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UEMA COMEMORA 35 ANOS

EXTENSÃO UNIVER-
SITÁRIA:O CONHECI-

MENTO A SERVIÇO DA 
SOCIEDADE

MAIS DE 1.500 
ALUNOS CONCLUEM 
CURSOS TÉCNICOS A 

DISTÂNCIA

EQUIPAMENTO MO-
NITORA INFORMA-
ÇÕES AMBIENTAIS 

VIA SATÉLITE

PROJETO DESPERTA 
INTERESSE DE 

ESTUDANTES PELA 
ASTRONOMIA

Por meio de programas, pro-
jetos e cursos, a UEMA articula 
ações que incentivam a parti-
cipação de alunos da institui-
ção em programas e projetos 
de extensão, como forma de 
contribuir para a sua formação 
acadêmica e profissional.

O principal objetivo do pro-
jeto é popularizar a ciência, 
junto a alunos do Ensino Médio, 
apresentando conceitos básicos 
de astronomia (Cosmologia, 
movimento dos astros, fases 
da Lua, Sistema Solar, teoria 
do Big Bang, etc),conceitos de 
física e matemática. 

OGEONETCast/SIGMA-
Cast fornecerá informações 
ambientais completas que 
possam servir como subsí-
dio para tomadas de deci-
sões conscientes em várias 
áreas

A Instituição é a única uni-
versidade estadual no Brasil 
a ofertar Cursos Técnicos na 
modalidade a distância, em 
parceria com o Ministério da 
Educação, visando a educação 
profissional e técnica.

A Universidade Estadual do Maranhão completou 35 anos de fundação no dia 30 de Dezembro de 2016. Em alusão a essa data, 
a Instituição irá comemorar suas bodas durante todo o ano de 2017. Várias ações e campanhas serão desenvolvidas neste ano, 
entre elas: Prêmio UEMA, Revista “Memórias 35 anos” e o certame fotográfico “Seu Olhar da Universidade”.
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Com a palavra Gustavo Pereira da Costa
Reitor

Começos e recomeços. Esse 
ciclo com ares de infinito é evi-
dente a cada novo semestre le-
tivo na universidade. Olho em 
volta e relembro-me de tantos 
momentos  vividos e revividos 
entre nossos muros. Mas, para 
muito além de um espaço fe-
chado, com fronteiras determi-
nadas, a UEMA é uma jornada 
que nos possibilita navegar 
para muito além; onde o início 
e o fim de cada etapa se rela-
tivizam, onde as  verdades são 
transitórias e os valores estão 
em permanente reconstrução. 

A ideia dessa “aventura” é 
a de busca, de encontros, de 
percursos.  Viver a universida-
de é uma construção pessoal 
e intelectual de múltiplas pos-
sibilidades, na qual o conheci-
mento, em um ciclo contínuo, 
se amplia, se supera. 

Trata-se de uma caminhada 

de paisagens belas e de des-
cobertas fantásticas. A casa da 
educação superior é o espaço 
vivo da cidadania. Aqui, lan-
çamos luzes que emancipam, 
que libertam de várias escuri-
dões como o desconhecimen-
to, a imprevisibilidade e a in-
certeza. Aqui,  exercitamos, 
a partir do questionamento, 
crítica e reflexão, que nos faz 
repensar a realidade, aspirar 
sempre a melhoria contínua, o 
progresso, a prosperidade. 

Devemos, por tudo isso, 
persistir no ideal de educação, 
de universidade e de vida que 
nos levará sempre adiante, ao 
futuro. 

É necessário que nos muni-
ciemos de armas do bem como 
a paciência e a persistência. É 
preciso que operemos em nós 
a mudança que almejamos no 
mundo. Avante, pois , com o 

espírito de curiosidade, o de-
sejo de colaboração, a neces-
sidade de comunicação e  a 
onda de indignação que en-
tusiasmam a humanidade há 
séculos. Faremos assim um 
mundo diferente, seremos res-
ponsáveis por ele, estaremos 

preparados para tantos come-
ços e recomeços, prontos para 
sermos e fazermos melhor. 

