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A CASA É SUA: 
AUTOCONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA 

A ARTE DE 
PARTEJAR

GRATIFICAÇÃO 
TÉCNICA  A 

PROFESSORES 

REPRODUÇÃO E 
CRESCIMENTO DE 

MOLUSCOS BIVALVES
 “NA TERRA A 

VIDA ACORDA!”
Projeto coordenado pela professora 
Tatiana Raquel Reis Silva, do De-
partamento de História e Geografia 
da UEMA, é desenvolvido com o in-
tuito de compreender as vivências 
e o cotidiano das parteiras tradicio-
nais em São Luís.

O reitor da UEMA, Gustavo Pe-
reira da Costa, assinou, no mês 
de Outubro, as portarias que con-
cedem gratificação técnica aos 
professores do quadro efetivo da 
Instituição.

No Maranhão, o Laboratório 
de Fisioecologia, Reprodução e 
Cultivo de Organismos Marinhos 
(FISIOMAR), vinculado ao Curso 
de Engenharia de Pesca da UEMA, 
desenvolve diversas pesquisas na 
área de malacocultura, atividade 
ecologicamente positiva que con-
tribui para geração de renda de 
milhares de pessoas que moram 
em áreas litorâneas.

As lutas políticas de Nacio-
nalidades Indígenas do Equador 
foram defendidas, em nível de 
Mestrado, pelo primeiro aluno de 
pós-graduação de nacionalidade 
indígena da UEMA, Enoc Moisés 
Merino Santi.

Projeto desenvolvido por professores e acadêmicos do curso de Engenharia Civil da UEMA tem como um dos objetivos proporcionar 
às populações de baixa renda a oportunidade de utilizar em suas construções tijolos resistentes, de excelente qualidade e durabi-
lidade, visto que no Maranhão há, ainda, um déficit muito grande em habitação, com moradias precárias.
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Com a palavra Walter Canales Sant’Ana
Vice-Reitor

Já são quase dois anos de ges-
tão desse reitorado e, observando 
nossa carta de propostas, noto que 
muito se fez do que consta nela e que 
há também muito por fazer. Talvez 
seja inerente ao ser humano pesar 
mais o que ainda não foi feito em 
vez de enaltecer o que foi realizado. 
Mas, só quem parti cipa de cada ação 
concreti zada sabe, com propriedade, 
os percalços vencidos, as difi culda-
des contornadas e os imprevistos 
em meio ao processo. Dentro desse 
contexto, tenho certeza que fi zemos 
muito e teremos a vontade e a força 
de trabalho necessários para comple-
tar o que foi proposto.

No mês de novembro, ocor-
rem as eleições para Diretores de 
Curso e Chefes de Departamento. 
Quão importantes estes gestores são 
no corpo da Universidade! A qualida-
de de nossos cursos de graduação, 
hoje avaliados de diversas formas e 
por várias insti tuições, passa, sem 
sombra de dúvida, pela batuta de seu 
diretor. 

A sensibilidade de seu olhar 
para o Projeto Pedagógico do Curso, 
sua atualização constante, imple-
mentação e observância ao cumpri-
mento das ementas das disciplinas, 
bem como a seleção de professores 
aptos a colocar em práti ca os obje-
ti vos traçados. Este gestor, além do 
perfi l necessário para o desenvolvi-
mento desta missão, deverá contar 
com um grupo atuante de profes-
sores igualmente dedicados para a 
composição do colegiado e núcleo 
estruturante do curso. 

Tenho convicção que só a atu-
ação proati va desses docentes trará 

o fortalecimento desejado ao curso, 
independente de quaisquer ações 
das instâncias superiores da Univer-
sidade. Já para os departamentos 
acadêmicos, considerados pelo Esta-
tuto da Universidade como a “menor 
fração da estrutura universitária para 
todos os efeitos da organização ad-
ministrati va, didáti co-cientí fi ca e de 
distribuição de pessoal”, residem a 
importância na capacidade de seus 
chefes, eleitos entre seus pares, em 
caminharem na linha tênue que se-
para suas funções de supervisão das 
ati vidades dos docentes, membros 
do departamento e a harmonia do 
ambiente de trabalho capaz de criar 
uma sinergia de colaboração à pro-
dução, ao desenvolvimento e à qua-
lidade. 

A cobrança por carga horária, 
a observância às resoluções vigen-
tes, a atuação em ensino, pesquisa 
e extensão, a alocação de docentes 
em diversos cursos com diversos 
horários, enfi m, atuar como chefe 
de departamento não é uma missão 
simples e requer equilíbrio, sensatez 
e compromisso. 

O departamento, como a me-
nor fração autônoma da universida-
de, já deve representar os anseios da 
comunidade acadêmica coadunado 
com as regras em vigor e diretrizes 
do Plano de Desenvolvimento Insti -
tucional (PDI). A governança univer-
sitária começa nessa instância, sendo 
o Departamento, numa outra esfera, 
“uma célula dentro do sistema de 
ensino superior”, visto esse, segun-
do a pesquisadora da USP, Elizabeth 
Balbachevsky, não apenas como a 
universidade, nem como um conjun-

to de universidades, mas o conjunto 
sobre o qual a sociedade quer, o que 
o governo permite, e o que a univer-
sidade consegue arti cular”. Tal como 
tantas outras funções e cargos na 
universidade é essencial a compreen-
são de que todos fazemos a universi-
dade e contribuímos para o seu bom 
desempenho.

Ainda no fi nal de outubro, 
deu-se o período de avaliação insti -
tucional, a autoavaliação, o que sem 
contar o atendimento ao aspecto le-
gal, é de suma importância para que 
a universidade se conheça por meio 
de seu corpo docente, discente e 
técnico-administrati vo. O que parece 
simples, ou seja, o preenchimento de 
um questi onário traz, em sua inter-
pretação, um espelho da Insti tuição, 
tornando-se uma ferramenta indis-
pensável para produzir uma Universi-
dade melhor e adequada aos anseios 
de toda comunidade universitária. 
Este ano, com a divulgação em ou-
tdoors, banners, inserção contí nua 
na página da Uema, espera-se uma 
adesão condizente com a magnitude 
desse instrumento de gestão. 

Entre as ações desenvolvidas 
para a melhor qualidade dos cursos 
de graduação, uma chama atenção, 
aquela que foca o curso de Medici-
na no Campus de Caxias. Os alunos 
deste curso ti veram a melhor nota 
do Maranhão na últi ma avaliação do 
Enade, além de recentes conquistas 
do Curso como a inauguração do 
Ambulatório Universitário, depois de 
tantos anos de obras e adaptações. 
A esses feitos somam-se a proposta 
do governo estadual para duplicação 
do número de vagas dos cursos de 

medicina do Estado. Porém, em par-
ceria com a Secretaria de Estado de 
Políti cas Públicas, verifi cou-se que a 
consolidação do Curso de Medicina 
da Uema, em termos de infraestrutu-
ra fí sica, ampliação do corpo docente 
e um gerenciamento efeti vo do in-
ternato conveniado com a rede pú-
blica são ações necessárias em fase 
anterior ao aumento de vagas. Mes-
mo antes desta parceria, a Uema já 
atua junto ao curso de Medicina, por 
meio de diversas ações: trabalho de 
consultoria externa para diagnósti co 
e proposições; reforma do Laborató-
rio de Anatomia; criação do Departa-
mento de Ciências da Saúde; projetos 
para implantação de duas Residên-
cias Médicas e a inserção da Uema 
na Câmara de Medicina e Saúde da 
Associação Brasileira de Universida-
des Estaduais (ABRUEM). A parceria 
com a Secretaria irá consolidar ações 
que benefi ciam o curso, além de pro-
piciar o projeto e a futura construção 
de um novo prédio que abrigará os 
cursos voltados à área da saúde. Em 
suma, o funcionamento do Ambula-
tório, a organização do internato, a 
implantação de residências médicas, 
o concurso público para novos pro-
fessores, o novo prédio das ciências 
da saúde e a parceria com a Secreta-
ria de Políti cas Públicas dará o supor-
te necessário para o fortalecimento 
do Curso de Medicina e a duplicação 
do número de vagas almejada. 

