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CHAVE PARA MAIOR 

PRODUTIVIDADE 
NA AGRICULTURA

Pesquisadores nacionais e inter-
nacionais fi rmaram uma parceria 
para aprimorar o aproveitamen-
to do nitrogênio na produção 
agrícola, aumentando a produti-
vidade, mas, sem causar danos 
ao meio ambiente. A UEMA é 
uma das instituições envolvidas. 

Universidade promoveu evento para relembrar história da instituição e reconhecer a
colaboração de funcionários e instituições parceiras.

Acadêmicos trocam as férias 
para participar de um projeto 
de extensão  do Núcleo de Ex-
tensão e Desenvolvimento da 
UEMA, que objetiva permitir 
aos alunos a oportunidade de 
conhecer a realidade dos mu-
nicípios do Estado, contribuin-
do para a formação  do aluno, 
pois permite que ele vivencie a 
prática profi ssional.

Devido à representatividade  
da UEMA para todos os ma-
ranhenses, e em face de seus 
35 anos de história, a Assem-
bleia Legislativa do Maranhão 
realizou sessão solene no dia 
17 de Agosto, para comemo-
rar as bodas da Instituição.

Em tempos de comemoração 
dos 35 anos da Universidade 
Estadual do Maranhão, surgiu 
a seguinte indagação: como os 
professores das gerações “X”, 
“Baby Boom” e “Veteranos” 
estão lidando com os compor-
tamentos das atuais gerações, 
em especial as “Y” e “Z”?
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Com a palavra Gustavo Pereira da Costa
Reitor da UEMA

O Maranhão está em 
festa, seu povo jubila-se pelos 
sete lustros de sua universi-
dade: a UEMA.  Ao olharmos 
para sua trajetória institucio-
nal positiva e desbravadora, 
de grandes avanços acadêmi-
cos, de forte presença territo-
rial, torna-se fácil entender o 
orgulho que desperta nos ma-
ranhenses.

 A UEMA nasceu com 
o desejo de ser grande e de 
protagonizar façanhas do ta-
manho do seu desejo. E as-
sim fez: não temeu caminhar 
em direção ao novo, às terras 
distantes deste Maranhão, ao 
encontro de culturas e de pes-
soas diferentes. 

A UEMA somos todos 
nós! Quantos desta comuni-
dade acadêmica deram o me-
lhor de si? Quantos se dedi-
cam agora com o que têm de 
melhor e de mais valioso para 
que a Universidade Estadual 
do Maranhão continue a sua 
jornada de conquistas e rea-
lizações? 

Já se vão 35 anos des-
de aquele 1981...De lá até 
aqui, cada parede erguida, 
cada novo curso, cada campus 
inaugurado, cada pesquisa re-
alizada, cada aula ministrada, 
tudo simboliza o amadureci-
mento de uma Universidade 
que já nasceu com o desejo de 
ser grande e de protagonizar 
façanhas do tamanho do seu 
desejo. 

Muitas foram as lutas 
travadas, vários os momentos 
de dificuldade. Quantas ame-
aças e incompreensões! Mas a 
UEMA avançou, progrediu sem 
temor, pela vontade e pela co-
ragem de mulheres e de ho-
mens que se uniram para di-
zer que a luta valia a pena e 
que os resultados justificariam 
a resistência. Venceram! 

Cada professor e cada 
professora, cada técnico-ad-
ministrativo, cada estudante 
têm deixado nesta Instituição, 
indelevelmente, a marca de 
suas pegadas, de suas mãos, 
de suas inteligências e de seus 
corações. 

Hoje, tal como sem-
pre, a força da UEMA está nas 
pessoas, na sua comunidade, 
vibrante e competente, na 
sociedade, inspiradora e aco-
lhedora.  São todos eles, cida-
dãs e cidadãos, jovens e ido-
sos, indígenas e quilombolas, 
de perto e de longe, a nossa 
razão movente. Por eles, en-
frentamos as crises e aprovei-
tamos as oportunidades, cres-
cemos e desenvolvemo-nos.

Por isso, a UEMA é gran-
de! Temos uma malha de al-
cance extraordinário. Nossa 
estrutura multicampi está pre-
sente em 19 municípios aos 
quais se somam 35 polos de 
educação a distância e 12 po-
los do Programa Ensinar de 
Formação de Professores. 
Nosso corpo discente é for-
mado por 18 mil alunos dos 
cursos técnicos aos doutora-
dos. Somos muitas em uma 
só, formamos um mosaico 
rico em formas e tamanhos, 
tipos e especificidades. A 
UEMA é a cara do Maranhão.