Um ótimo 2017 a todos que 
fazem parte desta comunidade 
acadêmica e que sejam aqui 
felizes e realizados seus nossos 
propósitos.
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COMEMORAÇÃO

Por: Walline Alves

35 anos da UEMA

A Universidade Estadual 
do Maranhão foi fundada no 
dia 30 de Dezembro de 1981, 
completando, em 2016, 35 
anos de história. Em alusão a 
essa data, a Instituição irá co-
memorar suas bodas durante 
todo este ano de 2017.

Uma das primeiras ações de 
comemoração foi a criação do 
logotipo “UEMA 35 anos”, pelo 
núcleo de Design da Assesso-
ria de Comunicação da Insti-
tuição (ASCOM). Este logo de-
verá ser utilizado em todos os 
documentos oficiais neste ano.

Campanhas publicitárias em 
meios tradicionais de comuni-
cação e em outdoor e busdoor 
também já foram iniciadas. No 
decorrer do ano, outros pro-
jetos e campanhas serão de-

senvolvidos, entre 
eles, destacamos: 
o Prêmio UEMA; a 
Revista “Memórias 
35 anos” e; um 
programa de TV 
que tratará sobre 
a história da Uni-
versidade, no canal 
UEMA TV Oficial no 
Youtube.

Saiba mais so-
bre a história da 
nossa Universida-
de:

A Universidade 
Estadual do Mara-
nhão (UEMA) ini-

ciou sua trajetória no ano de 
1967, quando foi fundada a 
Escola de Administração Pú-
blica do Maranhão. Em 1972, 
houve a criação da 
Federação das Esco-
las Superiores do Ma-
ranhão (FESM), que 
passou a coordenar e 
integrar os estabele-
cimentos isolados do 
sistema educacional 
superior do Estado, 
congregando a Esco-
la de Administração 
Pública, Escola de En-
genharia, Escola de 
Agronomia e Facul-
dade de Educação de 
Caxias. 

Finalmente, em 30 

de dezembro de 1981, a FESM 
foi transformada em UEMA, 
mas seu funcionamento só 
foi autorizado em 25 de mar-
ço de 1987, pelo Decreto nº 
94.143. Assim, essa univer-
sidade pública de estrutura 
multicampi, inicialmente ins-
talada em São Luís, Caxias 
e Imperatriz, ampliou suas 
fronteiras. Desde então, a 
Universidade tem avançado 
na interiorização do ensino, 
da pesquisa e da extensão 
para estar presente em todo 
Estado, democratizando, ao 
longo dos anos, o acesso ao 
conhecimento a mais de seis 
milhões de maranhenses.

A UEMA está fundamen-
tada sobre o tripé composto 
pelo ensino, pesquisa e ex-

tensão, como meios de produ-
ção e difusão do saber. Esses 
pilares permeiam a missão e 
visão desta IES.

Conheça a nossa missão 
e visão:

Missão
Produzir e difundir conheci-

mento orientado para a cida-
dania e formação profissional, 
por meio do ensino, pesquisa 
e extensão, priorizando o de-
senvolvimento do Maranhão.

 Visão
 Ser uma instituição de 

referência na formação aca-
dêmica, na produção de ci-
ência, tecnologia e inovação, 
integrada com a sociedade e 
transformadora dos contex-
tos em que se insere.
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Bondinho da UEMA: a Fe-
deração das Escolas Supe-
riores do Maranhão cons-
truiu uma linha de eléctrico 
inteiramente nova no cam-
pus da escola de agricultura 
de Tirirical. Um carro Brill 
de 4 rodas foi restaurado 
e repintado, e 1,34 km de 
pista foram colocados en-
tre uma rodovia e a “Cidade 
Universitária Paulo VI”. O 
presidente do Brasil, Ernes-
to Geisel, presidiu a inaugu-
ração do novo eléctrico em 
26 de outubro de 1978. 
(fonte: http://ronalddealmeidasilva.blogs-

pot.com.br/)
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Fachada da Reitoria da UEMA, Campu Paulo VI
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ONDE NOSSA UNIVERSIDADE ESTÁ?