Neste ritmo, a UEMA segue 
a trilha para um ensino superior de 
qualidade e adequado aos anseios da 
sociedade maranhense.
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CIDADANIA
Por: Carol Ribeiro

A ARTE DE PARTEJAR: O RESGATE DA CIDADANIA 
ENTRE MULHERES PARTEIRAS EM SÃO LUÍS

“O maior legado que as 
parteiras podem deixar para 
a sociedade é a preocupação 
e o amor ao próximo. A pai-
xão pela vida, o cuidado com 
a criança e a relação de soli-
dariedade que é estabelecida 
entre elas e a comunidade”. A 
afirmação é da mestranda em 
Letras, Sarah Fróz, que par-
ticipou do projeto “A arte de 
partejar: o resgate da cidada-
nia entre mulheres parteiras 
em São Luís”, coordenado pela 
professora Tatiana Raquel Reis 
Silva, do Departamento de 
História e Geografia da UEMA.

Desenvolvido com o intuito 
de compreender as vivências e 
o cotidiano das parteiras tra-
dicionais em São Luís, o pro-
jeto de extensão atendeu dez 
mulheres que se dedicaram à 
gestação de várias parturien-
tes, em comunidades do Alto 
da Esperança e adjacência, e 
nos municípios de Paço do Lu-
miar e São José de Ribamar.

Durante as atividades, fo-
ram levantadas questões so-
bre gênero, noções de direitos 
e mecanismos de reivindicação 
social, temas pertinentes para 
a conscientização e exercício 
da cidadania das parteiras. 
As ações foram realizadas na 
sede da Federação de Partei-
ras Tradicionais do Estado, no 
bairro Alto da Esperança, re-
gião periférica da cidade.

Sarah Fróz explica que o 
intuito do projeto era desmis-
tificar pré-noções que existem 
sobre o trabalho das parteiras.

“As parteiras foram e ainda 
são de grande importância em 
nossa sociedade, mesmo nos 
dias de hoje. Muitas gestantes 
recorrem aos serviços dessas 

mulheres, por estabelecerem 
uma relação mais cuidado-
sa, de preocupação, carinho e 
atenção. Uma postura que se 
diferencia da forma impessoal 
e distanciada de muitos médi-
cos. Além disso, as parteiras 
possuem um conhecimento 
amplo de plantas medicinais 
que auxiliam as gestantes e os 
bebês”, apontou.

Durante o projeto, foram 
realizadas oficinas de Educa-
ção e Cidadania, palestras e 
visitas à Federação das Partei-
ras Tradicionais do Maranhão 
(FEPETMA), buscando resgatar 
a história de vida das parteiras 
e contribuir para a revaloriza-
ção da atividade, como aponta 
a acadêmica.

“Nossas discussões eram 
voltadas para as questões de 
cunho étnico-racial e de gêne-
ro, devido ao fato de grande 

parte dessas mulheres serem 
negras. Os debates enfocavam 
questões ligadas à saúde Ma-
terna e Neonatal e à valoriza-
ção dos saberes construídos e 
perpassados por meio da ora-
lidade. Ou seja, essa constan-
te reafirmação da importância 
que essas mulheres tiveram, 
e ainda têm em nossa socie-
dade, e os conhecimentos por 
elas transmitidos de geração 
para geração”.

Além da integração entre 
ensino, pesquisa e extensão 
em meio às atividades acadê-

micas, o projeto contribui para 
sanar a ausência de informa-
ções e possibilitar maior co-
nhecimento sobre as parteiras 

existentes no Estado, como 
conclui a estudante.

“As parteiras que já tinham 
uma idade avançada me sur-
preendiam com a riqueza de 
detalhes com que recordavam 
e descreviam os seus primei-
ros passos na arte de parte-
jar. Mas, sem dúvida, o maior 
aprendizado que tirei dessa 
experiência é o respeito pelos 
saberes tradicionais, pela vida 
e a importância da oralidade 
para a perpetuação desses sa-
beres”, pontuou Sarah.
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Parteiras de São Luís durante projeto de extensão realizado pela UEMA
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Por: Walline Alves

 “NA TERRA A VIDA ACORDA!”
Essa frase representa as 

ideias centrais das lutas políticas 
de Nacionalidades Indígenas do 
Equador, que foram defendidas, 
em nível de Mestrado, pelo pri-
meiro aluno de pós-graduação 
de nacionalidade indígena da 
Universidade Estadual do Mara-
nhão (UEMA), Enoc Moisés Meri-
no Santi. O título de sua disser-
tação, defendida em setembro, 
pelo Programa de Pós-Gradua-
ção em Cartografia Social e Po-
lítica da Amazônia (PPGCSPA) 

da UEMA foi: “Na Terra, a vida 
acorda: Confronto entre visões 
do território”.

Enoc Merino tem uma histó-
ria de vida cuja base está em 
defender a cultura e os direitos 
de seu povo. Ele pertence à na-
cionalidade indígena Kichwa Ca-
nelos do Equador, na qual viveu 
toda sua infância. Para conseguir 
estudar, a família o levou para a 
cidade. Foi lá que ele sofreu um 
choque cultural pela primeira 
vez. “Não sabia qual rumo to-
mar: manter a minha identidade 
ou assumir a identidade imposta 
pelo Estado”.

Ele prosseguiu os estudos 
longe de sua Terra, mas nunca 
abandonou sua identidade indí-
gena. “Minha avó foi fundamen-
tal na minha decisão de manter 
a minha identidade. Tenho uma 
identidade indígena forte e só-

lida devido aos ensinamentos 
dela”, frisa.

No entanto, mesmo certo de 
sua identidade cultural, Enoc 
tinha uma inquietude, que sur-
giu após conhecer a cultura oci-
dental: “eles menosprezavam a 
minha nacionalidade, me sentia 
muito mal e gostaria de enten-
der porque isso acontecia. Por 
que uma cultura se impunha 
como dominante, como única 
verdade?”, sublinha.

Por meio dos estudos, o indí-

gena começou a se aprofundar 
nas ideias das lutas políticas de 
sua nacionalidade, pois almeja-
va compreender mais sobre sua 
cultura. Logo, encontrou na fa-
culdade de Turismo a primeira 
chance de ter um conhecimento 
profundo sobre as lutas indí-
genas. Ele relata, no entanto, 
que, mesmo após concluir a 
graduação, a sua inquietude 
seguia latente.

Foi quando um represen-
tante indígena da nacionali-
dade Kichwa Canelos entrou 
em contato com Enoc para 
informar que ele havia sido 
escolhido como representan-
te do seu povo, para concor-
rer a uma vaga no PPGCSPA 
da UEMA. “Essa era a grande 
oportunidade que eu teria 
de representar meu povo e 
defender a importância da 

nossa cultura. Não poderia de-
cepcioná-los”, disse. Assim, os 
custos de passagens e hospeda-
gens para a vinda de Enoc para 
o Maranhão foram doados pelos 
membros de sua Terra.

