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III Mostra de Prossões da UEMA.
“Acerte na Escolha”

Público-alvo:
Alunos do 3º Ano do Ensino Médio de escolas públicas e privadas 

do Estado do Maranhão e de Unidades Federativas vizinhas, 

bem como estudantes de cursos pré-vestibulares.

Data do Evento:
25 de maio de 2017.

Organização:
Pró-Reitoria de Graduação (PROG).

Apoio / Parceiros:
Centros e Cursos de Graduação da UEMA, Reitoria e PROEXAE.

Comissão de Planejamento e Execução:
Profa. Dra. Andréa de Araújo, Prof. Me. Luiz Jorge Bezerra Dias, 

Profa. Dra. Ana Maria Silva Araújo, Profa. Nadja Furtado Bessa 

dos Santos, Prof. Dr. Lourival Matos de Sousa Filho, Prof. Dr. 

Fernando Lima de Oliveira e Profa. Dra. Neuzeli Maria de Almeida



Introdução

O Ensino Médio na vida dos adolescentes é momento 

decisivo para novos desaos, crença em novos valores, projetos de 

vida, atitude. E essa transformação é que os prepara para assumir 

postos mais altos: a responsabilidade da vida adulta. Fazer uma 

escolha equilibrada na carreira prossional exige empenho, busca 

e perseverança. Porém este também é um período de muitas 

incertezas e cobranças, assim, é imprescindível acompanhamento 

e informação para que a escolha seja adequada. 
Dentre as várias fases da vida do adolescente, esta fase é 

muito importante, pois oportuniza que decisão seja tomada ao 

longo de sua jornada no Ensino Médio. São tantas as opções, que a 

escolha de uma prossão é difícil e dependerá de uma orientação 

para que se tornem as mais adequadas aos seus anseios. Este será 

o ponto para perceber até onde a sua escolha, seu desejo, condiz 

com a sua realidade estudantil e possibilidades para os diversos 

tipos de processos seletivos. 
A escolha prossional deve acontecer de forma consciente 

para permitir que o jovem alcance a sua realização pessoal. O 

c o n h e c i m e n t o  d a s  p r o  s s õ e s ,  a  c o m p r e e n s ã o  d a 

responsabilidade social e a inserção no mercado de trabalho 

contribuirão para a formação da personalidade destes jovens 

adolescentes. São aspectos a serem trabalhados na intenção de 

atender ao desenvolvimento de cada indivíduo e de sua 

identidade. 
É com o objetivo de facilitar esta escolha que a Pró-Reitoria 

de Graduação da UEMA apresenta a necessidade de realização 

da III Mostra de Prossões da Universidade Estadual do Maranhão, 

evento realizado anualmente pela Universidade Estadual do 

Maranhão em que os alunos do Ensino Médio são convidados a 

conhecer os cursos de graduação atualmente ofertados pela 

Instituição em todos os seus Campi. Considera-se que o 

c o n h e c i m e n t o  d a s  p r o  s s õ e s ,  a  c o m p r e e n s ã o  d a 

responsabilidade social e a inserção no mercado de trabalho 

contribuirão para a formação da personalidade dos nossos futuros 

alunos.



Os estudantes da Instituição também poderão escolher 

participar das atividades realizadas nos Centros/Campi, ou então 

fazer parte da equipe de organização do evento, contribuindo 

para o seu crescimento acadêmico. O evento é uma 

oportunidade para que os jovens esclareçam suas dúvidas sobre 

os cursos oferecidos, as carreiras e os projetos de pesquisa 

desenvolvidos nos diversos Centros da UEMA, servindo como um 

espaço de aproximação entre Universidade e alunos das escolas 

públicas. 

OBJETIVOS

Ÿ Geral

Orientar, esclarecer e motivar os alunos na escolha 

prossional, de modo a tornar o ingresso na instituição mais 

consciente e evitar futuras evasões no período acadêmico.

Ÿ Especícos

Oportunizar ao público-alvo o conhecimento dos Cursos de 

graduação ofertados pela UEMA nos diversos Centros/ Campi;
Permit i r  aos estudantes acesso a informações de 

desenvolvimento dos Cursos de Graduação, o que conduz a uma 

escolha mais assertiva sobre qual deles o educando pode optar;
Proporcionar aos estudantes experimentar ou vivenciar a 

rotina da vida acadêmica através das atividades oferecidas na 

UEMA.



SETOR ATIVIDADES

CCT

CFO/BM
Apresentação de rapel; Vídeos institucionais de 
atividades diversas de bombeiro; Palestras de primeiros 
socorros; Palestra de prevenção contra incêndios e 
acidentes domésticos. 

Engenharia da Computação
Apresentação do Laboratório de Telecomunicações e 
Automação, com projetos associados.