CAMPI UEMA
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EXTENSÃO ACADÊMICA
Por: Carol Ribeiro

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: 
O CONHECIMENTO A SERVIÇO DA SOCIEDADE

A extensão é considerada 
um dos três pilares de uma 
universidade. Aliada ao ensi-
no e à pesquisa, a extensão 
produz e socializa os conheci-
mentos, envolvendo a comu-
nidade em que está inserida.

Por meio de programas, 
projetos e cursos, a UEMA ar-
ticula ações que incentivam 
a participação de alunos da 
instituição em programas e 
projetos de extensão, con-
tribuindo para a sua forma-
ção acadêmica e profissional, 
como o Programa Institucio-
nal de Bolsa de Extensão (PI-
BEX).

O PIBEX contribui para a 
formação profissional do es-
tudante de graduação, numa 
perspectiva crítica de inclu-
são, possibilitando a socia-
lização do conhecimento, 
incentivando a adoção de 
tecnologias e criando espaços 
alternativos para o desenvol-
vimento de ações extensio-
nistas de natureza interdisci-
plinar. 

Os projetos de extensão e 
a seleção de alunos bolsistas 
são regidos por edital divul-
gado pela Pró-Reitoria de Ex-
tensão e Assuntos Estudantis 
(Proexae), de acordo com o 
calendário acadêmico vigen-
te.

Além dos programas de 
fomento à pesquisa e à ex-
tensão, a UEMA preocupa-se 
com a permanência de estu-
dantes em situação de vul-
nerabilidade econômica na 
Instituição. Por isso, criou a 
Bolsa Trabalho, um benefício 
destinado a estudantes, vol-
tado para o desenvolvimento 
de atividades administrativas 
nas dependências da Univer-
sidade. 

 A Bolsa Trabalho busca 
minimizar a evasão dos alu-
nos de graduação nos dois 
primeiros períodos, promo-
vendo a inclusão social e a 
igualdade de condições. O 
Programa tem duração de um 
ano e os candidatos devem 
ficar atentos às normas pu-
blicadas no Edital divulgado 
pela Pró-Reitoria de Extensão 
e Assuntos Estudantis (Proe-
xae).

Interessou-se pela exten-
são universitária? Busque 
informações sobre editais 
na aba PROEXAE no site da 
UEMA ou converse com seus 
professores. Os projetos de 
extensão produzem ações 
que visam ao descobrimen-
to de novos conhecimentos a 
serem trabalhados e articula-
dos entre a universidade e as 
comunidades próximas. Ações do Programa Mais Extensão no ano de 2016
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FOTOGRAFIA

SEU OLHAR DA UNIVERSIDADE

Estamos em plena 
comemoração pelos 
35 anos da UEMA. 

E como todo aniversário re-
quer belas fotos, lançamos, 
a partir desta edição, a cam-
panha “Seu Olhar da Univer-
sidade”.

O objetivo é abordar e 
enunciar, mediante a ima-
gem fotográfica, aspectos 

relacionados ao dia a dia e 
aos espaços da UEMA em to-
dos os campi do estado.

Até o mês de Outubro, es-
tudantes, professores, servi-
dores e terceirizados pode-
rão enviar fotos para o email 
comunicauema@gmail.com. 
As melhores fotografias se-
rão publicadas aqui, em nos-
sa Galeria do “UEMA Notí-

cias”, em todas as edições 
de 2017.