Todo o sacrifício valeu a pena. 
O indígena fez a seleção e foi 
aprovado para ingresso no Pro-
grama de Pós-Graduação. “Fo-
ram momentos felizes, porém 
muito difíceis devido a fatores 
como: distância, língua e auto-

res novos, que eu não conhecia. 
Infelizmente, após o término do 
meu curso de graduação, perce-
bi que não havia sido incentiva-
do a pensar criticamente. Esse 
era o momento de mudar essa 
realidade”, destaca. 

Durante o Mestrado na 
UEMA, Enoc frisa que descobriu 
um mundo novo. “Por meio dos 
professores, conheci autores 
fundamentais para as discus-
sões sobre a nova cartografia 
social; tanto os docentes quanto 
os pensadores deram direciona-
mentos para que eu pudesse re-
fletir e me posicionar frente ao 
Estado” disse.

Ele ressaltou ainda que, an-
tes do Mestrado, não imaginava 
que um indígena pudesse ter 

um posicionamento 
crítico frente ao Es-
tado. “O Mestrado 
na UEMA possibili-
tou que eu abrisse 
novos horizontes de 
pensamentos: pude 
olhar de outra forma 
o Estado. Passei a 
desconstruir a ima-
gem do Estado como 
‘Deus’. Entendi que é 
necessário debater-
mos e discutirmos 
acerca das decisões 
impostas por quem 
está no Poder de um 
país; esse é o nosso 
papel como cidadão. 
Minha questão de 
análise passou a ser 
‘por que o Estado 
negava os direitos 
indígenas’?”

Com a defesa 
de sua dissertação, 
Enoc retornará para 
o Equador. Ele almeja 
contribuir com a luta 
dos povos margina-
lizados pelo Estado. 
“Vou continuar estu-
dando para me apro-
fundar mais ainda na 
luta pelos direitos do 

meu povo e de povos reprimidos. 
Agora, buscarei conquistar uma 
vaga em um Programa de Dou-
torado para ter mais legitimidade 
no debate em prol dessa luta que 
é minha e de muitas outras pes-
soas”, conclui.

LUTAS INDÍGENAS
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Enoc Moisés Merino durante a defesa de sua Dissertação no 
Mestrado de Cartografia Social e Política da Amazônia da UEMA
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ENGENHARIAS
Por: Jesilene Corrêa

PIONEIRISMO EM ESTUDOS E FABRICAÇÃO 
DE MINIFOGUETES

A Ciência e a Tecnologia 
são temáticas vastas, e uma 
de suas áreas mais curiosas é 
a Espacial. No Brasil, as pes-
quisas ainda são tímidas em 
relação aos países desenvol-
vidos. No entanto, surgem 
movimentos independentes 
nas universidades que se de-
dicam a mudar este cenário, 
e a Universidade Estadual do 
Maranhão (UEMA) está entre 
elas como pioneira no Estado, 
a partir do “Projeto Carcará 
Espaçomodelismo”, realizado 
por estudantes do Centro de 
Ciências Tecnológicas, das En-
genharias Mecânica e da Com-
putação.

O projeto surgiu com o ob-
jetivo de iniciar o foco nas pes-
quisas em Engenharia Espacial 
e promover o desenvolvimento 
de novas tecnologias que pos-
sam contribuir para os avanços 
dos estudos na área, assim 
como pretende trazer ao esta-
do maiores reconhecimentos 
quanto a este setor e promo-
ver a participação de grupos 
de competições nacionais de 
minifoguetes. “Nosso objetivo 

é estudar o espaçomodelismo 
desde modelos de foguetes, 
de satélites e de tudo que en-
volve a área espacial. Primei-
ramente, estamos focados nos 
minifoguetes, desenvolvendo 
bases, para, posteriormente, 
conseguirmos uma comunica-
ção com o Centro de Lança-
mento de Alcântara“, explica 
William Santos Batista, vice- 
líder do Projeto.

O futuro engenheiro mecâ-
nico explica que, para o pro-
cesso de fabricação dos protó-
tipos, a equipe é dividida em 
subgrupos de Aerodinâmica 
(responsável pelo estudo das 
forças que atuam na gravida-
de); Motor (responsável pela 
fabricação do combustível); 

Eletrônica, que cuida das aqui-
sições de dados do invento 
(por exemplo, como foi o de-
sempenho em relação à altura, 
tempo de percurso); Estrutura 
(responsável por escolher os 
materiais que serão usados 
no projeto e também atua na 
montagem do foguete); Igni-
ção e Recuperação (responsá-
veis por acionar o lançamento 
do foguete e por recuperá-lo, 
por meio de um paraquedas). 

Com a idealização dos mo-
delos, começa-se o processo 
de montagem e, consequen-
temente, é realizado o teste 
estático, em que se fixa o mo-
tor em uma base estática e se 
aciona a ignição para verificar 
seu desempenho. Em seguida, 
vem o teste dinâmico, em que 

o foguete é lançado a uma bai-
xa altitude. Nesta etapa, são 
coletados os dados para aná-
lise e melhoramento do protó-
tipo até atingir um nível dese-
jado. 

O Carcará Espaçomodelis-
mo conta com a orientação do 
professor Flávio Nunes, diretor 
do curso de Engenharia Mecâ-
nica. Para o docente, a inicia-
tiva dos estudantes expressa o 
verdadeiro sentido educacio-
nal do ensino superior. “A Uni-
versidade deve ter a postura 
de incentivar ações em que o 
aluno possa praticar efetiva-
mente. E foi assim com esses 
alunos que, logo no primeiro 
semestre de curso, manifesta-
ram interesse por essa ativida-
de”, pontua. 

A equipe que hoje conta 
com 15 participantes, surgiu 
há, aproximadamente, dois 
anos. No início, a construção 
das características e do nome 
do projeto foi demorada. Os 
integrantes lembram que pen-
saram em “batizá-lo” com um 
nome científico, mas depois 
preferiram deixar o regiona-
lismo falar mais alto. Então, 
dessa ideia surgiu o Carcará. 
A palavra remete a uma ave 
nativa brasileira, e é também 
o título de um dos grandes su-
cessos do cantor e compositor 
maranhense, João do Vale. 
“Todo mundo gostou e apro-
vou”, recorda William. 

Mesmo com pouco tempo 
de existência, o projeto parti-
cipou, em maio deste ano, de 

um dos maiores festivais de 
minifoguetes do país, o III Fes-
tival de Minifoguetes de Curiti-
ba, no qual fizeram exibições 
de montagens e lançamentos 
de seus protótipos, de acordo 
com os critérios de cada nível 
de competição. “Para nós foi 
uma grande vitória, pois con-
quistamos ótimas colocações, 
mesmo estando ao lado de ou-
tras equipes com mais tempo 
de trabalho. Agora, estamos 
nos preparando para a Com-
petição Brasileira Universitária 
de Foguetes, no próximo ano”, 
comenta Ianara Pacheco, dire-
tora administrativa da equipe. 

