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Residentes da UEMA 
em favor da saúde em Caxias

ENADE 2017 SIMPÓSIO 
INTERNACIONAL

CONCURSO 
PÚBLICO COM 
VAGAS PARA 

DOCENTES 

JURARÁ:
Grande em 

importância científica 
e econômica

O exame será realizado 
no dia 26 de novembro, com 
início às 13h30 (horário de Bra-
sília) e terá 4h de duração. A 
prova tem 40 questões, sendo 
10 questões de conhecimentos 
gerais e 30 de formação espe-
cífica da área, contendo duas 
partes com questões discursi-
vas e de múltipla escolha.

No campus da UEMA em Caxias, desde o início do ano, alunos da Universidade participam da 
rotina de vários centros de atendimento médico do município

O Jurará chega a atingir, 
geralmente, 15 cm de compri-
mento de carapaça. 

É consumido como igua-
ria da culinária maranhense, 
sendo fonte de renda para 
muitas famílias do Estado.

A UEMA abriu inscrições 
para concursos públicos des-
tinados ao provimento de 
Cargos de Carreira do Magis-
tério Superior nos campi de 
Lago da Pedra e Pedreiras.

A UEMA e a Associação Bra-
sileira de Universidades Esta-
duais e Municipais (ABRUEM) 
promoverão, entre os dias 27 
e 29 de junho, no Hotel Rio 
Poty, em São Luis – MA, o 1º 
Simpósio Internacional em 
Inovação na Educação Supe-
rior (SIIES). 
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Com a palavra Hailton Cunha dos Reis
Ouvidor da UEMA

A Ouvidoria da Universi-
dade Estadual do Maranhão é 
um órgão de assessoramento 
da Reitoria, que atua na in-
termediação desta Instituição 
com a Comunidade. Seus ser-
viços são prestados em conso-
nância com os princípios legais 
constitucionais da probidade, 
isonomia, legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publi-
cidade e eficiência. A criação 
se deu por meio da Resolu-
ção n°890/2015 – CONSUN/
UEMA, com o propósito de 
buscar soluções para as de-
mandas dos cidadãos e ofe-
recer informações gerenciais 
e sugestões ao órgão em 
que atua. 

De acordo com a Con-
troladoria Geral da União, a 
qualidade dos serviços pres-
tados pela administração se 
aperfeiçoa com a atuação da 
Ouvidoria, uma vez que ela 
auxilia na identificação de 
pontos a serem aprimorados 
e contribui, dessa forma, para 
a melhoria dos procedimentos 
e dos processos administra-
tivos. A Ouvidoria da UEMA, 
a cada término de semestre, 
apresenta um relatório sintéti-
co à Administração Central da 
Universidade, visando a quan-
tificar e a comunicar sobre os 
assuntos das demandas for-
muladas pelos usuários.

A consolidação da Ouvi-
doria na Universidade Estadual 
do Maranhão fundamenta-se 
no apoio promovido pela Ad-
ministração Central da Univer-
sidade para o contínuo aperfei-
çoamento profissional da equi-
pe, promovendo a elevação 
do desempenho e da imagem 
da I.E.S. no âmbito interno e 
externo, bem como na capa-
citação dos servidores para o 
cumprimento das suas ações 
com responsabilidade e ética, 
consequentemente levando 
à satisfação dos usuários de 
seus serviços.

No ano de 2016, a Ou-
vidoria da UEMA recebeu 924 
(novecentas e vinte quatro) 

demandas de usuários, entre 
dúvidas, reclamações, suges-
tões, elogios e outras mani-
festações. “O trabalho central 
do Ouvidor é buscar, por meio 
da Ouvidoria, a participação 
social dos cidadãos, atuando 
de forma a assegurar um bom 
atendimento e oferecendo um 
resultado satisfatório às de-
mandas por eles geradas. O 
ouvidor, ao assumir o seu pa-
pel de representante do cida-
dão, transformará uma sim-
ples reclamação em uma ação 
pública institucional”, comen-
tou o Professor Hailton Rógeris 
Cunha dos Reis, Ouvidor-Geral 
da UEMA, sobre os 02 (dois) 
anos de trabalho à frente da 
Ouvidoria.
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Por: Débora Souza

PEQUENO NO  TAMANHO, PORÉM GRANDE EM 
IMPORTÂNCIA CIENTÍFICA E ECONÔMICA

O jurará, muçuã ou 
tartaruga do lodo, cujo 
nome científico é Kinos-
ternon scorpioides, é um 
animal silvestre semi-a-
quático comumente en-
contrado às margens de 
rios e campos alagados 
do Maranhão e Pará.

De pequeno porte, 
ele chega a atingir, geral-
mente, 15 cm de compri-
mento de carapaça. 

É consumido como 
iguaria da culinária ma-
ranhense, servido na pró-
pria carapaça, tornando-
-se fonte de renda para 
muitas famílias da zona 
rural da baixada mara-
nhense e também de São 
Luís.  

Por sua grande con-
centração no Maranhão 
e importância econômica 

acabou despertando pes-
quisadores da Universida-
de Estadual do Maranhão 
(UEMA) para aprofundar 
os estudos a respeito da 
espécie. 