No final do ano, os auto-
res das três fotografias mais 
belas ganharão um prê-
mio simbólico nos valores 
de R$300 (trezentos reais), 
para o primeiro colocado, R$ 
200,00 (duzentos reais) para 
o segundo e R$100 (cem re-
ais) para o terceiro lugar.

A comissão julgadora 
será composta pela equipe 
de Fotografia e Design da 
Assessoria de Comunicação 
da Instituição.

As regras do certame  já 
estão disponíveis no site 
www.uema.br

Participe! Queremos co-
nhecer qual o seu olhar da 
UEMA. 
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Olhar do Campus Paulo VI, em São Luís, pelas lentes do fotógrafo da ASCOM/UEMA, Rafael Carvalho
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FOTOGRAFIA

SEU OLHAR DA UNIVERSIDADE

O olho do homem serve 
de fotografia ao invisível, 
como o ouvido serve de eco 
ao silêncio.
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Machado de Assis

Olhar do Campus Paulo VI, em São Luís, pelas lentes do fotógrafo da ASCOM/UEMA, Rafael Carvalho



8 | UEMA NOTÍCIAS

ASTRONOMIA

OBAFIS: PROJETO DE EXTENSÃO DESPERTA 
INTERESSE DE ESTUDANTES PELA ASTRONOMIA

Desde a antiguidade, a 
humanidade tem criado mé-
todos para observar o que 
ocorre além da atmosfera da 
Terra. Essas análises agre-
gam conhecimentos precio-
sos para o desenvolvimento 
científico e tecnológico.

A Astronomia, ciência que 
estuda os corpos celestes, 
tornou-se extensa, com vá-
rias áreas de estudo especí-
ficas, como a Cosmologia, a 
Astronomia Estelar, a Astro-
nomia Galáctica, a Astrono-
mia Extragaláctica, etc.

Embora seja uma ciên-
cia muito importante, os que 
desejam aprender mais a 
respeito só tem acesso em 
cursos específicos de Ensino 
Superior. Durante o Ensino 
Fundamental e Médio, os es-
tudantes recebem orientação 
superficial sobre esse campo 
de estudo.

Para incentivar o interesse 
dos estudantes que ainda fre-

quentam o Ensino Médio pela 
Astronomia, a coordenação 
do Observatório Astronômi-
co de Física da Universidade 
Estadual do Maranhão (OBA-
FIS/UEMA) e estudantes do 
Curso de Física idealizaram, 
em 2015, o projeto “OBAFIS: 
Despertando o Interesse de 
Futuros Astrônomos”. O pro-
jeto foi submetido ao edital 
da Pró-Reitoria de Extensão 
e Assuntos Estudantis (PROE-
XAE) e conseguiu aprovação, 
com início das atividades em 
2016.

Tendo como principal ob-
jetivo popularizar a ciência, 

apresentando conceitos bási-
cos de astronomia (Cosmo-
logia, movimento dos astros, 
fases da Lua, Sistema Solar, 
teoria do Big Bang, etc), 
conceitos de física e mate-
mática, além do estímulo à 
inserção de estudantes em 
eventos de cunho científico, 
principalmente, a Olimpía-
da Brasileira de Astronomia 
(OBA).  

As ações que constam 
no projeto são: preparató-
rio para a OBA, aulas de in-
glês, aulas de linguagem de 
programação Phyton, Cine 
Obafis, palestras, minicur-
sos, instrumentação para o 

ensino da Astronomia 
(softwares, aplicativos, 
telescópios e outros 
instrumentos), obser-
vações astronômicas e 
competições.

A primeira escola 
parceira do OBAFIS é o 
Centro de Ensino Paulo 
VI (escola de aplicação 
da UEMA), no bairro 
Cidade Operária. Es-
tudantes dessa escola 
participantes do projeto 
estão inseridos no pre-
paratório para a OBA, 
que acontece duas ve-
zes por semana. 