Fato é que nossa Uni-
versidade reconhece e reivin-
dica seu papel determinante 
no arranque para o desen-
volvimento em que vivemos 
hoje no Maranhão, um Es-
tado em franca mudança. 
Sabemos o quanto somos 
imprescindíveis para a afir-
mação da cidadania, para o 
combate às desigualdades 
e para a construção de uma 
sociedade mais justa.

Nosso compromisso é 
com os maranhenses e com 
os que aqui vivem. Eis a nos-

sa genuína inspiração! Eis 
porque somos uma universi-
dade regionalizada, pioneira 
no processo de interioriza-
ção! Chegamos onde poucos 
ousaram chegar, levamos 
cursos e oportunidades, mas 
principalmente levamos es-
perança e futuro para gera-
ções de excluídos.

Orgulha-nos ser uma 
universidade inclusiva e 
acessível, desde a adoção do 
sistema de cotas para alunos 
da escola pública, que hoje 
representam 74% das nossas 
matrículas, até a recém-
lançada política de assistência 
estudantil, a maior de 
nossa história, com auxílios 
alimentação, moradia, creche 
e emergência para mais de 
1200 alunos carentes.

Orgulha-nos a recente 
criação de novos cursos de 
graduação, como Ciências 
Sociais em Caxias, Engenha-
ria Civil em Bacabal, Educa-
ção Física em São João dos 
Patos, Ciências Contábeis em 
Timon. Orgulha-nos a nos-
sa maior tradição em formar 
professores para educação 
básica do nosso Estado. Mi-
lhares de educadores mara-
nhenses têm na UEMA sua 
alma mater.

Orgulha-nos, nesses 
tempos tão difíceis, ter em 
andamento projetos de in-
vestimentos que ultrapas-
sam 40 milhões de reais, 
fruto do compromisso assu-
mido pelo Governador Flávio 
Dino no dia 02 de janeiro de 
2015. Destaco ainda, nes-
se mister, os novos campi 
de São Bento e de Balsas, 
os prédios de Matemática e 
Física e de Engenharia de 
Computação, a reurbaniza-
ção do campus Paulo VI e o 
anexo do Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas.

Orgulha-nos o pionei-
rismo e a vanguarda na edu-
cação a distância, na interna-
cionalização, na Agroecologia, 
na agricultura familiar, no ge-
oprocessamento. Orgulha-nos 
o Hospital Veterinário, o Am-
bulatório Médico de Caxias, a 
UNABI, o Programa Mais Ex-
tensão, os projetos de gestão 
ambiental e de acessibilidade. 
Orgulha-nos os 50 anos das 
primeiras escolas de Adminis-
tração e Engenharia Civil.

Reafirmo, com o olhar 
para o futuro, o caráter plu-
ral desta Universidade e o seu 
propósito de continuar a servir 
a todos, com liberdade acadê-
mica e plena autonomia, sem 
perder de vista sua respon-
sabilidade ambiental, social e 
política. 

Conclamo que todos 
nós, juntos, possamos nos 
sentir imbuídos do espírito do 
bom combate em defesa da 
UEMA como Universidade pú-
blica, gratuita e inclusiva, que 
se afirma diariamente na bus-
ca incansável pela qualidade 
do ensino, da extensão e da 
pesquisa. Conclamo que te-
nhamos sempre o sentimen-
to gregário, de pertencimento 
e que não nos faltem união 
e coragem, cada um no seu 
papel, na sua função, para le-
varmos adiante o que nos foi 
legado por tantos que nos pre-
cederam.

Um estado forte não 
pode prescindir de uma uni-
versidade forte. Uma univer-
sidade forte é uma universi-
dade unida, respeitada por 
suas conquistas, compromis-
sada com o presente e com o 
futuro.

Essa é a UEMA, forte e 
unida, em favor do Maranhão 
e dos maranhenses ! Vida lon-
ga à Universidade Estadual do 
Maranhão! 
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Por: Polyanna Bittencourt 

ESTÁGIO VIVÊNCIA

Férias letivas são sinô-
nimos de descanso, praia, 
cinema, festas? Não para 
os acadêmicos que decidem 
participar do Estágio Vivên-
cia, que trocam o lazer por 
conhecimento.  O Estágio 
Vivência é um projeto do 
Núcleo de Extensão e De-
senvolvimento (LABEX) da 
Universidade Estadual do 
Maranhão, que visa permi-
tir aos alunos a oportunida-
de de conhecer a realidade 
dos municípios do estado, 
contribuindo na formação 
acadêmica, pois possibilita 
ao aluno vivenciar a prática 
profissional. 

