60h e dão direito a certificado 
de conclusão. Já são mais de 20 

mil participantes distribuídos em 
21 países. É a Universidade Esta-
dual do Maranhão antenada com 
o mundo. Acesse o site www.
cursosabertos.uema.br, esco-
lha o curso e aproveite essa 
oportunidade.

Professora Heloísa Varão durante a gravação de um dos cursos abertos



6 | UEMA NOTÍCIAS

NOSSA CIDADE UNIVERSITÁRIA: LOCALIZE-SE
Mapa da Cidade Universitária Paulo VI, São Luís-MA

Parque Independência (EXPOEMA)
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PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO: 
AÇÕES E NOVIDADES PARA 2016 

Com o intuito de promover 
a cooperação internacional 
para a melhoria de capacita-
ção profissional, a Assessoria 
de Relações Internacionais da 
Universidade Estadual do Ma-
ranhão (ARI/UEMA) se desta-
ca em meio a internacionali-
zação na Educação Superior. 
Criada em 2015, conquistou 
vários convênios e parcerias, 
as quais possibilitam o ingres-
so de alunos e professores nas 
universidades do exterior. 

Por meio dos programas 
de intercâmbio, a ARI visa a 
estimular e organizar a vivên-
cia da comunidade acadêmica 
com novas concepções e cul-
turas, além de dar celeridade 
aos processos. “A internacio-
nalização é fundamental para 
o crescimento da vida acadê-
mica, pois se faz necessária 
para a transferência de infor-
mações e de conhecimentos. 
Na ARI estão reunidas todas 
as informações a cerca dos 
programas, editais e bolsas, 
assim como os mecanismos 
que podem facilitar e acelerar 
os processos de internaciona-
lização”, relata o assessor de 
relações internacionais, Tha-
les Passos de Andrade.

No ano passado, o Fulbri-
ght, Be Mundus, Caldo Con-
sortium, DAAD, TWAS e Bol-
sas Santander foram alguns 
dos convênios firmados. O de 
maior destaque foi o “Ciência 
sem Fronteiras”, com mais de 

40 alunos de diferentes áreas 
que ingressaram em univer-
sidades internacionais. Já no 
início deste ano, a ARI fechou 
acordos com três universida-
des: Universitat de Lleida, na 
Espanha (extensão para alu-
nos de graduação); Univer-
sidad Tecnica Federico Santa 
Maria, no Chile; e Universida-
de do Porto, em Portugal.

Para 2016, a Assessoria de 
Relações internacionais traz 
outras novidades. Segundo o 
professor Thales, ocorrerá a 
celebração de novos convênios 
que irão facilitar a mobilidade 
de estudantes e o acompa-
nhamento das publicações de 
editais internacionais. 
E, para maior assis-
tência será estabele-
cido o “Laboratório de 
Internacionalização”, 
onde os acadêmicos 
poderão realizar con-
sultas a cerca dos 
editais que preten-
dem participar. “O 
aluno vai receber as 
devidas orientações 
sobre o preenchimen-
to dos documentos e 
processos, de manei-
ra que estejam aptos 
a competir”, revela. 

Além disso, outras 
propostas estão na 
pasta, como a inser-
ção de cursos de ni-
velamento em inglês 
para alunos e profes-

sores intercambistas. O asses-
sor de relações internacionais 
ainda lembra que já existem 
cursos e mecanismos virtuais 
desta natureza, dispostos no 
site institucional (www.ari.
uema.br), como é o caso do 
TOELF ITP (exame usado para 
identificar o nível de profici-
ência em inglês). 

Outra iniciativa a ser lan-
çada é o “UEMA Friends”, pro-
posta de hospedagem para 
estudantes e profissionais 
de fora do país, com base na 
promoção da interação social. 
“Devemos estimular não so-
mente a interação dentro da 
universidade, mas em todos 

os componentes sociais. Essa 
é mais uma forma de exerci-
tar o sentido de internaciona-
lização”. 