Em 2008, a UEMA 
obteve autorização do 
Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renová-
veis do Maranhão (IBA-
MA) para funcionamento 
do Criadouro Científico 
para Kinosternon scor-
pioides.

O espaço, localiza-
do no prédio do Curso de 
Medicina Veterinária do 
Campus Paulo VI, é com-
posto por cinco baias de 
paredes teladas em ferro 
galvanizado e destina-se 
ao desenvolvimento de 
diversas pesquisas re-

lacionadas à biologia da 
espécie K. scorpioides em 
cativeiro.   

Atualmente, o cria-
douro comporta, apro-
ximadamente, 112 ani-
mais, distribuídos entre 
juvenis e adultos, que são 
manejados diariamen-

te na renovação da água 
dos tanques, alimentados 
e acompanhados quanto 
a sua sanidade.

No ano de 2014, 
por meio do Edital da 
Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Desenvolvi-
mento Científico do Ma-

MEDICINA VETERINÁRIA
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ranhão  (FAPEMA), o 
Criadouro Científico foi 
reformado e adaptado, 
ganhando um Laboratório 
Experimental para pes-
quisas de alunos de gra-
duação e pós-graduação.

De acordo com a co-
ordenadora do Criadouro 
Científico, Alana Lislea 
de Sousa, muitos são os 
avanços nos estudos so-
bre os jurarás. “Conse-
guimos descrever a mor-
fologia, não havia nada 
dessas descrições antes, 
nem em revistas. Poste-
riormente, conseguimos 
argumentar sobre como 
eles se alimentam. Tam-
bém entendemos que a 
espécie pode, perfeita-
mente, ser trabalhada 
em cativeiro, no sentido 
de repovoação em am-

bientes naturais. Hoje, já 
sabemos como funciona 
a cópula, o melhor perí-
odo que as fêmeas estão 
disponíveis para acasala-
mento, o período de ma-
turação dos ovos, e isso 
tudo são dados que pude-
mos obter em pesquisas 
realizadas no Criadouro”, 
ressalta.

As atividades feitas 
no Criadouro e no La-
boratório Experimental 
contam com a ajuda dos 
alunos da graduação, que 
participam como bolsis-
tas de projetos ou volun-
tários.

Os projetos desen-
volvidos não se restrin-
gem a área de pesquisa, 
há ainda projetos de ex-
tensão voltados para edu-
cação ambiental e preser-
vação dos jurarás em mu-
nicípios como Anajatuba, 
São Bento e Pinheiro na 
baixada maranhense. 

Os desafios atuais 
nos estudos dos jurarás, 
segundo Alana Lislea, são 
os que se referem ao me-
lhoramento genético da 
espécie. “ Os desafios, 
agora, são de melhoria 
genética para que esses 
animais tenham cres-
cimento mais rápido e 
também tenham um peso 

padrão para comerciali-
zação. Estão sendo feitas 
pesquisas no que tange 
ao padrão da carne des-
se animal, características 
organolépticas e manejo 
do criadouro, para que, 
futuramente, tenhamos 

um documento de orien-
tação técnica, com infor-
mações sobre instalação 
do cativeiro e como o 
animal deve ser abatido, 
respeitando a legislação’’, 
completa.

MEDICINA VETERINÁRIA
Por: Débora Souza

PROJETOS E SUBPROJETOS DO 
CRIADOURO CIENTÍFICO

PROJETO 1 - Morfofisiologia e Biologia de jurará (K. scorpioi-
des): Caracterização fenotípica e genotípica de espécie da 
fauna silvestre maranhense – Região da Baixada Maranhen-
se.
SUBPROJETO- 1. Determinação sexual em K. scorpioides 
(CHELONIA: KINOSTERNIDAE): uma proposta para validação 
de genes candidatos envolvidos na diferenciação sexual de 
tartarugas.
SUBPROJETO - 2. Biologia, Ecologia e Educação Ambien-
tal como ferramentas para criação de um Plano de Manejo e 
Conservação de K. scorpioides em comunidades da Baixada 
Maranhense.
SUBPROJETO 3 - Análise fenotípica em população de Ki-
nosternonscorpioides (Linnaeus, 1766) provenientes da Bai-
xada Maranhense a partir dos caracteres morfológicos atra-
vés da chave de identificação de espécie.
PROJETO 2 - Morfofisiologia, biologia e conservação de 
jurará (Kinosternonscorpioides): descrevendo o desenvolvi-
mento embrionário e a diferenciação sexual uma proposta 
para a preservação de espécie da fauna silvestre mara-
nhense.
SUBPROJETO -1. Determinação e diferenciação sexual em 
função da temperatura de incubação dos ovos e dosagem 
hormonal de jurará (K. scorpioides, Linnaeus, 1766)
SUBPROJETO 2– Caracterização do processo de matu-
ração sexual do jurará (Kinosternonscorpioides, Linnaeus, 
1766): uma análise hormonal, histológica e ambiental do me-
canismo de reprodução. 