Além da participação em 
eventos tecnológicos, outra 
grande aspiração do grupo é a 
difusão tecnológica nas esco-
las da capital maranhense. Por 
meio de palestras educativas e 
de stands de demonstração, os 
inventores objetivam ampliar o 
interesse pelo mundo espacial 
apresentando aos estudantes, 
os modelos confeccionados e a 
importância da continuação des-
se trabalho. “Pretendemos ir às 
escolas do ensino médio para 
mostrar o que fazemos e o que 
já desenvolvemos, para que eles 
se interessem mais e sintam-se 
mais próximos da área. É impor-
tante captar mais pessoas para 
um trabalho tão crucial como 
este que envolve o desenvolvi-
mento da tecnologia em nível 
mundial”, completa Ianara.
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Manuseio de equipamentos para impressão de peças do mini foguete

Alunos testam mini foguete
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Por: Polyanna Bittencourt

A CASA É SUA: 
AUTOCONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA  

O processo de fabricação 
convencional de tijolos degra-
da e polui o meio ambiente, 
pois em sua produção ainda é 
utilizada a queima de carvão 
vegetal ou mineral. Pensando 
em minimizar o impacto am-
biental causado por esse méto-
do de construção, professores 
e acadêmicos do Curso de En-
genharia Civil, da Universidade 
Estadual do Maranhão (UEMA), 
pensaram em um projeto de 
confecção de tijolo em que não 
é necessário levá-lo ao forno, 
o que anula a emissão de ga-
ses poluentes na atmosfera. 

Trata-se do projeto de ex-

tensão “A casa é sua: Auto-
construção sustentável para 
população de baixa renda”, 
que tem como objetivo tam-
bém proporcionar às popula-
ções de baixa renda a opor-
tunidade de utilizar em suas 
construções tijolos resistentes, 
de excelente qualidade e dura-
bilidade, visto que o Maranhão 
tem um déficit muito grande 
em habitação, com moradias 
ainda precárias.

 De acordo com o professor 
orientador do projeto, Jorge de 
Jesus Passinho e Silva, a alter-
nativa disponível ao tijolo quei-
mado é o solo-cimento, produ-

zido a partir da areia, que se 
torna outro problema ambien-
tal, pois como parte dela é re-
tirada dos leitos dos rios, pode 
causar danos ao meio ambien-
te, por isso foi necessário pen-
sar em uma alternativa para 
substituir esse material.

“Nós temos no Maranhão 
um tipo de solo muito abun-
dante que é a laterita, conhe-
cida como piçarra, muito usa-
da na pavimentação, mas que 
não é utilizada na construção 
civil, então pensamos se esse 
material poderia ser aproveita-
do para esse fim. Então reali-
zamos testes para verificar se 

a laterita suportava as cargas 
mínimas exigidas pelas Nor-
mas Técnicas, que estabelece 
os requisitos de segurança”, 
explicou Passinho.

Assim, após estudos e ex-
perimentações, a piçarra de-
monstrou ser uma alternativa 
viável para a confecção de ti-
jolos, pois atendeu as normas 
de produção de tijolos solo-
-cimento (NBR 8491), dando 
a garantia de que apresenta 
alta resistência à compressão, 
além de proporcionar um tem-
po relativamente curto de cura 
e sem aumento de custo na 
sua fabricação.  Desta manei-

Separação dos agregados graúdos da piçarra
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A CASA É SUA: 
AUTOCONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA  

ra, os tijolos piçarra-cimento tornaram-se 
uma proposta positiva para a construção 
residencial em alvenaria. 

Além de diminuir o impacto ambien-
tal, visto que não ocorre a queima de 
combustível na sua fabricação, os tijolos 
piçarra-cimento apresentam outros be-
nefícios, tais como: reduções de custo, 
pois a mão de obra não precisa ser espe-
cializada; a produção também fica mais 
barata devido a redução ou ausência de 
custo com transporte do material, pois o 
solo utilizado é encontrado facilmente em 
qualquer canteiro; como o aspecto regu-
lar das suas faces é moldado conforme o 
desejado, possibilita uma menor e regular 
espessura de argamassa para ser assen-
tado; além de poder dispensar o uso de 
revestimento.  

Os resultados dos estudos permitiram 
a produção de uma cartilha que deverá 
ser encaminhada para associações, co-
munidades carentes e até mesmo para 
os governos municipais e governo esta-
dual. Na cartilha é informado como uti-
lizar a prensa e todo o passo a passo de 
como produzir o tijolo ecológico, desde 
os ensaios para a escolha do solo até a 
preparação da mistura, que leva piçarra, 
cimento e água.

Como a fabricação do tijolo necessita 
da utilização de uma prensa manual (pois 
uma mecânica iria onerar muito o custo), 
o projeto visa ainda, futuramente, fazer 
uma adaptação na prensa para que, além 
de uma máquina de trabalho, ela se torne 
um equipamento de ginástica. “A constru-
ção desses tijolos não precisa ser sinônimo 
de exaustão ou desperdício de energia, por 
isso a ideia é melhorar a prensa para que 
ela fique ergonomicamente possível, para 
que as pessoas consigam produzir os tijo-
los de forma que ajude e melhore também 
sua saúde, e não prejudique”, pontuou Fe-
lipe Dias de Azevedo, bolsista e acadêmico 
de Engenharia Mecânica. 

Participam ainda do projeto de extensão, os aca-
dêmicos Natália Ferreira Rocha e Marcus Vinicius 
Vale Lima, ambos do 4º período do Curso de Enge-
nharia Civil. 

Segundo o orientador do projeto, além de todos 
os benefícios já apresentados, o trabalho pode 
abrir possibilidades como fonte de geração de 
renda para as pessoas. “Melhorar a realidade lo-
cal de cada cidade é o que o  projeto tem de mais 
importante e, além de oferecer oportunidade para 
as pessoas confeccionarem suas residências mais 
dignas, podendo no futuro tornar-se uma fonte 
de geração de renda, quem sabe da construção 
de casa para a confecção de blocos para pavi-
mento, que é outro problema no nosso estado”, 
afirmou Jorge Passinho. 

Processo de mistura do solo, cimento e água.

Acadêmicos expõem os tijolos prontos

Material sendo colocado na prensa
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PESQUISAS INÉDITAS SOBRE REPRODUÇÃO E 
CRESCIMENTO DE MOLUSCOS BIVALVES NO MARANHÃO

O estado do Maranhão tem a 
segunda maior faixa litorânea do 
país, isso favorece a realização 
de atividades pesqueiras e tam-
bém a produção de outros or-
ganismos marinhos, tais como:  
ostras, mexilhões, sarnambis e  
sururus.

A malacocultura, que con-
siste no cultivo desses molus-
cos filtradores, é uma atividade 
ecologicamente positiva porque 
melhora a qualidade de água, 
equilibrando a concentração de 
nutrientes para níveis adequa-
dos e também contribui para 
geração de renda de milhares de 
pessoas que moram nas áreas 
litorâneas.

No entanto, a malacocultura 
só pode ser feita em áreas livres 
de poluição para que possam ser 
produzidos moluscos de quali-
dade. Sendo assim, os produto-
res precisam estar preparados e 
atentos às boas práticas de ma-
nejo desses organismos.

O Laboratório de Fisioecolo-
gia, Reprodução e Cultivo de Or-
ganismos Marinhos (FISIOMAR), 
vinculado ao Curso de Engenha-
ria de Pesca da Universidade 
Estadual do Maranhão (UEMA), 
tem diversas pesquisas com 
foco principal em malacocultura 
no Maranhão.

As primeiras ações desen-
volvidas pelo Laboratório foram 
feitas no município de Raposa, 
em 2011, pelo projeto “Forma-

ção inicial e continuada de tra-
balhadores na área da pesca e 
da aquicultura no município de 
Raposa”, coordenado pela pes-
quisadora do Instituto Federal 
do Maranhão (IFMA), Izabel Al-
meida Aquino, parceira do FI-
SIOMAR nas pesquisas. Durante 
esse projeto, marisqueiras re-
ceberam capacitação didática e 
técnica para o cultivo de molus-
cos bivalves, por meio da cons-
trução de uma unidade de pro-

dução do tipo “balsa flutuante”, 
para povoamento e acompanha-
mento do cultivo. 