Balanço das ações

Sobre as atividades re-
alizadas até o momento, o 
professor Thales de Andrade 
pontua: “Com um ano de in-
ternacionalização, nós reali-
zamos ações que só grandes 
universidades realizam. Nes-
te segundo ano, queremos 
concretizar todos os projetos 
em busca de um desenvol-
vimento ainda maior para a  
instituição”, finaliza.

Por: Jesilene Corrêa

ESPECIAL CALOUROS INTERCÂMBIO
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Você sabia?

SERVIÇO MÉDICO NO CAMPUS PAULO VI

Transporte no Campus: 
A Comunidade Universitá-
ria dispõe de gratuidade 
no serviço de transporte de 
ônibus dentro do Campus 
Paulo VI para locomoção 
e acesso entre os prédios, 
com funcionamento ininter-
rupto. Quem precisa ir e vir, 
de um prédio ao outro, pode 
entrar no ônibus UEMA IPA-
SE pela porta dianteira ou 
traseira sem precisar pagar. 

A UEMA oferece Serviço 
Médico gratuito, no Cam-
pus Paulo VI, destinado à 
comunidade universitária 
(alunos, professores, servi-
dores e prestadores de ser-
viço), nos horários matutino 
e vespertino.

O quadro do Serviço Mé-
dico é composto por profis-
sionais da área, especialis-
tas, que fazem atendimento 
durante toda a semana, por 
escalas, além de enfermei-
ros, técnicos de enfermagem, 
assistente social e farmacêu-
tica. Tem como atividades 
principais o atendimento de 
urgência e emergência, am-
bulatorial e de prevenção. Os 
casos mais complexos são 
encaminhados para os hospi-
tais próximos à UEMA.

O coordenador do Ser-
viço Médico, Marcelo Vas-
concelos, destacou que esse 
Serviço “também desenvolve 
campanhas de prevenção e 
atividades educativas de pro-
moção da saúde”.

O Serviço Social Médico 

do Campus Paulo VI é um ór-
gão ligado à Pró-Reitoria de 
Extensão e Assuntos Estu-

dantis (PROEXAE) e tem, em 
sua estrutura física, consul-
tórios reformados, uma sala 

para material biológico, uma 
farmácia básica, uma enfer-
maria e uma coordenação.

Por: Karla Almeida

ESPECIAL CALOUROS

Restaurante Universitário 
(RU): Os alunos da UEMA po-
dem almoçar gratuitamente 
no Restaurante Universitário 
no Campus Paulo VI – desde 
que solicitem a carteirinha 
do R.U. Para a emissão da 
carteira é necessária a apre-
sentação dos seguintes do-
cumentos: cópia do RG e do 
comprovante de matrícula. 
O horário de funcionamento 
do RU é das 11h30 às 13h30. 
Vale lembrar que a apresen-
tação da carteira de identi-
fi cação é obrigatória para a 
entrada no Restaurante.

Biblioteca Central: O acervo 
da Biblioteca da UEMA é forma-
do por livros, periódicos, folhe-
tos e recursos audiovisuais nas 
variadas áreas do conhecimento 
humano. Além disso, dispõe de 
um Sistema de Bibliotecas In-
tegradas – SIB/UEMA para que 
o aluno possa ter acesso rápido 
de consulta ao Acervo,  a em-
préstimos de livros, à internet, 
e  à Bibliotecas Virtuais. Para 
tirar a carteira da Biblioteca é 
necessário a apresentação dos 
seguintes documentos: Carteira 
de identidade; duas fotos 3x4; 
taxa estipulada e comprovante 
de matrícula atualizada. 

Acadêmicos, professores e ser-
vidores da UEMA terão agora 
acesso a uma das maiores bi-
bliotecas digitais do mundo: a 
Biblioteca Pearson; ela estará 
disponível na Biblioteca Virtual 
da UEMA. A Pearson conta com 
um amplo catálogo com títulos 
nacionais e internacionais nas 
mais diversas áreas de conhe-
cimento. Tem também acervo 
com livros consagrados e best 
sellers, além de títulos adotados 
em diversas universidades re-
nomadas. O aluno terá acesso 
à biblioteca virtual por meio do 
número de matrícula e senha.

Você sabia?