Reitor e Professoras da UEMA
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Por: Polyanna Bittencourt

ENADE 2017
SAIBA QUAIS IMPLICAÇÕES DA PROVA NA VIDA DO ESTUDANTE

ENADE

Com o objetivo de 
avaliar o desempenho dos 
estudantes concluintes dos 
cursos de graduação o Ins-
tituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep) realiza, 
desde 2004, o Exame Nacio-
nal de Desempenho de Es-
tudantes (Enade). É através 
do Exame que o MEC ana-
lisa a qualidade dos cursos 
e das instituições de ensino 
superior do país. 

O Enade, que integra 
o Sistema Nacional de Ava-
liação da Educação Superior 
(Sinaes), é um componente 
curricular obrigatório, as-
sim, o estudante seleciona-
do que não realizar a prova, 
ficará em situação irregular 
e não poderá colar grau e 
receber o diploma. A cada 
três anos o Enade é aplicado 
para um determinado grupo 
de cursos. 

Para além dessa ques-
tão burocrática, o Exame é 
importante para o estudan-
te, pois quando um curso e 
sua instituição recebem uma 
boa avaliação no Enade, o 
seu diploma é valorizado no 

mercado de trabalho. 
“Assim, a prova cons-

titui mais que uma formali-
dade, visto que a qualidade 
do curso, que é mensurada 
pela pontuação do Enade, 
pode repercutir no seu fu-
turo profissional”, destaca a 
Chefe da Divisão de Acom-
panhamento e Avaliação de 
Ensino (DAAE) da Pró-Rei-
toria de Graduação, Kedma 
Gonçalves Garcez. 

A prova é, ainda, uma 
oportunidade para concluin-
te analisar as competên-
cias desenvolvidas durante 
o curso, ou seja, quais as 
habilidades essenciais para 
o cumprimento de suas 
funções profissionais foram 
efetivadas.

  O Exame é composto 
por duas etapas. Na primei-
ra, que antecede a prova, o 
participante deverá preen-
cher um Questionário do Es-
tudante, de caráter obriga-
tório. A prova corresponde 
à segunda etapa quando o 
estudante responderá a um 
teste com perguntas discur-
sivas e objetivas sobre co-
nhecimentos da sua forma-

ção específica e questões da 
atualidade.  

Caso o estudante não 
responda ao questionário, 
ficará em situação irregular 
junto ao Enade. 

“Esse questionário 
traz uma visão ampla da 
Universidade na percepção 
dos estudantes, ao abordar 
aspectos da organização 
didático-pedagógica, da in-
fraestrutura e instalações 
físicas, bem como das opor-
tunidades de ampliação da 
formação acadêmica e pro-
fissional oferecidas durante 
seus cursos”, informa Ked-
ma Garcez.

 Neste ano, participa-
rão estudantes que inicia-
ram o curso em 2017, devi-
damente matriculados e que 
tenham de zero a 25% da 
carga horária do curso cum-
prida. No entanto, os alunos 
ingressantes não fazem a 
prova do Enade, só precisam 
ser inscritos pelos diretores 
dos cursos. Os concluintes 
dos cursos de bacharelado 
ou licenciatura, que tenham 
expectativa de conclusão 

até julho de 2018, partici-
parão do Exame.

Cursos
Foram convocados 

para o ENADE os acadêmi-
cos dos seguintes cursos 
da UEMA: Arquitetura e Ur-
banismo, Engenharia Civil, 
Engenharia de Computação, 
Engenharia de Produção, 
Engenharia Mecânica, En-
genharia de Pesca, Ciência 
da Computação, Ciências 
Biológicas, Ciências Sociais, 
Filosofia, Física, Geografia, 
História, Letras – Português, 
Matemática, Química, Le-
tras - Português e Espanhol, 
Letras - Português e Inglês, 
Letras – Inglês, Música, e 
Pedagogia. 

 
A prova
O exame será realiza-

do no dia 26 de novembro, 
com início às 13h30 (horário 
de Brasília) e terá 4h de du-
ração. A prova tem 40 ques-
tões, sendo 10 questões de 
conhecimentos gerais e 30 
de formação específica da 
área, contendo duas partes 
com questões discursivas e 
de múltipla escolha.
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SAÚDE

RESIDENTES DA UEMA EM FAVOR DA SAÚDE EM CAXIAS
PROFESSORES, MÉDICOS E RESIDENTES FALAM SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DA UEMA NO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

A residência é um 
treinamento intensivo da 
prática hospitalar, que 
equivale à pós-gradua-
ção em outras carreiras, 
porque o médico só pode 
fazer depois que ele con-
cluir o curso.

No campus da UEMA 
em Caxias, desde o início 
do ano, alunos da Univer-
sidade participam da ro-
tina de vários centros de 
atendimento médico do 
município, como o Hospi-
tal Regional Doutor Eve-
raldo Ferreira Aragão. 

“Esse processo co-
meçou em outubro, 
quando recebemos uma 
visita e inspeção do Con-
selho Nacional de Resi-
dência Médica. Em ja-
neiro e fevereiro, fize-
mos o processo seletivo. 