De acordo com o co-
ordenador do OBAFIS, Edvan 

Moreira, também coordena-
dor do Curso de Física, os in-
teressados em colaborar ou 
participar dos trabalhos podem 
procurar o OBAFIS (localizado 
no prédio do antigo protocolo, 
próximo à Reitoria), indepen-
dente do curso nos quais es-
tejam matriculados. “Participar 
do projeto traz um ganho in-
comparável porque os estudan-
tes têm contato mais profundo 
com a ciência. Também são 
despertados para a pesquisa, 
então crescem com isso. Bol-
sistas e voluntários ajudam uns 
aos outros, bem como àque-
les que não têm acesso a esse 
tipo de conhecimento durante 
as aulas regulares”, comentou 
Edvan Moreira.

Por: Débora Souza
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Estudantes da UEMA que participam do Projeto OBAFIS
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MEDICINA

RECÉM-FORMADOS CONTAM COM PROGRAMAS 
DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM CAXIAS

Um dos cursos mais concor-
ridos nas universidades bra-
sileiras é Medicina. Para obter 
aprovação é necessária uma 
árdua rotina de estudos. No 
entanto, esse não é o único de-
safio encontrado pelos futuros 
profissionais. 

Após ingressar na universi-
dade, os estudantes dedicam-
-se, integralmente, durante seis 
anos (média) às atividades aca-
dêmicas. E não é só isso! Tam-
bém tem os programas de Resi-
dência Médica para que possam 
completar a formação profissio-
nal.

O Programa de Residência 
Médica dura dois anos e é um 
método pedagógico que propor-
ciona um treinamento ao médico 
recém-formado, qualificando-o 

para o desempenho de suas fun-
ções. 

Obter uma vaga em algum 
dos programas disponíveis em 
hospitais depende da aprovação 
em seletivo, que é bastante con-
corrido, já que a oferta de vagas 
é menor do que a quantidade de 

médicos que se formam a cada 
semestre.

No estado do Maranhão, a 
Universidade Estadual do Ma-
ranhão (UEMA) é uma das Ins-
tituições de Ensino Superior que 
oferta o curso de Medicina e a 
gestão superior está atenta à ne-
cessidade quanto aos programas 
de residência médica.

Desde o final do ano passado, 
os gestores, professores e alunos 
do curso têm discutido a implan-
tação de residências médicas no 

Campus Caixas, com apresenta-
ção de propostas nas áreas de 
obstetrícia/enfermagem e clínica 
médica.

A professora do Curso de Me-
dicina de Caxias, Joseneide Tei-
xeira, enfatizou que a ideia dos 
programas de Residência surgiu 

a partir da carência de especia-
listas dessas áreas no município. 
“Fizemos um estudo e perce-
bemos que há poucos médicos, 
atualmente, na área de clínica 
médica e obstetrícia no municí-
pio de Caxias. Também estamos 
estudando outras áreas caren-
tes de profissionais especialistas 
para pleitear futuras especializa-
ções”, disse.

Em fevereiro, as propostas 
foram aprovadas e a UEMA lan-
çou edital para preenchimento de 

duas vagas para Clínica Médica 
no Hospital Regional Dr.Everal-
do Ferreira Aragão e duas vagas 
para Ginecologia e Obstetrícia na 
Maternidade Carmosina Couti-
nho.

Sobre essa conquista o vice-
-reitor da UEMA, Walter Canales, 

afirmou que irá contribuir para a 
melhoria da qualidade dos ser-
viços médicos no Maranhão. “O 
programa visa à continuidade 
dos estudos e a oportunidade de 
se especializar em uma das áreas 
da medicina. É muito importante 
para a Universidade porque con-
solida as parcerias com as insti-
tuições médico-hospitalares de 
Caxias a fim de que se tenham 
mais instituições certificadas na 
oferta de residências médicas”, 
conclui.