Funcionária da UEMA durante atendimento no Posto Médico
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Por:   Polyanna Bittencourt

ESPORTE NA UNIVERSIDADE

A entrada na universida-
de representa, para muitos, 
uma grande mudança na ro-
tina e nos hábitos. As diver-
sas atividades acadêmicas 
e as novas relações sociais 
acabam consumindo a maior 
parte do tempo dos novos 
universitários. Fatores que 
podem reduzir ou mesmo 
excluir as atividades físicas, 
levando muitos jovens ao se-
dentarismo.

O estilo de vida sedentá-
rio é nocivo para a saúde. O 
baixo nível de atividades físi-
cas é um fator de risco para o 
desenvolvimento de doenças 
como infarto do miocárdio, 
diabetes tipo II, hipertensão 
arterial, obesidade e câncer.

A prática de exercícios fí-
sicos, não só ajuda a reduzir 
esses riscos, como também 

colabora no controle do peso 
corporal, melhora a resistên-
cia física e aumenta a expec-
tativa de vida. Sem contar 
os benefícios psico-sociais, 
como aumento do bem-estar 
e alívio do stress – tão co-
mum nos universitários (no-
vos ou veteranos), prejudi-
cando a memória e causando 
dificuldade de concentração, 
comprometendo, assim, o 
desempenho acadêmico.

Pensando na melhoria da 
qualidade de vida da comu-
nidade acadêmica, o Depar-
tamento de Educação Física 
(DEF) da Universidade Esta-
dual do Maranhão, oferece 
diversas atividades para os 
alunos, professores e servi-
dores da instituição.

“O Departamento de Edu-
cação Física, preocupado com 

o afastamento dos discentes, 
a cada ano, da prática das 
atividades físicas desporti-
vas, propõe-se a oferecer ati-
vidades, com a finalidade de 
favorecer maior integração, 
elevar a auto estima, o espí-
rito de equipe, a disciplina, a 
motivação para o desempe-
nho das funções e, sobretu-
do, estimular a prática sis-
temática das atividades físi-
cas, na busca da melhoria da 
qualidade de vida em todos 
os seus aspectos”, ressaltou 
o chefe do Departamento de 
Educação Física, José Nilson 
Andrade.

Moradores da circunvizi-
nhança da UEMA também 
podem utilizar-se dos servi-
ços ofertados pelo DEF.

Para participarem das prá-
ticas esportivas ou recreati-

vas oferecidas pela Universi-
dade, os interessados devem 
comparecer ao Departamen-
to de Educação Física, para 
optar pela atividade de seu 
interesse e marcar o horário 
disponível. Após essa esco-
lha, os alunos, professores ou 
servidores serão encaminha-
dos ao Posto Médico da UEMA, 
para a realização de exames 
que atestem que a pessoa 
está (ou não) apta para o ini-
cio da prática desportiva.  De 
posse do atestado médico, a 
pessoa retorna ao DEF para 
agendar uma avaliação física. 
Para as pessoas da circunvi-
zinhança, o atestado deverá 
ser entregue no ato da ins-
crição – cujo prazo irá até o 
dia 04 de março do corren-
te ano, na sala de adminis-
tração do Departamento de 
Educação Física, no Centro 
de Convenções.

O chefe do Departamento 
de Educação Física informou 
ainda que os calouros e/ou 
os que tiverem índice técni-
co, poderão compor as equi-
pes da UEMA que disputarão 
os jogos universitários. 

Atividades para comuni-
dade acadêmica

• Caminhada
• Futebol de campo
• Futsal
• Ginástica Aeróbica
• Ginástica localizada
• Musculação
• Voleibol

Atividades para comuni-
dade vizinha

• Caminhada
• Ginástica Aeróbica
• Ginástica localizada
• Musculação
• Escolinha de futebol de   

         campo
• Escolinha de futsal
• Escolinha de voleibol

ESPECIAL CALOUROS ESPORTE
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Prof. Dr. Arnodson Campelo e a sra. Catarina de Jesus 
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Por:   Walline Alves

Hospital Veterinário Universitário da UEMA

A Universidade Estadual 
do Maranhão tem como pi-
lares fundamentais a pro-
moção do ensino de gra-
duação e pós-graduação, 
a extensão universitária e 
a pesquisa, a difusão do 
conhecimento, a produção 
de saber e de novas tec-
nologias interagindo com 
a comunidade, com vistas 
ao desenvolvimento social, 
econômico e político do 
Maranhão. E, com esses 
objetivos, o Hospital Ve-
terinário Universitário da 
UEMA é conduzido.