Em março, os residentes 
preencheram quatro va-
gas: duas bolsas para gi-
necologia e obstetrícia, e 
duas bolsas para clínica 
médica”, explicou Mábio 
de Jesus, coordenador do 
Comissão da Residência 
Médica (Coreme).

A residência tem 
duração de dois anos e 
o discurso de todos os 
que procuram por essa 
experiência é que esse 
é um momento de mui-
to aprendizado. “Tenho 
crescido muito como pes-
soa e como profissional, 
que é o mais importante 
aqui na clínica médica”, 
disse a residente Kárytta 
da Silva Ramos. 

Além da residência 
médica, os alunos de ou-
tros curso da UEMA po-

dem ajudar a comunida-
de por meio da residência 
multiprofissional.

“A UEMA cresceu 
muito nesse campo de 
aperfeiçoamento profis-
sional. A Universidade, 
na área da saúde, já for-
ma profissionais de en-
fermagem e medicina há 
mais de quinze anos. A 
residência vem para fixar 
a UEMA como instituição 
de educação permanente 
e continuada nessa área,  
atuando, principalmente, 
nos três pilares: pesqui-
sa, ensino e extensão”, 
explica Josineide Texeira, 
coordenadora da Resi-
dência Multiprofissional.

Para Leandro Cardo-
so, enfermeiro residente 
em Saúde da Família, a 
experiência está sendo 

gratificante. “Somos os 
pioneiros do Maranhão, 
somos a primeira turma 
de saúde da família do 
Estado. É muito bom par-
ticipar dessa construção 
porque era um sonho fa-
zer Residência em Saúde 
da Família”, conta.

Além de todos es-
ses campos de atuação, 
a UEMA possui um am-
bulatório-escola, que 
também foi feito para 
atender à população em 
consultas médicas e en-
fermagem. “O ambula-
tório está melhorando 
a cada dia. Começamos 
com um profissional e, 
hoje, nós estamos com 
sete profissionais. A pro-
cura pela comunidade é 
espontânea, os pacientes 
comentam entre si, e a 

Por: Lucas Vieira
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CAXIAS

RESIDENTES DA UEMA EM FAVOR DA SAÚDE EM CAXIAS
PROFESSORES, MÉDICOS E RESIDENTES FALAM SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DA UEMA NO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
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procura tem só aumenta-
do. Estamos com todas as 
consultas agendadas e isso 
é muito bom”, explica Ire-
ne Sousa, coordenadora 
do Ambulatório.

E quem é beneficiado 
por todo esse investimento 
diz que não tem nada para 
reclamar.

“O atendimento é 
muito bom, a gente que 
precisa tem muito provei-
to. Geralmente os postos 
de saúde são muito cheios 
e aqui no ambulatório ain-
da está mais vago, até 
todo mundo ficar saben-
do”, brinca a paciente Edi-
leusa Dantas.
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Residentes de Enfermagem debatem os resultados do trabalhos realizados nos últimos meses 

Pacientes durante consultas em ambulatório da UEMA em Caxias Alunos da área da saúde acompanham aula no Campus da UEMA
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Essa preocupação 
da UEMA em investir para 
reverter para a sociedade 
os benefícios consequen-
tes da formação de novos 
médicos é justa e faz par-
te da missão de preparar 
os alunos da melhor for-

ma para que eles possam 
salvar cada vez mais vi-
das.

“Teve uma situação 
curiosa que aconteceu 
comigo no meu primeiro 
dia de residência. Rece-
bemos, eu e minha pre-

ceptora, uma paciente 
muito grave, que qua-
se estava indo à óbito e 
aquilo me marcou. Per-
cebi a preocupação da 
médica em salvar aquela 
vida, porque, às vezes, 
o médico perde a sensi-

bilidade com o passar do 
tempo, mas ela não per-
deu. Eu quero levar isso 
para mim. Não só a téc-
nica, mas também o lado 
humano da profissão”, 
relata a residente Priscila 
Magalhães, emocionada.



8 | UEMA NOTÍCIAS

CAXIAS

ENSINO DE LIBRAS PARA PROFISSIONAIS 
DA SAÚDE

Com o intuito de ofertar, 
através de oficinas educa-
tivas, o ensino de LIBRAS 
para profissionais da saúde 
do Ambulatório Universitário 
da Universidade Estadual do 
Maranhão (UEMA) - Campus 
Caxias, os acadêmicos do 
Curso de Enfermagem e bol-
sistas do PIBEX estão desen-
volvendo um projeto inova-
dor, ensinando os principais 
sinais e termos técnicos de 
saúde em LIBRAS e o manejo 
do atendimento às pessoas 
com deficiência auditiva. 

O Projeto intitulado, “LI-
BRAS na Saúde: Ensino da 
Língua Brasileira de Sinais 
para acadêmicos dos cursos 
de saúde e profissionais de 
saúde” é coordenado pela 
professora Conceição Moura, 
do Departamento de Ciências 
da Saúde, e tem a colabora-
ção da aluna bolsista Maria 
Eunice dos Anjos Leal; dos 
alunos bolsistas voluntários, 
Vitor Emanuel Sousa da Sil-
va e Fernando Silva Soares, e 
do professor instrutor de Li-
bras, membro da Associação 
de Deficientes Auditivos de 
Caxias, o enfermeiro Sernan-
des Rodrigues da Silva. 