Engenharia Mecânica
Apresentação dos Projetos: Bumba meu Baja; 
Aerodesing; Coyote; Garremec.
Visita aos Laboratórios de Ensaios Mecânicos e 
Metalograa; Engenharia do Produto.

Engenharia de Pesca
Visitação na Unidade Pedagógica de Aquicultura - UPA 
e no Laboratório de Tecnologia do Pescado - LABTEC 
(Fazenda Escola);
Apresentação do Curso por meio de banners;
- Montar um sistema de recirculação com peixes de 
diferentes tamanhos (mostrar um pouco da aquicultura, 
novos sistemas, bioltro, etc);
- Eclosão de artêmias e multiplicação de alimento vivo 
para mostrar em lupas;
- Vídeo com imagens da atuação de prossionais 
engenheiros de pesca;
- Entrega de panetos sobre a prossão do Engenheiro 
(a) de Pesca e divulgação do curso de Engenharia de 
Pesca da UEMA.

Medicina Veterinária
Exposição de vídeo institucional;
Visita ao Hospital Veterinário;
Visitas aos Laboratórios de Reprodução Animal, 
Anatomopatologia, Microbiologia de Alimentos e Água 
e de Patologia Clínica.

Agronomia:

Visita Técnica à Fazenda Escola;
Apresentação de Canteiros de Produção de Mudas de 
Espécies Nativas e Exóticas
Palestra sobre o Prossional de Agronomia

CCA

CECEN

Curso de Ciências:
Laboratório de Química: Produção de Cosméticos, 
Higiene e Limpeza (Profa. Maria José F. Porto e outros).

Curso de Ciências Biológicas
Laboratório de Biologia Vegetal e Marinha (LBVM/UEMA) 



com a mostra cientíca de organismos marinhos, 
coleção de fotossintetizantes, coleção de insetos, 
modelos e jogos didáticos

Curso de Geograa
Apresentação de Power-Point: Atividades e formação 
do Geógrafo/Licenciado – 15'
Mestrado – O que é e aeras pesquisa desenvolvidas 
pelos alunos - 5'
Filme – Ilha do Medo – Geoturismo 3,5'
Perguntas: 10' 
Visita Laboratórios e Grupos de Pesquisa do curso de 
Geograa:
Sala dos GP – atendimento por monitor de cada grupo 
apresentando trabalhos realizados foco dos estudos do 
grupo emetodologias (4 grupos) – 10' cada grupo
Geomap – Geoprocessamento e estudos de cavernas. 
Mostra de elaboração de mapas de inundação, 
geomorfologia e temáticos 15';
Cavernas – Mostra de trabalho de campo, cavernas e 
seus contextos 10';
Laboratório de solos:
Demonstração de análises e utilidades 10'.
Apresentação de trabalhos desenvolvidos 10'.
Mostruário de rochas 5' 

Curso de Pedagogia:
Apresentação da prossão de Pedagogo em banner e 
dos resultados de projetos desenvolvidos em Programas 
de Extensão e Iniciação Cientíca e na Prática de 
Ensino;
Apresentação de portfólios elaborados nos Estágios 
Curriculares do Curso;
Apresentação de recursos didáticos elaborados nas 
disciplinas de Didática e metodologia de Ensino;
Apresentação de atividades desenvolvidas pelo curso 
no Laboratório Multidisciplinar – LAMULPED;
Apresentação das atividades desenvolvidas no Arraial 
Literário.

Administração
Exposição dos objetivos do curso; Grupos de pesquisas e 
Empresa Júnior de Administração – EJAD.

Ciências Sociais
Exposição dos objetivos do curso; Grupos de pesquisas; 
Programas de Pós-Graduação/Mestrados e Programas 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência.

Direito
Exposição dos objetivos do curso e Grupo de pesquisa.

CFO/PM
Exposição dos objetivos do curso e Grupo de pesquisa.

CCSA



BACABAL

Atividades gerais do Centro:
Apresentação dos cursos (Gestores), ressaltando a 
importância das atribuições, perl do prossional, 
imagens de aulas práticas, depoimento de quatro 
egressos, direcionamento para cursos;
Exposição no pátio de práticas laboratoriais e atividades 
pedagógicas.
Curso de Direito:
Acolhida e recepção dos estudantes;
Palestras sobre atuação prossional e responsabilidade 
social e ambiental;
Rodas de Conversas com alunos e professores do curso;
Exposição de banner e stand;
Distribuição de folders;
Exibição de faixas;
Encerramento: Atividades culturais.