Campo de ensino para 
professores e de aprendi-
zagem para acadêmicos 
de Medicina Veterinária da 
Instituição, o Hospital con-
ta, atualmente, com o se-
guinte quadro: dois médi-
cos veterinários, dez médi-
cos veterinários residentes 
e dois médicos veterinários 
que prestam serviços para 
o Hospital. “Temos um qua-
dro altamente qualificado 
de professores doutores e 
de residentes, sendo que 
estes estão sempre sob a 
supervisão dos docentes”, 
frisou o Diretor do Hospi-
tal, Arnodson Campelo.

Os serviços especializa-
dos também são um dife-
rencial no Hospital Vete-
rinário da UEMA: Raio X, 
Endoscopia, Ultrassom, 
Eletrocardiograma, Odon-
tologia Veterinária, Oftal-
mologia Veterinária, Ci-
tologia, além de cirurgias 
complexas, inclusive orto-
pédicas.

A excelência da equipe 
médica veterinária é des-
tacada pela comunidade. A 
senhora Catarina de Jesus, 
moradora do Monte Caste-
lo, afirmou que confia mui-
to no Hospital Veterinário 
da UEMA. “Sempre que 
minha cadela precisa de 
cuidados, recorro a este 
Hospital. Gosto muito da 
seriedade com que todos 
trabalham aqui, bem como 
dos serviços oferecidos”, 
frisou.

O horário de funciona-
mento do referido Hospital 
é das 8h às 17h e o aten-
dimento se dá por ordem 
de chegada. Em média 60 
animais são atendidos por 
dia. A consulta tem o valor 
de R$ 30,00. Mas, é im-
portante frisar , segundo o 
Prof. Dr. Arnodson Campe-
lo, que o Hospital não visa 
ao lucro, mas sim ao pro-
cesso ensino-aprendiza-
gem. “Nosso único e maior 
lucro é o aprendizado do 
aluno”, destacou.

Ele afirmou ainda que 
as taxas cobradas são pró-
ximas aos valores de cus-
tos de cada procedimen-
to. “Uma soroterapia, por 
exemplo, cobramos, atu-
almente, uma importância 
de R$ 30,00; o hemograma 
completo é R$10,00. Pro-
cedimentos cirúrgicos, em 
média, custam mais caro, 
mas seguimos a mesma 
diretriz de cobrar apenas 
o valor de custo dos mate-
riais cirúrgicos e das me-
dicações utilizadas”, subli-
nhou Campelo.

O Hospital conta com 
três equipes cirúrgicas que 
fazem até 15 cirurgias por 
dia (de emergência ou pre-
viamente marcadas). Em 
breve, o hospital também 
funcionará 24h por dia. 
“Essa será uma importante 
conquista para a UEMA e 
para a comunidade”, con-
cluiu o Diretor do Hospital 
Universitário.

ESPECIAL CALOUROS MEDICINA VETERINÁRIA

A serviço do ensino, da pesquisa, da extensão e da comunidade
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Prof. Dr. Arnodson Campelo e a sra. Catarina de Jesus 

Morador do bairro vizinho à UEMA, Cleanderson Silva, levando seu cachorro para consulta 
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Aconteceu na UEMA

Pesquisadores da UEMA e de outras instituições 
lançam livro sobre o Império do Brasil

NOVAS INSTALAÇÕES DOS CURSOS DE GEOGRAFIA 
E PEDAGOGIA DO CECEN SÃO ENTREGUES

ENCONTRO PEDAGÓGICO NO CAMPUS CAXIAS

Foi lançado dia 19 de feve-
reiro, na Livraria Leitura, o li-
vro “O Império do Brasil: Edu-
cação, Impressos e Confrontos 
Sociopolíticos”, organizado pe-
los professores Marcelo Che-
che Galves da Universidade 
Estadual do Maranhão, Cláudia 
Engler Cury, da Universidade 
Federal da Paraíba e Regina 

Helena Martins de Faria, da 
Universidade Federal do Mara-
nhão. A coletânea tem o selo 
das Editoras UEMA e Café & 
Lápis.