Para a coordenadora, pro-
fessora Conceição Moura, 
“com a execução deste Pro-
jeto, a UEMA se destaca e dá 
um passo à frente no desen-
volvimento de políticas de 
atenção a pessoas com defi-
ciência nos cursos de gradua-
ção, além de formar médicos 
e enfermeiros preparados 
para lidar com as necessida-
des deste público”. 

O Projeto de Extensão 

realizado pelo Edital PIBEX 
2016/2017 teve início em 
setembro de 2016 e será 
desenvolvido até agosto de 
2017. Na primeira etapa, os 
profissionais do ambulatório 
universitário participaram 
de uma oficina sobre como 
atender uma pessoa com 
deficiência auditiva, além de 
aprender os principais sinais 
de saúde em LIBRAS. Na 
segunda etapa, os bolsistas 

irão desenvolver oficinas 
com duas equipes de PSF que 
servirão de referência para a 
comunidade surda.

De acordo com a aluna 
bolsista Eunice Leal, “este 
projeto foi algo transforma-
dor, pois a experiência adqui-
rida contribuiu para minha 
formação profissional e irá 
gerar bons frutos no futuro”. 
Além disso, Eunice ressaltou 
que é importante que, nos 
cursos de graduação, a disci-
plina de LIBRAS seja oferta-
da de maneira efetiva e faça 
parte da matriz curricular dos 
cursos.

Segundo o Técnico em En-
fermagem Helber, integrante 
do Ambulatório Universitário 
de Caxias, que participou da 
ação, “a oficina foi produtiva 
e muito dinâmica, pois aliou 
teoria e prática. Pudemos 
fazer simulação de atendi-
mentos às pessoas surdas 
no ambulatório e aprender 
como é importante para to-
dos os profissionais de saúde 
conhecerem LIBRAS”. 

Por: Karla Almeida

Acadêmicos da UEMA durante Curso de Libras para profissionais da saúde
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EMPRESA JÚNIOR

EMPRESA JÚNIOR DE 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Colocar em prática o 
aprendizado acadêmico alia-
do às dinâmicas de atuação 
do mercado de trabalho. Es-
ses são alguns dos objetivos 
de uma Empresa Júnior. As-
sociação sem fins lucrativos, 
as empresas juniores pos-
sibilitam aos estudantes de 
graduação um campo prático 
do aprendizado em sala de 
aula.

É o caso da Empresa Jú-
nior de Engenharia de Produ-
ção da UEMA, a ÁGIL. Com 
cinco anos de atuação conta, 
atualmente, com 22 mem-
bros em sua equipe, todos 
estudantes do Curso, que 
elaboram projetos de consul-
toria, e colocam em prática 
uma forma de gestão au-
tônoma, ainda durante seu 
processo de formação acadê-
mica, como explica a diretora 
de Comercial e Propaganda 
da Empresa, Isabelle Ferrei-
ra.

“O objetivo da ÁGIL é 
desenvolver o mercado da 
economia local, por meio da 
prestação de serviços a micro 
e pequenas empresas. Pres-
tar consultoria de excelência 
gerando valor para sociedade 
a fim de, através da nossa 
Cultura, transformar  uni-
versitários em líderes. Além 
disso, buscamos sempre in-
tensificar a cultura empre-
endedora nas universidades 
com a capacitação dos mem-
bros na execução de projetos 
na área de Engenharia de 
Produção, treinamentos e da 
imersão no ambiente empre-
sarial”, pontuou a discente.

Além da oportunidade de 
vivenciar a profissão na prá-
tica, a experiência em uma 
empresa júnior, para o es-
tudante de graduação, é um 
diferencial em seu currículo 
acadêmico.

“A experiência começa 
desde o processo seletivo, 
pois ao participarem de ou-
tros processos para estágio 
ou emprego, o aluno estará 
mais confiante e terá uma 
vantagem frente aos seus 
concorrentes. Já ao ingressar 
na empresa, ele irá adqui-
rir experiência por meio do 
contato com clientes reais: 
a rotina e responsabilidades 
de gerenciar uma empresa, 
de conviver com diferentes 
tipos de pessoas e aprender 
a solucionar problemas, além 
de aprender na prática as 
atividades exercidas por um 
engenheiro de produção. E 
também aumentar o seu ne-
tworking para seu futuro pro-
fissional”, afirmou Isabelle.

A Empresa Júnior de Enge-
nharia de Produção da UEMA 
já realizou projetos de aná-
lise de mercado, gestão de 
estoque, plano de marketing, 
além de oferecer cursos de 
softwares como Excel e Pro-
ject e palestras em eventos.

Por se tratar de uma orga-
nização sem fins lucrativos, 
a empresa oferece serviços 
de qualidade a um baixo cus-
to, tornando as consultorias 
acessíveis para micro e pe-
quenas empresas.