“A proposta final do 
estágio é que os alunos 
consigam entender a rea-
lidade, diferente do que é 
apresentada na universida-
de, pois muitas vezes o que 
é exposto na academia está 
em um nível de tecnologia 
mais avançado que não 
condiz com o contexto de 
algumas cidades, por isso é 
importante fazer esse con-
traponto, pois queremos 

formar um profissional que 
consiga entender essa lógi-
ca e que depois de formado 
tenha condições de inter-
vir na realidade a partir de 
um conhecimento efetivo e 
não só de uma teoria que 
aprendeu”, explicou o co-
ordenador do LABEX, Itaan 
Santos. 

Assim, durante duas 
semanas, os alunos se-
guem para os municípios 
onde irão conviver com a 
realidade local, conhecer 
o funcionamento das ins-
tituições e das atividades 
desenvolvidas relacionadas 
com sua área e/ou curso. 

O Estágio Vivência, 
que teve sua primeira edi-
ção no ano de 2015, é rea-
lizado a partir de uma par-
ceira entre a UEMA e a pre-
feitura local e ocorre duas 
vezes ao ano. Esse semes-
tre contou com participação 
de 59 alunos de 12 cursos e 
nove municípios, que são: 
Pedreiras, Matões do Nor-
te, Cantanhede, Vitória do 
Mearim, Viana, Milagres do 

Maranhão, Água Doce do 
Maranhão, Primeira Cruz e 
Rosário. Ao todo 15 cida-
des firmaram acordo com 
UEMA e mais de 250 alunos 
já participaram do estágio, 
que conta com o trabalho 
de cinco professores e cinco 
técnicos.

Esse estágio nasceu 
no Centro de Ciências Agrá-
rias (CCA) onde fica o LA-
BEX, mas podem participar 
estudantes de gra-
duação do Centro de 
Ciências Sociais Apli-
cadas (CCSA), Centro 
de Educação, Ciên-
cias Exatas e Naturais 
(CECEN) e Centro de 
Ciências Tecnológi-
cas (CCT) do campus 
Paulo VI, em São Luís. 

O projeto além 
de contribuir com a 
formação dos acadê-
micos pode possibili-
tar benefícios para as 
comunidades aten-
didas, pois, uma vez 
concluído o período 
de vivência, os alunos 

apresentam nos relatórios 
de estágio propostas de 
melhorias, que posterior-
mente são encaminhadas 
para os municípios.  “Os 
alunos fazem considera-
ções, propostas do que 
poderia ser feito para mu-
dar um pouco o que está 
fora dos eixos, por exem-
plo, do rumo que tecno-
logicamente seria o mais 
adequado. As informações 
são repassadas para os 
gestores dos municípios 
para que possam ou não 
executar o que está sen-
do proposto”, disse Itaan 
Santos. 

Para a acadêmica 
Rayane Mary Araujo, do 
curso de Medicina Vete-
rinária, que participou do 
estágio em 2016, esse 
processo de mão dupla 
torna a experiência mais 
significativa. “O estágio 
vivência além de ter per-
mitido o contato com a re-

alidade do estado e com as 
possibilidades de atuação 
profissional, possibilitou 
que melhorias fossem rea-
lizados na região, pois nós 
apresentamos aos produto-
res locais alternativas para 
a produção. Essa experiên-
cia é muito gratificante e 
muito importante na minha 
formação acadêmica”, afir-
mou a estudante.  

ESTÁGIO

Conhecimento nas Férias

Acadêmicos vivenciando o dia a dia de trabalhadores de diversos municípios do Maranhão

Acadêmica apredendendo a fazer a tradicional 
farinha d´água no município de Primeira Cruz 
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De acordo com a Or-
ganização Mundial de Saú-
de (OMS), estima-se que 
35% das mulheres em todo 
o mundo já tenham sofri-
do qualquer violência física 
e/ou sexual praticada por 
parceiro íntimo ou violência 
sexual por um não-parcei-
ro em algum momento de 
suas vidas.

Pensando 
em constituir 
uma ação de 
defesa dos direi-
tos das mulhe-
res e combater 
dados alarman-
tes como esse, 
o Projeto de 
Extensão “Iden-
tidade e Gêne-
ro: a interven-
ção comunitária 
para a violência 
contra a mulher 
no âmbito fami-
liar”, leva cons-
cientização polí-
tica e atividades 
socioeducativas 
à Cooperativa 
de Trabalho Co-
leta e Recupera-
ção de Resíduos 
da Vila Mara-
nhão (COOPVI-
LA) e para as comunidades 
de Itamatatiua, em Alcân-
tara e Agrovila, em Palmei-
rândia.