Fruto do encontro de pes-
quisadores em eventos acadê-
micos dedicados à história do 
Brasil no Império e no Oitocen-
tos,  o livro reúne 18 capítulos 

e 21 autores de nove estados 
brasileiros e de oito universi-
dades diferentes.

A obra é organizada em 
quatro eixos temáticos: Cul-
tura Escolar, Instituições Es-
colares e Impressos; Cultura 
Política, Estado e Impressos; 
Escravidão, Abolição e Im-
prensa e; Sertão: Integração e 

Narrativas. Segundos os orga-
nizadores, a coletânea reflete 
o grande dinamismo da pro-
dução historiográfica no meio 
acadêmico.

O livro pode ser adquiri-
do por meio do site da Edito-
ra UEMA (www.editorauema.
uema.br) ou nas livrarias Lei-
tura, em São Luís.

O Reitor UEMA, Gustavo Pe-
reira da Costa, realizou, no dia 
18 de fevereiro, a entrega do 
novo pavilhão de salas do Cen-
tro de Educação, Ciências Exa-
tas e Naturais (Cecen).

As novas instalações do 
Cecen irão abrigar os setores 
administrativos dos cursos de 
Geografia e Pedagogia, além 
dos departamentos de História 
e Geografia e de Educação e Fi-
losofia.

Segundo o reitor, a entre-
ga desses espaços ao Cecen 
representa a reafirmação da 
política institucional de forma-
ção de professores. Destacou 

ainda que os investimentos em 
infraestrutura continuarão a 
ter como mote a melhoria das 
condições de pesquisa, de en-
sino e de aprendizagem. “Hoje 
é um dia muito feliz para todos 
da UEMA, especialmente para 
a comunidade do Cecen. Esta-
mos aqui para materializar um 
desejo antigo de professores, 
servidores e alunos. Acredito 
que os espaços amplos e fun-
cionais entregues agora per-
mitirão um fazer acadêmico 
melhor e mais condizente com 
a capacidade que hoje dispo-
mos”, disse o reitor.

Na perspectiva de fomen-
tar o debate e a reflexão sobre 
o funcionamento dos cursos de 
Licenciatura diante dos proces-
sos avaliativos do Ministério da 
Educação (MEC) e seus efeitos 
no âmbito da comunidade, a Uni-
versidade Estadual do Maranhão 
(UEMA) Campus Caxias promo-
veu, dias 23 e 24 de fevereiro, 
mais um Encontro Pedagógico.

O Encontro reuniu professo-
res, pesquisadores e estudantes 
que participaram de palestras 
sobre “O processo de formação 
de professores nas licenciatu-
ras: dificuldades e perspectivas 
no cenário nacional e local” e 

“Do produto ao processo: uma 
análise da possibilidade formati-
va do Enade”, ministradas pelas 
professoras Maria de Fátima Fe-
lix Rosar e Georgyanna Andréa 

Silva Morais, respectivamente. 
Além disso, foram realizadas 
apresentações de Grupos de  
Trabalho (GTs) dos cursos de li-
cenciatura e também elaborado 

um Cronograma de Revisão dos 
Projetos Pedagógicos no Primeiro 
Semestre de 2016 voltado para o 
Seminário das Licenciaturas que 
acontecerá na primeira semana 
do mês de Agosto.

Para a diretora do Campus 
Caxias, Valéria Pinheiro, o evento 
foi uma oportunidade de reunir 
a comunidade acadêmica para 
pensar os destinos da educação 
no município de Caxias. “Duran-
te o evento, refletimos sobre os 
cursos que queremos, quais di-
ficuldades temos para atingir 
nossos objetivos e como traçar 
ações para superar as dificulda-
des e obstáculos”, comentou.Palestra sendo ministrada no Encontro Pedagógico de Caxias

Reitor, vice-reitor, pró-reitores e professores da UEMA