“Também pelas empresa 
juniores estarem presentes 
nas maiores universidades 
do Brasil, principais polos de 
tecnologia e inovação do país, 
nossos serviços seguem as 
principais tendências da área 
e contamos com uma enorme 
bibliografia, infraestrutura e 
orientação de professores re-
ferência em suas profissões. 
As empresas juniores tam-
bém conseguem personalizar 
toda a sua atuação, de acor-
do com as necessidades do 
cliente, desde seus projetos 
ao atendimento, contribuin-
do com o fomento da educa-
ção empreendedora no país”, 
explicou Isabelle.

A ÁGIL também trabalha 
com a oferta de serviços vol-
tados para gestão e indús-

tria, como planejamento e 
controle da produção, plane-
jamento estratégico, análise 
de mercado, produção enxu-
ta e outros.

“Tive a oportunidade de 
conhecer a Empresa assim 
que ingressei na UEMA. In-
teressei-me muito pela pro-
posta que eles ofereceram 
de realizar projetos na área 
de engenharia de produção, 
proporcionando que o aluno 
aprenda vivenciando situa-
ções reais do profissional da 
área. Hoje, tenho um ano de 
empresa e posso afirmar que 
essa vivência me proporcio-
nou um amadurecimento 
profissional e pessoal que eu 
não teria se não fosse pelas 
experiências que tive na Ágil. 
Lidar com prazos, solução de 
problemas, diferentes tipos 
de pessoas, fez com que eu 
ficasse mais preparada para 
o mercado de trabalho”, de-
clarou a consultora Sênior de 
Comércio e Propaganda da 
Ágil, Jéssica Cavalcanti.

Por: Carol Ribeiro

CAMPO DE EMPREENDEDORISMO E GESTÃO NA UNIVERSIDADE
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Estudantes do Curso de Engenharia de Produção que compõem a ÁGIL
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Por:   Walline Alves

Por:   Débora Souza

CONCURSO

DESTAQUE

CONCURSO PÚBLICO COM VAGAS PARA DOCENTES 
NOS CAMPI DE PEDREIRAS E LAGO DA PEDRA

ESTUDANTES DA UEMA CONQUISTAM 
4 PREMIAÇÕES NO IV FESTIVAL 
NACIONAL DE MINIFOGUETES

A Universidade Estadual 
do Maranhão (UEMA) abriu 
inscrições para concursos 
públicos destinados ao pro-
vimento de Cargos de Car-
reira do Magistério Superior 
nos campi de Lago da Pedra 
e Pedreiras.

O valor da inscrição é R$ 
100 e o período de inscrições 
será finalizado dia 3 de Julho.

No Campus da UEMA de 
Pedreiras, as vagas serão 
para as seguintes áreas/su-

báreas: Letras/Linguística/
Língua Portuguesa; Letras/
Teoria Literária e Literatura 
de Língua Portuguesa; Mate-
mática e; Matemática/Edu-
cação Matemática.

Já no Campus de Lago 
da Pedra, as vagas são re-
ferentes às áreas/subáreas: 
Linguística/Linguística Apli-
cada; Letras/Teoria Literária 
e Literatura Língua Portu-
guesa; Ciências Biológicas/
Biologia Geral e; Ciências 

Biológicas/Biodiversidade.
O concurso constará de 

prova escrita, com leitura 
pública, e prova didática, 
ambas de caráter eliminató-
rio e classificatório, e de jul-
gamento de títulos, de cará-
ter classificatório.

Os interessados poderão 
protocolar suas inscrições no 
Protocolo Geral do Campus 
Paulo VI (São Luís), ou no 
Protocolo dos campi de Lago 
da Pedra e Pedreiras, no ho-

rário das 14 às 17 horas, 
acompanhado do “Currículo 
Lattes”, devidamente com-
provado, além dos documen-
tos que constam nos editais 
dos concursos. Os editais 
números 63/2017 e 64/2017 
GR/UEMA, de 12 de Maio de 
2017, estão disponíveis no 
site da UEMA, além de esta-
rem afixados nos quadros de 
avisos da Reitoria (São Luís) 
e dos campi de Lago da Pe-
dra e Pedreiras.

A equipe Carcará Rocket 
Design, formada por estudan-
tes dos cursos de Engenha-
ria Mecânica e Engenharia da 
Computação da Universidade 
Estadual do Maranhão (UEMA), 
teve um dos melhores desem-
penhos no IV Festival Nacional 
de Minifoguetes, que aconte-
ceu em Curitiba (PR), de 29 de 
abril a 3 de maio.

A Carcará competiu com 
mais de 40 equipes de todo o 

país. Nas seis categorias que 
competiu, ela conquistou qua-
tro premiações: 1ª lugar na 
Apogeu Exato 200m,  2º na 
Apogeu Máximo Motor Classe 
A, 2º lugar na Apogeu 50m e 2º 
lugar no Concurso de fotografia.