No ano seguinte, os traba-
lhos foram direcionados para 
o cultivo de ostras na Ilha das 
Ostras, também na Raposa. Na-
quele local, estudantes da UEMA 
participantes do projeto acom-
panharam o povoamento das 
estruturas de cultivo com orga-
nismos da espécie nativa Cras-
sostrea gasar.

Quinzenalmente, os estudan-
tes analisavam o crescimento 
das ostras e realizavam tam-
bém a limpeza das estruturas. 

Eles observaram que, de junho 
de 2012 a fevereiro de 2013, o 
crescimento das ostras foi mo-
derado, a explicação estava nos 
altos níveis de salinidade encon-
trados durante todo o período 
de estudo e pelas altas taxas de 
material em suspensão presen-
tes no local do cultivo.

Posteriormente, o FISIO-
MAR também desenvolveu o 
projeto “Biologia reprodutiva 
e coleta de sementes da ‘ostra 

nativa’ Crassostrea gasar (AN-
DANSON,1575) na Ilha do Ma-
ranhão, como subsídios para o 
desenvolvimento da ostreicultu-
ra ”, com apoio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Desenvol-
vimento Científico do Maranhão 
(FAPEMA).

Nessa pesquisa, o objetivo foi 
estabelecer o ciclo reprodutivo 
da “ostra nativa” e suas relações 
com os fatores ambientais a fim 
de determinar o melhor mo-
mento do ano para a coleta de 
sementes de ostras, bem como 
definir o tipo de coletor e as con-
dições ambientais que maximi-
zem o recrutamento.

O estudo constatou que é 
possível o recrutamento de se-
mentes das ostras (fase inicial 
da produção) durante todo ano, 
sugerindo que esses indivíduos 
reproduzem-se durante todos os 
meses. Porém, os meses chuvo-
sos e com maior salinidade fo-
ram o melhor período para a co-
leta de sementes, enquanto que 
o período chuvoso e com menor 
salinidade foi mais propício para 
o crescimento desses organis-
mos. 

Também ficou evidente que o 
local de coleta, aliado às variá-
veis ambientais, principalmente 
a salinidade, apresentaram efei-
to significativo sobre a taxa de 
fixação de sementes e sobre o 
tamanho das mesmas. 

Para o chefe do FI-
SIOMAR, Ícaro Gomes 
Antônio, esses resulta-
dos serão fundamen-
tais para o desenvolvi-
mento da ostreicultura 
no Maranhão, ativida-
de que está ainda em 
fase inicial, mas que 
apresenta grande po-
tencialidade no Estado.

“Esses projetos de 
aquicultura são me-

nores comparados ao de cama-
rões e à piscicultura. A estrutura 
para cultivo dos moluscos bival-
ves, especialmente de ostras, é 
menor, tendo um alcance mais 
rápido em comunidades caren-
tes, que poderão ter a atividade 
como fonte de renda. O Mara-
nhão tem um grande potencial 
para ser um dos maiores produ-
tores do país e estamos dispos-
tos a ajudar para que isso acon-
teça”, ressaltou. 

Este ano, as pesquisas para 
o cultivo de ostras serão intensi-
ficadas, com ampliação da área 
de pesquisa para o município de 
Primeira Cruz, onde será execu-
tado o projeto “PRODUÇÃO DE 
OSTRA NATIVA EM PRIMEIRA 
CRUZ – MA”.

Esse projeto visa a diversifi-
car as fontes de renda da comu-
nidade de pescadores e maris-
queiras do município de Primeira 
Cruz, por meio da implantação 
de uma unidade demonstrativa 
de autogestão de cultivo de os-
tras (Crassostrea gasar).

Os pescadores e marisquei-
ras participantes do projeto 
serão capacitados e, posterior-
mente, haverá a instalação de 
quatro unidades demonstrativas 
do tipo “cama fixa” as quais se-
rão operadas pela comunidade 
envolvida. 

A expectativa do pesquisador 
é pensar também em novas téc-
nicas para produção e crescimen-
to das ostras em laboratório.

“Ainda este ano, esperamos 
iniciar as primeiras pesquisas 
para a produção de sementes 
em laboratório, o que possibili-
tará o crescimento da atividade 
em todo o estado do Maranhão”, 
disse o pesquisador.

Além do trabalho com ostras, 
o FISIOMAR também tem exe-
cutado pesquisas, com apoio da 
Secretaria de Estado de Ciência 
e Tecnologia (SECTEC) e Secre-
taria da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (SAGRIMA), so-
bre biologia reprodutiva com ou-
tros moluscos bivalves, como a 
reprodução natural do sarnambi 
anomalocardia Brasiliana e da 
tariobinha Macomaconstricta, e 
também a reprodução e cultivo 
do sururu Mytellaguyanensis.

Por: Débora Souza

Cultivo de ostras na Ilha das Ostras no município da Raposa
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AGROECOLOGIA

MANEJO EFICIENTE NA CULTURA DO MILHO
O milho (Zea mays) é o ce-

real mais produzido no mun-
do e exerce importante função 
socioeconômica para o Brasil. 
O país é o terceiro maior pro-
dutor, superado apenas pelos 
Estados Unidos e China. No 
entanto, a produtividade brasi-
leira ainda é baixa, e um dos 
fatores que contribuem para a 
baixa produtividade é o manejo 
inadequado da adubação nitro-
genada.

Diante dessa realidade, o 
professor Heder Braun, do Pro-
grama de Pós-Graduação em 
Agroecologia, da Universidade 
Estadual do Maranhão (UEMA), 
desenvolveu, junto com o seu 
orientando, Elton Guimarães 
Rios Mendes, um estudo so-
bre o uso de inibidores de ure-
ase para as condições de solo 
e clima do trópico úmido ma-
ranhense na cultura do milho, 
que culminou na dissertação 
intitulada “Uso do inibidor de 
urease para aumentar a efici-
ência do nitrogênio na cultura 
do milho”.

Dentro do estudo desenvol-
vido foi realizado um experi-
mento com o intuito de demons-
trar que a utilização de doses 
de nitrogênio tratadas com ini-
bidor de urease N-yield™, que 
se destaca por ser um dos mais 
modernos, sem causar efeitos 
danosos ao meio ambiente e 
à saúde humana, aumentam 
a produtividade de grãos, bem 
como os componentes da efici-
ência de uso do nitrogênio pela 
cultura do milho em relação 
àquelas plantas que recebem 
apenas ureia comum (45% de 
N). Portanto, essa técnica em-
pregada no estudo, muito pou-
co utilizada pelos agricultores 
do Estado, objetiva reduzir as 
possíveis perdas de nitrogênio 
por volatilização. Estudos já 
comprovaram que um dos ob-
jetivos do uso dos inibidores é 
a redução da volatilização.   

O experimento foi conduzido 
em condições de campo, duran-
te o período de outubro de 2014 
a janeiro de 2015, em São Luís/
MA. A área experimental esta-
va em pousio por cinco anos, 
com vegetação arbustiva e 
composta, principalmente, por 
gramíneas. Para a instalação do 
experimento foi realizada a lim-
peza da área com roçagem me-
canizada e os resíduos deixados 
sob a superfície do solo. Foram 
coletadas plantas representati-
vas, aleatoriamente, tanto na 
antese quanto na maturação fi-
siológica.