Curso de Pedagogia:
Acolhida dos participantes;
Palestra sobre o perl do pedagogo e seu campo de 
atuação;
Stand com o campo de atuação do pedagogo;
Pedagogia empresarial.
Pedagogia Hospitalar;
Assessoria Pedagógica;
Ensino;
Gestão escolar;
ONGs.

Matemática Licenciatura:
Palestras;
Atividades lúdicas;
Exposição de stand;
Distribuição de folders;
Utilização de computadores e aplicativos.

Administração:
Acolhimento e recepção dos alunos do ensino médio;
Apresentação de painéis e banners;
Palestras;
Apresentação de projetos de pesquisa e de conclusão 
de curso;
Informações relativas ao acesso ao curso, mercado de 
trabalho, etc.;
Outras.

Letras:
Acolhida dos participantes;
Palestra sobre perl prossional e campo de atuação;
Divulgação dos cursos de extensão;
Divulgação dos projetos de Iniciação Cientíca;
Divulgação dos Grupos de Estudos.



Pedagogia
Acolhida;
Palestra sobre o perl do pedagogo e seu campo de 
atuação;
Stands de Pedagogia Empresarial, Hospitalar, Assessoria 
Pedagógica, ONGs e Ambiental.

Curso de Biologia:
Atividades práticas em Laboratório desenvolvidas pelos 
alunos.

Curso de Tecnologia em Agronegócio:
Apresentação de Banner/folder/cartilha/vídeo 
(produzidos pelo Curso).

Curso de Letras:
Linguagem e tecnologias – novas perspectivas para o 
prossional de Letras.
Metodologia:
- Confecção de banners, folders, cartazes e panetos – 
para divulgação do evento e informações sobre o tema;
- Produção de vídeos e apresentação de slides com 
conteúdo que aborde o tema geral e suas subdivisões;
- Exposição de textos em diversos formatos (impresso, 
digital, etc.), mostrando as diversas possibilidades de 
atuação do prossional de Letras;
- Apresentação oral do tema, por uma equipe 
composta por alunos de todos os períodos do Curso;
- Confecção de camisetas para a equipe que irá 
apresentar os trabalhos.

ITAPECURU-MIRIM

CAXIAS

Curso de Enfermagem:
Ocinas: Primeiros Socorros; Ressuscitação 
Cardiopulmonar; Doenças Sexualmente Transmissíveis e 
Testagem Rápida; Micoses de pele.

COLINAS

Abertura do evento; recepção dos estudantes; 
depoimento de alunos sobre a vivência acadêmica; 
palestras motivacionais e de orientações prossionais; 
ocinas; momentos culturais; exposição de eventos e 
atividades já realizadas pelo Centro (fotos e vídeos); 
visitas guiadas aos espaços de aprendizagem do 
Campus (laboratórios, sala de aula, etc.); distribuição de 
material impresso sobre os cursos; montagem de Stands; 
exposição de banners

CODÓ

Acolhida aos participantes na tenda principal; 
Abertura do evento; 
Palestras:
- Orientação Prossional dos Cursos: da rede e-Tec e 



tecnólogo/UEMANET (Prof. Marcelo R. Ferreira);
- Os alunos concludentes inseridos no mercado de 
trabalho e alunos a concluir os cursos de Mineração – 
Técnico em Segurança do Trabalho – Tecnólogo (Prof. 
Marcelo R. Ferreira);
- Orientação prossional geral e a importância dos 
trabalhos cientícos para melhorara a formação e 
qualicação (Prof. Carlos Wellington S. Martins);
- O perl do prossional empreendedor (Profa. Keyla 
Cristina N. de Oliveira)
Realização de ocinas/mini cursos/workshops e 
atividades; jogo das prossões; o lme: “Conssões de 
Adolescentes”;
Distribuição de material informativo e encerramento. 

Departamento de Letras e Pedagogia:
Não terá atividades desenvolvidas durante a 2ª Mostra 
de Prossões.

SANTA INÊS

PRESIDENTE 

DUTRA

1º momento: 13:30 às 14:30
Recepção dos convidados;
Palestra de boas-vindas;
Apresentação dos servidores;
Breve histórico da Universidade.
2º Momento: 14:30 às 16h
Palestras: Histórico da fundação dos Campus; Primeira 
turma formada do curso Letras e apresentação de 
outros cursos a distância disponíveis através do 
UEMANET.
Exposição de banners e trabalhos realizados pelos 
alunos;
Exposição de fotos dos eventos e colações de grau 
produzidos pelos alunos.
Visita monitorada as instalações do Campus;
Momento cultural.

PEDREIRAS

Curso de Letras e Matemática
Acolhimento estudantil;
Exposição de murais (banners, fotos, cartazes e 
depoimentos de ex-alunos);
Palestras sobre a importância de ser um prossional da 
educação;
Encerramento.