Só na categoria Apogeu 
Exato 200m a equipe alcançou 
a marca de 198m, um metro a 
menos que o recorde nacional 
nessa modalidade. Ficando à 
frente de equipes do ITA, USP, 

Unicamp e PUC.
O rendimento foi uma sur-

presa para os próprios inte-
grantes da equipe, que partici-
param do Festival pelo segundo 
ano consecutivo.

“Ano passado foi nossa pri-
meira participação no evento e 
ficamos em 7º lugar na Motor 
1/2A e 8º na categoria Motor 
A. A diferença que tivemos de 
um ano para o outro foi sig-
nificativa, resultado de muita 

dedicação de todos da equipe 
e apoio da Universidade, que 
dispôs recursos para que pu-
déssemos estar na competi-
ção”, disse a capitã do Carcará, 
Ianara Pacheco, do 5º período 
de Engenharia Mecânica.

Os minifoguetes  são simila-
res aos foguetes reais utilizados 
nos lançamentos de satélites, 
com sistemas miniaturizados 
de propulsão, controle e recu-
peração. Os competidores apli-
cam suas pesquisas, utilizan-
do materiais mais econômicos 
(sem perder a eficiência) na 
fabricação dos protótipos.

Projeto Carcará Espaço-
modelismo

Os estudantes da equipe fa-
zem parte do projeto “Carcará 
Espaçomodelismo”, coordena-
do pelo professor Flávio Nunes, 
diretor do Curso de Engenharia 
Mecânica.

São 13 alunos participan-
tes do projeto, que tem como 
foco pesquisas em Engenharia 
Espacial para promover o de-
senvolvimento de novas tecno-
logias.

Estudantes da UEMA durante competição em Curitiba
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Por:   Karla Almeida

EDUCAÇÃO

A INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
SERÁ DEBATIDA EM SIMPÓSIO 

INTERNACIONAL DA UEMA
A Educação Superior vem 

passando por um período de 
intensas transformações, re-
querendo das instituições de 
ensino ações no que diz res-
peito à inovação educacional. 
Logo, é necessária a realiza-
ção de estudos sobre o ce-
nário da educação superior 
no País e a discussão sobre 
as formas com que as insti-
tuições nacionais e interna-
cionais estão se organizando 
para enfrentar as novas ten-
dências propiciadas pelas ino-
vações.

A partir disso, com enfo-
que em estratégias inovado-
ras aplicadas à educação su-
perior, na perspectiva de criar 
um espaço para a reflexão e 
o debate, a UEMA e a Asso-
ciação Brasileira dos Reitores 
das Universidades Estaduais e 
Municipais (ABRUEM) promo-
verão, entre os dias 27 e 29 
de junho de 2017, no Hotel 
Rio Poty, em São Luis – MA, o 
1º Simpósio Internacional em 
Inovação na Educação Supe-
rior (SIIES). 

O evento contará com a 
participação das Universida-
des Estaduais, Municipais e 
Comunitárias, por meio de 
seus dirigentes, Professores/

Pesquisadores e estudan-
tes; além de representações 
dos estados brasileiros, bem 
como empresários nacionais 
e locais. As inscrições pode-
rão ser realizadas até o dia 27 
de junho, pelo site siies2017.

uemanet.uema.br/.
De acordo com a coorde-

nadora geral do UEMANET, 
professora Ilka Serra, “a pro-
posta do Simpósio é incenti-
var e promover o desenvolvi-

mento científico e tecnológico 
da educação superior no País, 
fomentando a produção e di-
vulgação de práticas inova-
doras, nas diferentes áreas 
do conhecimento, tomando 
como referência estudos e 

experiências desenvolvidas e 
em desenvolvimento no Brasil 
e em outros países”.

A programação envolve 01 
palestra magna e 06 mesas 
redondas. Além disso, ha-

verá́ paneis de comunicação 
com apresentações de artigos 
científicos e palestras institu-
cionais sobre cases de sucesso.

Esse evento está sendo 
promovido pela ABRUEM e 
pela UEMA, por meio do seu 

Núcleo de Tecnologias para 
Educação (UEMANET), e con-
tará com a presença de reno-
mados pesquisadores nacionais 
e internacionais que versarão 
sobre a temática da inovação 

Professora Ilka Serra, coordenadora geral do UEMANET
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ACONTECEU NA UEMA

PROGRAMA ENSINAR: 
GOVERNO E UEMA EM PROL DA TRANSFORMAÇÃO DA REALIDADE 

SOCIOECONÔMICA DO MARANHÃO

REFORMA DE PRÉDIOS E INAUGURAÇÃO DE 
LABORATÓRIOS NO CAMPUS PAULO VI

REITORIA ITINERANTE EM CAXIAS

Em consonância com 
um conjunto de ações do Go-
verno do Estado que visam 
ao fortalecimento do Índice 
de Desenvolvimento Huma-
no do Maranhão, a Universi-
dade Estadual do Maranhão 
(UEMA) lançou no mês de 
Abril o “Ensinar”, novo pro-
grama de formação de pro-
fessores da Instituição. A ce-
rimônia foi realizada no Palá-
cio dos Leões, em São Luís, 
e contou com a presença do 
Governador Flávio Dino.