Como resultado, observou-
-se que o uso de ureia tratada 
com inibidor de urease propor-
ciona incremento de 45% na 
produtividade de grãos, propi-
cia o dobro na eficiência de uso 
do N. (EUN), 75% na eficiên-
cia de absorção de N. (EAN) e 
11,5% na EUtN em relação as 
plantas que receberam a ureia 
comum. Para essas condições 
de solo e clima, houve um ga-
nho na EUN, mas que ainda é 
baixa (24,7 kg).  O uso do ini-
bidor de urease mostrou-se efi-
ciente para as condições mara-
nhenses, em que proporcionou 
incremento na produtividade 
de grãos e eficiências de N, po-
rém, estudos dessa magnitude 
envolvendo aspectos financei-
ros são necessários para vali-
dar o seu uso.

O professor e pesquisador, 
Heder Braun, diante do resulta-
do, destacou que há uma cres-
cente demanda por produtos 
tecnológicos que retardam as 
perdas de nitrogênio. “A par-
tir dessa demanda, queremos 
avançar na geração de conhe-
cimento sobre esse assunto, 
principalmente para a região 
do trópico úmido. Alguns ques-
tionamentos sobre essa tecno-
logia ainda não estão esclare-
cidas: como esses produtos 
que inibem a atividade da en-
zima urease podem melhorar 
ou incrementar a eficiência do 
uso do nitrogênio, ou se essa 

tecnologia é economicamente 
viável e ambientalmente cor-
reta quando comparada à ureia 
sem adição de redutores da 
urease. Portanto, estudos fu-
turos de campo (2 ou 3 anos) 
precisam ser realizados, que 
são fundamentais para validar 
essa tecnologia, comprovar a 
sua eficiência, o aumento da 
produtividade de grãos e a de-
finição da dose adequada a ser 
aplicada”. 

De acordo ainda com o pro-
fessor, ”o desenvolvimento do 
projeto abre uma nova frente 
de trabalhado na Universida-
de Estadual do Maranhão, com 
potencial para criação de novos 
grupos de pesquisa nas áreas de 
nutrição de plantas, entre ou-
tras. Além de possibilitar a difu-
são dos conhecimentos gerados 
pela publicação dos resultados 
da pesquisa dentro dos projetos 
acadêmicos do curso de Agro-
nomia da UEMA, com vistas a 
formar novos pesquisadores e 
ampliar a abrangência das ações 
desenvolvidas no projeto”. 

E enfatizou, “a pesquisa 
científica é de extrema impor-
tância para gerar conhecimento 
científico sobre um determina-
do assunto, o qual irá contri-
buir para o avanço da ciência e 
para o desenvolvimento social. 
Para isso, é preciso do apoio 
das Universidades e das Fun-
dações de Amparo à Pesquisa”. 

A grande contribuição desse 
trabalho para a sociedade, de 
acordo com o professor Heder 
Braun, é relatar os resultados 
de uma pesquisa, desenvolvi-
da na Universidade Estadual 
do Maranhão – UEMA, junto ao 
programa de Pós-Graduação 
em Agroecologia, em que se 
demonstra, a partir de experi-
mentos, uma grande vantagem 
no uso dessa tecnologia. “Na 
literatura especializada, há re-
latos de redução de até 70% 
da volatilização de amônia (N-
NH3), a qual depende das con-
dições ambientais e de manejo 
da cultura. Com isso, reduz os 
efeitos nocivos ao meio am-
biente como a contaminação 
dos lençóis freáticos, do solo e 
do ar pela redução da emissão 
de gases de efeito estufa. A 
nossa função na Universidade 
é gerar conhecimento científi-
co e difundir para a socieda-
de que é possível maximizar o 
ambiente de produção sem a 
necessidade de desmatar no-
vas áreas para realizar novos 
plantios, por exemplo”.  

E finalizou, “os impactos e 
benefícios para o Estado do 
Maranhão são no âmbito eco-
nômico, ambiental e social do 
manejo sustentável dos siste-
mas agrícolas de uma das mais 
pobres regiões do país, princi-
palmente, pela redução de per-
das de nitrogênio e aumento da 
lucratividade dos agricultores”. 
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NOVOS PROJETOS

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE DOCENTES TERÁ 
NOVA ESTRUTURA A PARTIR DE 2017

LIGAS ACADÊMICAS: 
UMA NOVA FORMA DE ALIAR ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

O Programa de Formação Do-
cente da Universidade Estadual 
do Maranhão, que hoje atende 
como Programa Darcy Ribeiro, 
terá sua estrutura reformulada a 
partir do próximo ano.

Dentre as principais novida-
des, está a inclusão dos cursos 
de Pedagogia e Ciências Sociais. 
O período das aulas também so-
frerá mudanças. Em 2017, elas 
ocorrerão aos sábados e domin-
gos, totalizando 20 horas, sendo 
15h presenciais e 5h com ativi-
dades orientadas, em três fi nais 
de semana para disciplinas de 
60 horas. 

Segundo a Pró-Reitora de 
Graduação, Andrea de Araújo, 
para esse processo de mudan-
ça, foi formada uma comissão 
de organização e sistematiza-
ção com professores de diver-
sos Campi da Instituição. “Todo 
o processo foi dialogado e ne-
nhuma mudança foi impositiva. 

Toda a base do novo Programa 
está relacionada aos indicadores 
socioeconômicos do nosso Esta-
do, que indicam a necessidade 
de ampliar a formação de pro-
fi ssionais nas áreas das ciências 
tecnológicas e informática, nas 
engenharias e gestão, direitos 
humanos, além da diversifi cação 
e fortalecimento das licenciatu-
ras”, frisou.

Desde 1992, a UEMA atua no 
desenvolvimento de uma políti-
ca de formação de professores, 
por meio dos Programas de For-
mação Docentes. O pioneiro foi 
o Programa de Capacitação de 
Docentes (PROCAD); posterior-
mente ganhou nova ordenação 
com o Programa de Qualifi cação 
Docente (PQD) e; atualmente, 
desde 2010, está em atuação 
com o Programa Darcy Ribeiro.

“Nessa jornada de mais de 
20 anos, os esforços e mudan-
ças foram em busca da melhoria 

das políticas de formação inicial 
e continuada de professores, 
que devem ser sempre intensi-
fi cados na busca por maior or-
ganicidade nas políticas, nos 
programas e nas ações voltadas 
para a formação dos profi ssio-
nais do magistério da educação 
básica” afi rma o Reitor Gustavo 
Pereira da Costa.

A meta da UEMA, a partir 
dessa reestruturação, é formar 
2.940 professores para atuar na 
Educação Básica da rede de en-
sino do Estado do Maranhão nas 
áreas de Ciências da Natureza e 
Humanas, sendo 35 alunos por 
turma nos polos. Para isso, se-
rão realizadas duas entradas. A 
de 2017 contemplará os cursos 
de Ciências Biológicas, Matemá-
tica, Letras, História, Geografi a 
e Pedagogia. Em 2018, a entra-
da será para os cursos de Física, 
Química e Ciências Sociais.

O Programa de Formação de 
Professores da UEMA será ofer-
tado em 19 municípios, escolhi-
dos a partir dos seguintes crité-
rios: ausência de instituições de 
educação superior;identifi cação 
dos cursos ofertados nas insti-
tuições de ensino superior exis-
tentes;indicadores demográfi -
cos, econômicos e educacionais 
do Estado do Maranhão;aprovei-
tamento da estrutura físico-ad-
ministrativa dos campi e polos 
do Programa Darcy Ribeiro.