Por: Débora Souza
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Hospital regional de Caxias

Maternidade Carmosina Coutinho Ambulatório da UEMA no Campus Caxias
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Por:   Lucas Vieira

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

SE É PÚBLICO, TAMBÉM É SEU: 
CUIDE DO MEIO AMBIENTE

Cuidar do meio ambiente e 
sensibilizar a todos que queiram 
um mundo melhor é o principal 
desafio da Assessoria de Gestão 
Ambiental (AGA), que desen-
volve um trabalho de educação 
ecológica em todos os campi da 
Universidade Estadual do Mara-
nhão (UEMA).

“Na AGA, nós temos três 
programas principais, que são: 
Impactos Ambientais no campi 
da UEMA, Educação Ambiental 
no campi da UEMA e Certifi-
cação Ambiental. Dentro des-
ses dois primeiros programas, 
temos cerca de oito projetos 
como o de eficiência energética 
em alguns prédios do Paulo VI, 
o ‘Nosso Papel’, focado no reco-
lhimento de papel, o ‘Resíduo 
Zero’ no restaurante universitá-
rio, o de resíduos químicos nos 
laboratórios de pesquisa, entre 
outros”, explicou a coordenado-
ra da AGA/UEMA, Zafira da Silva 
de Almeida.

O “Nosso Papel”, vale res-
saltar, é executado em parceria 
com o projeto Ecocemar. Com 
essa parceria, o quantitativo de 
papéis recolhidos pelos setores 
administrativos da universida-

de passa a ser convertido em 
bônus de desconto na conta de 
energia elétrica, que é doada 
pela UEMA a instituições filan-
trópicas.

Todos os projetos da AGA 
são contínuos e envolvem uma 
equipe de cerca de 50 pessoas, 
entre bolsistas, voluntários e 
estagiários. 

O projeto “Adote uma Cane-

ca”, implementado em outubro 
de 2016, foi um dos projetos 
que mais envolveu os alunos. 
“Vários projetos foram bastan-
te exitosos, como o ‘Adote uma 
Caneca’. Conseguimos elimi-
nar toda a utilização de copos 
descartáveis no Restaurante 
Universitário. Agora estamos 
avançando para os setores téc-
nico-administrativo”, explicou. 

Esse avanço vai ser 
feito porque uma das 
metas da AGA é envolver 
todos os segmentos da 
Universidade na resolu-
ção de problemas socio-
ambientais da IES, por 
meio da conscientização 
ecológica. A Assessoria 
trabalha para desenvol-
ver um Sistema de Ges-
tão Ambiental (SGA), 
para atingir a sustenta-
bilidade ambiental por 
meio da manutenção por 
tempo indefinido dos sis-
temas naturais.

Os projetos ambien-
tais da AGA sempre es-
tão abertos para volun-
tários. “Os voluntários 
sempre são bem aceitos. 
Mas, vale ressaltar, que 

o mais importante é que os vo-
luntários ajudem informando 
sobre os nossos projetos, sobre 
a importância da educação am-
biental por onde eles estejam. 
A maior ajuda que todos podem 
dar é vestindo a camisa, apos-
tando nesse projeto como um 
trabalho de educação e sensibi-
lização ambiental”, explicou.
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“Adote uma caneca” é um dos projetos mais exitosos da AGA

Posto de coleta “EcoCemar” no Campus Paulo VI
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Por:   Karla Almeida

NÚCLEO GEOAMBIENTAL

EQUIPAMENTO MONITORA 
INFORMAÇÕES AMBIENTAIS VIA SATÉLITE

O Laboratório de Meteo-
rologia do Núcleo Geoam-
biental da UEMA (NUGEO) 
foi contemplado com um 
equipamento para o moni-
toramento de informações 
ambientais via satélite – 
GEONETCast/SIGMACast. 
Esse equipamento forne-
cerá informações ambien-
tais completas que possam 
servir como subsídio para 
tomadas de decisões cons-
cientes em várias áreas, 
tais como: saúde pública, 
energia, agricultura, tempo, 
água, clima, desastres na-
turais e ecossistemas, 