Esta é a quarta geração 
de programas dessa nature-
za, ofertados pela UEMA, que 
objetivam, sobretudo, formar 
professores para a Educação 
Básica do Maranhão, contri-
buindo, assim, para o desen-
volvimento social, econômico 
e político do Estado.

O Programa Ensinar é 
considerado, pelo Reitor da 

UEMA, Gustavo Costa, como 
uma ação de Estado. “É um 
esforço que se soma aos 
programas implementados 
pelo Governo do Estado, tais 
como o Escola Digna, o Bolsa 
Escola, os investimentos de 
infraestrutura, etc. E ações 
da UEMA como a Licencia-

tura Intercultural Indígena, 
os cursos que oferecemos à 
distância, presenciais. Esse 
conjunto de iniciativas está 
transformando a realidade 
educacional do Estado do 
Maranhão”, disse.

Pelo pioneirismo e qua-
lidade dos programas oferta-

dos, a UEMA desponta no que 
tange a formação de professo-
res para a Educação Básica do 
Estado. Dos 35 anos de traje-
tória, a Instituição dedica-se 
há 25 anos aos programas 
de formação de professores, 
com o olhar voltado para a 
interiorização. “Isso faz com 
que, hoje, nós apresentemos 
números robustos à socieda-
de. De 1992 para cá, a UEMA 
já formou mais de 60 mil pro-
fessores em programas dessa 
natureza. A Instituição pos-
sui uma consciência cidadã e 
professa, aqui, mais uma vez, 
seu compromisso de continuar 
produzindo, difundindo conhe-
cimento, mas sem perder de 
vista a responsabilidade com 
a preservação da cidadania de 
todos os maranhenses”, des-
tacou Gustavo Costa.

Gestores, diretores 
e professores da UEMA 
acompanharam, dia 3 de 
maio, a entrega de vários 
espaços que passaram por 
serviços de reforma e am-
pliação no Campus Paulo VI 
da Universidade.

Para oficializar a inau-
guração dos prédios e la-
boratórios, a administra-
ção superior da Instituição 
realizou o descerramen-
to da placa do prédio da 
Pró-Reitoria de Graduação 

(PROG), do Laboratório de 
Informática e Simulação, 
do Laboratório de Repro-
dução de Recursos Aquá-
ticos, do Criadouro Cientí-
fico para Pesquisa em Ki-
nosternon Scorpioides, do 
Laboratório Experimental 
em Morfofisiologia do Gru-
po de Estudo Granato, do 
Sistema de Monitoramento 
de Informações Ambientais 
Via Satélite e do Estúdio de 
TV da ASCOM.

Durante as inaugura-

ções, o reitor Gustavo Pe-
reira da Costa apontou o 
esforço da administração 
superior para a melhoria da 
infraestrutura da Universi-
dade.

“Infraestrutura é sem-
pre um desafio, e será 
sempre um desafio melho-
rar as condições oferecidas 
para professores, servi-
dores e alunos, tanto nos 
setores administrativos, 
quanto nos setores acadê-

micos propriamente ditos. 
Creio que cada obra, seja 
da mais simples reforma, à 
ampliação ou prédio novo, 
exige muita dedicação, tra-
balho e comprometimen-
to da equipe, para que ao 
final se possa ter um mo-
mento como esse, no qual  
nos reunimos para um mo-
mento de realização e de 
cumprimento de um de-
ver”, destacou.

A UEMA iniciou no mês de 
maio o projeto “Reitoria Iti-
nerante” com o objetivo de 
se aproximar das demandas 
regionais da Universidade, 
ouvindo a comunidade aca-
dêmica local. O Campus de 
Caxias foi o primeiro a ser 
visitado.

Representantes das Pró-
-Reitorias de Planejamento, 
de Administração, de Exten-

são e Assuntos Estudantis, 
de Pesquisa e Pós-Gradu-
ação e de Graduação esta-
vam presentes no Campus.

Participaram também as 
Assessorias de Gestão Am-
biental, de Relações Inter-
nacionais, de Concursos e 
Seletivos e de Comunicação, 
e, ainda, o Setor de Pessoal, 
o Núcleo de Tecnologias da 
Informação, a Prefeitura de 

Campus, o Núcleo de Acessi-
bilidade, entre outros.

Conforme explica o reitor 
Gustavo Costa, o projeto Rei-
toria Itinerante consiste numa 
iniciativa da gestão da UEMA 
no sentido de promover um 
período de atendimento in 
loco nos campi da Universi-
dade, por meio dos setores li-
gados diretamente à Reitoria, 
compreendendo as pró-reito-

rias e as principais assessorias 
e coordenações mais deman-
dadas. “A ideia é oportunizar 
– no caso da primeira experi-
ência no campus de Caxias –, 
dois dias de atendimento aos 
alunos, professores e à gestão 
do campus”, disse o professor.

O próximo Campus a re-
ceber o “Reitoria Itinerante” 
será o de Santa Inês.
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Autoridades durante o lançamento do programa Ensinar