O público alvo do programa 
continua sendo o mesmo: do-
centes das redes de ensino que 
não tenham a formação em ní-
vel superior, egressos do ensino 
médio e a comunidade em geral. 

A nova estrutura do Progra-
ma de Formação Docente da 
UEMA estava prevista no Plano 
de Desenvolvimento Institucio-
nal da Universidade (Política de 
Graduação, item 3.5).

Por meio do desenvolvimen-
to de vivências práticas e com 
o intuito de aprofundar e difun-
dir conhecimentos e técnicas 
em áreas específi cas, a Univer-
sidade Estadual do Maranhão 
(UEMA), por meio da Pró-Reito-
ria de Extensão e Assuntos Es-
tudantis (PROEXAE), aprovou o 
regulamento para a formação e 
o funcionamento das Ligas Aca-
dêmicas da Universidade.

Uma Liga Acadêmica é for-
mada por um grupo de alunos 
com interesses comuns, que se 

reúnem para realizar ativida-
des práticas e teóricas, visando 
complementar a formação aca-
dêmica em uma área específi ca 
do conhecimento. Esse grupo é 
supervisionado por professores 
da área.

Deverá ser composta por 
pelo menos um professor orien-
tador da sua área de atuação; 
entre oito e quinze alunos mem-
bros; uma diretoria, constituída 
por, no mínimo, três discentes, 
devidamente matriculados na 
UEMA, e ainda, poderá dispor de 

coorientador de Vivência Práti-
ca, podendo ser um profi ssional 
atuante na área de atuação da 
Liga.

As Ligas Acadêmicas da 
UEMA objetivam desenvolver 
vivências práticas junto à co-
munidade, articulando-as com 
atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, de forma a viabilizar 
a interação entre a Universida-
de e a sociedade; além de pro-
mover a integração com outras 
instituições de ensino superior e 
desenvolver atividades de divul-

gação científi ca, por meio de pu-
blicações, cursos, projetos, ex-
posições, palestras, seminários, 
simpósios, jornadas, encontros, 
ofi cinas, reuniões, congressos e 
outros.

De acordo com a coordena-
dora de Assuntos Estudantis da 
PROEXAE/UEMA, Marília Albu-
querque, “a institucionalização 
das Ligas Acadêmicas marca um 
novo momento na vida estudan-
til dos discentes da UEMA, tendo 
em vista, que a constituição dos 
grupos permite o aprofunda-
mento dos conteúdos ministra-
dos em sala de aula, resultando 
na complementação dos conhe-
cimentos adquiridos na vivência 
prática”. 

A criação da Liga Acadêmica 
se dará por iniciativa de alunos 
regularmente matriculados e 
devidamente organizados por 
meio de um projeto de criação 
e um estatuto, ambos com apro-
vação do Colegiado de Curso e 
homologação pelo Conselho de 
Centro, com o posterior enca-
minhamento para avaliação e 
aprovação pela PROEXAE.

A emissão dos certifi cados 
para a diretoria, professor orien-
tador, coorientador de Vivências 
Práticas e membros discentes da 
Liga será de responsabilidade da 
PROEXAE.
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Por:   Carol Ribeiro 

Por:   Walline Alves

NOVOS PROJETOS

PROGRAMA DE MOBILIDADE DISCENTE 
INTERNACIONAL E NACIONAL

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL

Para possibilitar a vivência 
de experiências acadêmicas 
e de integração aos diversos 
contextos e cenários nacionais 
e internacionais, o Conselho 
Universitário, junto ao Conse-
lho de Educação, Pesquisa e 
Extensão da Universidade Es-
tadual do Maranhão (UEMA), 
aprovou o Programa de Mobi-
lidade Acadêmica Internacio-
nal e Nacional para Discentes 
(PROMAD), que atenderá es-
tudantes dos cursos de gra-
duação e pós-graduação da 
Instituição.

O PROMAD promoverá o in-
tercâmbio, de forma que alu-
nos de graduação e pós-gra-
duação possam adquirir novos 
conhecimentos, competências 
e habilidades pertinentes a 

cada área de conhecimento 
em instituições conveniadas, 
como explica o assessor de 
Relações Internacionais, Tha-
les Passos de Andrade.

“O Programa de Mobilidade 
Discente Internacional e Na-
cional da UEMA vai viabilizar o 
acesso dos nossos estudantes 
às universidades nacionais e 
internacionais, assim como os 
estudantes de outras univer-
sidades poderão desfrutar da 
nossa instituição. A estratégia 
é poder gerar mais uma fer-
ramenta de negociação aca-
dêmica para os nossos docen-
tes, entre grupos de estudos e 
pesquisa”, destacou.

Ainda de acordo com o as-
sessor, a Universidade Esta-
dual do Maranhão atualmente 

conta com convênios fi rmados 
com universidades distribuí-
das nos países: Estados Uni-
dos, Itália, Espanha, França, 
Portugal, Equador, Chile, en-
tre outros, que ainda estão 
em processo de formalização.

“A Universidade conta com 
mais de 14 instituições conve-
niadas. Nós estamos tentando 
manter os convênios que te-
mos e fazer novas parcerias 
internacionais com seguran-
ça, aumentando o número de 
países conveniados, sem per-
der a premissa de qualidade”, 
pontuou Thalles.

Para dar assistência aos 
discentes, o Programa conta 
com três coordenações insti-
tucionais: a Assessoria de Re-
lações Internacionais (ARI), 

para a Mobilidade Internacio-
nal; a Coordenação de Ensino 
e Graduação da Pró-Reitoria de 
Graduação (CEG-PROG), nível 
graduação, e a Coordenadoria 
de Cursos de Pós-Graduação 
da Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-graduação (CPG-PPG), 
nível pós-graduação, ambas 
para a Mobilidade Nacional.

De acordo com a Resolução 
que regulamenta o Programa, 
os estudantes interessados 
em Mobilidade Acadêmica de-
verão se submeter a processo 
seletivo específi co, conforme 
publicações disponíveis nos si-
tes da UEMA, ARI-GR,PROG e/
ou PPG, nos quais irão encon-
trar cronograma, vagas ofe-
recidas, critérios de seleção e 
demais detalhes do certame.

O acadêmico de Engenharia 
de Produção da UEMA, Vicente 
Bastos, retornou, recentemen-
te, de um programa de mobi-
lidade acadêmica, realizado na 
Alemanha. 

Ele foi selecionado por meio 
de edital do Projeto BE MUNDUS 
para cursar dois semestres de 
Engenharia no Karlsruhe Insti-
tute of Technology, localizado 
na cidade de Karlsruhe na Ale-
manha. A UEMA é parceira do 
BE MUNDUS no Brasil; no nor-
deste, apenas a Universidade 
Estadual do Maranhão e a Uni-
versidade Federal da Paraíba 
participam do Projeto.

Vicente afi rma que essa foi 
uma experiência ímpar em sua 
vida. “Vivi a melhor experiência 
que poderia ter na minha vida 
acadêmica. Só quem participa 
sabe o quão bom é. Formei uma 
rede de contatos valiosa na Ale-
manha, criei laços importantes 
para meu futuro profi ssional”, 
ressalta.