O GEONETCast/SIGMA-
Cast foi adquirido por meio 
da Chamada Pública MCTI/
CNPq/FNDCT – Ação Trans-
versal Nº 65/2013 – Pesqui-
sa e Desenvolvimento em 
Meteorologia e Climatologia, 
a partir do projeto, “Sistema 
de baixo custo para recebi-
mento e análise de dados 
ambientais – o Sistema GE-
ONETCast: Um sistema de 
monitoramento e previsão 
de curto prazo baseado em 
produtos de sensoriamento 
remoto: o SIGMACast” que 
teve como parceiros, FUN-
CEME, SIMEPAR, SIPAM, 
CIRAM, IPMET, SIMGE, IN-

CAPER e Distritos do INMET, 
assim como outros centros 
regionais de meteorologia.

O GEONETCast Americas 
é a componente ocidental 
do GEONETCast, uma rede 
mundial de sistemas de dis-
seminação de informações 
por satélite, em tempo qua-
se real, projetada para dis-
tribuir dados observados da 
superfície, da atmosfera, 
metadados e produtos para 
diversos tipos de usuários. 
O SIGMACast é um software 
que permite a manipulação 
de imagens e 
dados de sa-
télites ambien-
tais, além de 
produtos e ser-
viços deriva-
dos do sistema 
GEOSS (Global 
Earth Observa-
tion System of 
Systems), per-
mitindo a exi-
bição dessas 
i n f o r m a ç õ e s 
em mapas.

De acordo 
com a profes-
sora Francisca 
Neide, diretora 
do Centro de 
Ciências Agrá-

rias (CCA), o equipamento 
é de vital importância, pois 
recebe dados de todo o Ma-
ranhão, para a divulgação 
de informações ambientais 
via satélite. Com isso, a Uni-
versidade estará prestando 
um serviço de grande valor, 
com informações rápidas e 
precisas, de cobertura es-
tadual. “Além disso, estare-
mos prestando um trabalho 
de extensão, disponibilizan-
do resultados de previsões 
ambientais muito mais efi-
cientes e contribuindo para 

as diversas áreas que pre-
cisem dessas informações”, 
disse Francisca Neide.

O chefe do LabMet da 
UEMA, Gunter de Azevedo 
Reschke, destacou que “o 
Sistema GEONETCast capta 
dados, não apenas de tem-
po e clima, como também, 
dados de ecossistemas, da 
temperatura do mar, de ín-
dices de vegetação, quei-
madas, ultravioleta, de 
observação, estações me-
teorológicas, de energia, 
de saúde. É possível captar 
uma gama de informações. 
Acessar e compartilhar esse 
tipo de informação vital e 
tão abrangente que pro-
move benefícios sociais por 
meio de melhorias nas con-
dições de saúde e bem-estar 
das pessoas, gerenciando o 
meio ambiente e o cresci-
mento econômico”.

O sistema de informações 
ambientais é composto por 
uma antena direcionada di-
retamente para o satélite e, 
por meio desse satélite, são 
captados dados que são re-
passados diretamente para 
o sistema por meio de um 
cabo.  Em seguida, os dados 
são levados a um receptor, 
dentro do qual está conecta-
da uma estação de trabalho, 
a partir disso, esses dados 
são adquiridos, de segundo 
em segundo, para que pos-
sam ser manipulados e con-
vertidos em informações.
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Com o equipamento GEONETCast/SIGMACast uma gama de informações pode ser captada
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ACONTECEU NA UEMA

MAIS DE 600 ATENDIMENTOS SÃO REALIZADOS 
DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO

“DIA D”

UEMA APRESENTA PROJETO DE URBANIZAÇÃO 
DO CAMPUS PAULO VI AO SECRETÁRIO DE 

INFRAESTRUTURA DO ESTADO

MAIS DE 1.500 ALUNOS CONCLUEM CURSOS 
TÉCNICOS A DISTÂNCIA DA UEMA

UEMA e Secretaria Muni-
cipal de Saúde realizaram 
nos dias 14 e 15 de Feverei-
ro a campanha de vacinação 
“Dia D, no Campus Paulo VI.