O acadêmico frisa que ape-
sar das difi culdades vividas no 
começo do semestre na Alema-
nha, principalmente em decor-
rência da língua estrangeira, ele 
manteve o foco e não desistiu 

dos estudos. “Cursei várias ma-
térias que não fazem parte da 
grade curricular do meu cur-
so no Brasil. Foquei em áreas 
importantes como gestão de 
relacionamentos com clientes, 
empreendedorismo e energia 
renovável. Aproveitei o que a 
faculdade da Alemanha podia 
ofertar além das disciplinas cur-
riculares exigidas no Brasil”, su-
blinha. 

O estudante de 
engenharia obser-
va ainda a impor-
tância de se ter 
uma Assessoria 
de Relações Inter-
nacionais em uma 
Instituição. “A As-
sessoria de Rela-
ções Interacionais 
da UEMA foi fun-
damental para que 
eu tivesse conheci-
mento do Progra-
ma BE MUNDUS. 
Eles deram o enca-
minhamento neces-
sário para que eu 
conseguisse realizar 
esse sonho de cur-
sar um ano em uma 
das maiores insti-

tuições de pesquisa e educação 
da Alemanha”, destaca.

O projeto BE MUNDUS con-
cede bolsas de estudo a estu-
dantes brasileiros e europeus, 
pesquisadores e membros do 
estafe para que realizem um 
período de intercâmbio ou for-
mação plena em algumas das 
melhores universidades da Eu-
ropa e do Brasil. As bolsas estão 

disponíveis para estudantes de 
graduação nos campos de Enge-
nharia e Tecnologia e Educação 
e Formação de Professores, bem 
como para doutorandos, pós-
-doutorandos e estafe nos cam-
pos de Engenharia e Tecnologia. 
O estafe administrativo também 
pode se candidatar. As bolsas in-
cluem um subsídio mensal, via-
gem, seguro e isenção de taxas.

O estudante Vicente Bastos no Centro de Ciências Tecnológicas da UEMA, Campus Paulo VI

C
ré

di
to

: R
a

fa
el

 C
a

rv
a

lh
o



12 | UEMA NOTÍCIAS

Aconteceu na UEMA
JOEX 2016: 

‘INTERAÇÃO DO SABER LOCAL E CIENTÍFICO’

GRATIFICAÇÃO TÉCNICA  A PROFESSORES DA UEMA 

UEMA LANÇA REVISTA INSTITUCIONAL

Durante os dias 19 e 20 de 
Outubro, estudantes, professo-
res e pesquisadores da UEMA 
debateram acerca da temáti-
ca “Interação do Saber Local e 
Científico”. O tema faz parte da 
9ª Jornada de Extensão, que 
aconteceu nos Campi de São 
Luís, Caxias e Imperatriz.

O pró-reitor de Pesquisa e 
Pós-Graduação, Marcelo Che-
che, representando o reitor 
Gustavo Pereira da Costa, apro-
veitou a oportunidade para re-
lembrar o empenho da institui-
ção em estimular a extensão na 
Universidade.

“Em mais uma edição da 
Joex reafirmamos o compromis-
so da administração superior da 
universidade, que vem sendo 
cumprido ao longo desses dois 
anos, entre eles o diálogo cons-
tante com a comunidade e o 
fortalecimento da extensão em 
todos os campi da Uema”.

Esta 9ª edição da Joex, con-
tou com 426 inscritos no Cam-
pus Paulo VI, em São Luís, 225 
no Campus de Caxias e 225 
inscritos no Campus de Impe-
ratriz. Ao todo foram apresen-
tados 180 trabalhos científicos 
acadêmicos.

O reitor Gustavo Costa as-
sinou no mês de Outubro, as 
portarias que concedem gra-
tificação técnica aos profes-
sores do quadro efetivo da 
UEMA. A medida é decorrente 
do acordo firmado pelo Gover-
no do Estado com a categoria 
docente. O reitor elogiou o 
trabalho feito pelo pró-reitor 
de Administração na eficiente 

elaboração de todos os atos 
de concessão, num prazo exí-
guo, com vistas à implantação 
na folha de outubro. Segundo 
explicou o pró-reitor de Ad-
ministração, professor Gilson 
Mendonça, foram produzidas 
40 portarias de concessão, 
uma para cada classe, refe-
rência e carga horária, com 
as listas dos respectivos do-

centes, além de uma portaria 
para a alteração do valor no 
caso de quem já recebia em 
razão do cargo em comissão.

O pró-reitor frisou ainda 
que o teto mensal da verba 
188, gratificação técnica, já 
foi alterado pelo comitê de 
política orçamentária e sala-
rial do Estado para comportar 
a implantação imediata.

O reitor destacou o signifi-
cado dessa conquista para os 
professores da UEMA, mesmo 
em um momento de sérias 
dificuldades econômicas do 
Estado e atribuiu o desfecho 
a uma postura responsável, 
equilibrada e coerente de to-
dos, sobretudo da direção da 
APRUEMA.

A Universidade Estadual do 
Maranhão (UEMA) lançou, no 
mês de Outubro, por meio da 
Assessoria de Comunicação, 
a primeira revista da institui-
ção: Revista UEMA. A publica-
ção tem como foco a propa-
gação do ensino, da pesquisa 
e da extensão, além de ações 
de interesse público realiza-
das por professores, alunos e 
servidores.

A matéria de capa dessa pri-
meira edição fala acerca de uma 
pesquisa que objetiva eliminar 
as larvas do Aedes aegypti com 
o uso de bactérias oriundas do 
Maranhão; o estudo é desen-
volvido por professoras, alunas 
e egressas do Campus Caxias. 
Após onze anos de pesquisas 
voltadas para o controle dos 
vetores que transmitem doen-
ças tropicais, o Laboratório de 
Entomologia Médica, Campus 
Caxias tem hoje uma coleção 
de Bacilos do Maranhão, consi-
derado como um dos maiores 
acervos de Bacilos entomo-
patogênicos da região Norte e 
Nordeste do Brasil.

A Revista UEMA também tem 
matérias dos Campi São Luís e 
Imperatriz, além de artigos de 

professores da 
Instituição, em 
um total de 54 
páginas. Há, 
ainda, a seção 
“Prata da Casa”, 
na qual será re-
latado o trajeto 
de professores 
e servidores da 
UEMA. Nesta 
edição especial, 
o Reitor Gusta-
vo Pereira da 
Costa inaugura 
a seção e fala 
sobre sua jor-
nada, iniciada 
com o ingresso 
no curso de Ad-
ministração.

“A Assesso-
ria de Comuni-
cação da UEMA 
assimilou a necessidade de 
desenvolvermos um material 
como esse que, futuramente, 
será lembrado como parte da 
história da UEMA, devido ao 
seu pioneirismo. Essa é uma 
Revista da UEMA de todo Ma-
ranhão e assim deve ser. Nas 
edições futuras da Revista 
transitarão matérias sobre to-

dos os campi, onde quer que 
a Instituição esteja atuando na 
riqueza das atividades dos seus 
alunos, dos seus professores, 
em atividades de extensão, de 
pesquisas, além das novas ex-
periências didático-pedagógi-
cas a serem vivenciadas. Pois, 
é isso tudo que faz a UEMA ser 
grande e forte, como todos nós 
entendemos que ela seja e al-

mejamos que seja ainda mais”, 
frisou Gustavo Pereira da Costa 
durante o lançamento.

Pró-Reitores, professores e 
servidores da UEMA também 
estiveram presentes na ceri-
mônia de lançamento. A Revis-
ta UEMA, que é gratuita, terá 
periodicidade anual. Acesse on-
line no site www.uema.br.
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Mesa de abertura da 9ª Jornada de Extensão da UEMA