Foram realizados 663 
atendimentos a estudantes, 
docentes e servidores, que 
receberam imunização con-
tra hepatite B, gripe H1N1, 
difteria e tétano.

De acordo com o coor-
denador do Serviço Médi-
co, Marcelo Vasconcelos, a 
Campanha incentiva a pre-
venção dessas doenças. 
“O Brasil é um dos países 
que mais oferece vacina-
ção à população. Temos que 

atentar não somente às 
crianças, mas aos adultos 
também, principalmente, 
quem deseja viajar para 
áreas de risco”, ressaltou.

Ele disse, ainda, que 
outras campanhas já es-
tão sendo idealizadas para 
acontecerem este ano. Es-
tima-se que a próxima será 
no mês de maio, contra o 
vírus H1N1. O Coordenador 
explicou que todos os vaci-
nados anteriormente con-
tra a doença podem tomar 
a outra dose, já que esta 
conterá uma nova cepa do 
vírus H1N1.

No mês de fevereiro, o 
vice-reitor da Universida-
de Estadual do Maranhão 
(UEMA), Walter Canales 
Sant’ana, recebeu a vi-
sita do secretário de In-
fraestrutura do Estado do 
Maranhão, Clayton Noleto 
Silva.

Durante a reunião, a 
equipe da prefeitura de 
Campus apresentou o 
Projeto de Urbanização do 
Campus Paulo VI. “Esse 
projeto apresenta pro-
postas de melhorias na 
infraestrutura do Campus 
Paulo VI da UEMA. São 
melhorias quanto à arbo-
rização, no traçado viário, 
entre outros, facilitando 
o acesso de pessoas aos 

prédios e a circulação de veí-
culos”, apontou a prefeita de 
Campus, Fabíola Aguiar.

A execução do Projeto de 
Urbanização integrará a últi-
ma fase do projeto de recu-
peração asfáltica do campus, 
de acordo com o secretário de 
Infraestrutura, Clayton Nole-
to.

O vice-reitor, Walter Cana-
les, ressaltou que o Governo 
do Estado aportou recursos 
na faixa de 3 milhões de reais 
para a urbanização do Cam-
pus.

Após a reunião, os gesto-
res e a equipe técnica da pre-
feitura de Campus também 
vistoriaram as avenidas do 
Campus Paulo VI.

A UEMA encerrou no mês 
de fevereiro o ciclo de diplo-
mações de mais de 1.500 alu-
nos dos cursos técnicos em 22 
Polos e Centros que a UEMA 
mantém. 

A Instituição é a única uni-
versidade estadual no Brasil 
a ofertar Cursos Técnicos na 
modalidade a distância, em 
parceria com o Ministério da 
Educação, visando a educação 
profissional e técnica.

Os cursos técnicos da UEMA 
são ministrados por intermé-

dio do Núcleo de Tecnologia 
para a Educação (Uemanet), e 
têm aprendizado em ambiente 
digital, com a realização de um 
encontro presencial mensal.

Os formandos receberam 
diploma de Técnico de Ensi-
no Médio com validade na-
cional, reconhecido pelo Con-
selho Estadual de Educação 
além de aceito por inúmeras 
empresas maranhenses, que 
acabam absorvendo com ra-
pidez os alunos egressos des-
tes cursos.

C
ré

di
to

: R
a

fa
el

 C
a

rv
a

lh
o

C
ré

di
to

: R
a

fa
el

 C
a

rv
a

lh
o

C
ré

di
to

: L
ui

s 
P

a
ul

o

Gestores e a equipe técnica da UEMA e da secretária de infraestrutura
durante visita ao Campus Paulo VI

Emoção dos alunos após recebimento dos diplomas