O projeto, articulado 
pelo curso de Ciências So-
ciais e pelo Fórum Mara-
nhense de Mulheres (FMM), 
iniciou as atividades em 
2016, a partir de uma par-
ceria com a mineradora 
Vale, como explica a coor-
denadora do Projeto, Neu-
zeli Almeida:

“A ideia do projeto sur-
giu a partir do Núcleo de Gê-

nero, Sexualidade e Família 
(NEGESF). Inicialmente a 
nossa ideia era fazer uma 
parceria com a Secretaria 
da Mulher, mas não deu 
certo, e como já tínhamos 
contato com a Vale, eles 
nos apresentaram a Coo-
perativa da Vila Maranhão, 
formada por mulheres que 
reutilizam materiais da mi-

neradora para reciclagem”.
As atividades do pro-

jeto abrangem ações inter-
ventivas, com o desenvol-
vimento de oficinas e pa-
lestras de instrução, orien-
tação e intervenção a fim 
de conhecer a condição de 
violência contra a mulher.

“Fizemos várias visitas 
às comunidades, tivemos 
muito diálogo, porque, como 
é um assunto delicado, não 
há como abordar abrupta-
mente. A partir desse diá-
logo inicial começamos com 

as formações, por meio de 
oficinas e rodas de conver-
sa. Falamos sobre violência 
doméstica, sobre a Lei Ma-
ria da Penha, e as próprias 
mulheres deram relatos e 
experiências delas ou de 
pessoas da comunidade que 
passaram por esse tipo de 
situação”, explicou a profes-
sora Neuzeli.

Além da perspectiva 
social junto às comunida-
des, o projeto oportuniza 
aos bolsistas envolvidos 
uma convivência direta com 
a realidade, além de servir 
como campo prático para o 
que é aprendido em sala de 
aula, como explica Thuanny 
Raphaelly do Nascimento, 
bolsista do projeto e estu-
dante do oitavo período do 
Curso de Ciências Sociais.

“Toda minha experiên-
cia na comunidade foi vista 
de forma muito privilegiada, 

tive a oportunidade de co-
nhecer mulheres incríveis, 
com histórias de vida incrí-
veis. Além disso, aplicar co-
nhecimentos acadêmicos na 
prática é algo que somente 
a leitura não pode propor-
cionar. O grupo também 
partilhou da chance de ter 
as mulheres da Vila Mara-
nhão em eventos acadêmi-

cos palestrando 
e levando seus 
conhecimentos 
para dentro da 
academia”.

Além da 
natureza inter-
ventiva, através 
da produção e 
implementação 
de projetos so-
ciais, o Projeto 
pretende desen-
volver pesquisas 
do diagnóstico 
das mulheres na 
comunidade Vila 
Maranhão, com 
o planejamen-
to de ações que 
visem ao empo-
deramento des-
sas mulheres.

“É mui-
to importante 

proporcionar outra imagem 
para essas mulheres delas 
mesmas. É muito reconfor-
tante sair de um ambiente 
e perceber que seu trabalho 
gerou incômodo e que essas 
pessoas vão modificar suas 
realidades por meio de uma 
luz e que você foi o canal 
utilizado. Além, é claro, de 
possibilitar empoderamento 
e vias para que elas possam 
sair de ambientes e situ-
ações de vulnerabilidade”, 
pontuou a discente.

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Por: Carol Ribeiro

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO 
ÂMBITO FAMILIAR

Projeto da UEMA leva orientação à comunidade da Vila Maranhão

Palestra sendo ministrada na comunidade de Itamatatuia
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Por: Débora Souza 

NITROGÊNIO: 
A chave para maior produtividade na agricultura

PESQUISA

O nitrogênio é o gás 
mais abundante na at-
mosfera terrestre. Ele está 
presente em todos os or-
ganismos vivos. Embora 
os animais e plantas sejam 
dependentes do nitrogênio, 
eles não conseguem utilizá-
-lo diretamente.

No solo, o nitrogênio 
chega  por meio das chuvas, 
dejetos de animais e maté-
ria orgânica morta. Quando 
há suprimento adequado 
de nitrogênio, as plantas 
crescem rapidamente e de 
modo saudável. Enquanto 
que as deficiências desse  
nutriente dificultam o cres-
cimento das plantas, que 
ficam com o verde empa-
lidecido ou amarelado, por 
falta de clorofila. As folhas 
mais velhas tornam-se ne-
cróticas conforme a planta 
transporta nutrientes delas 
para tecidos mais jovens.

O excesso de nitrogê-
nio também é prejudicial 
por aumentar a  vulnerabili-
dade das plantas, às doen-
ças e  danos mecânicos já 
que o protoplasma tende a 
desenvolver mais rápido do 
que composição da parede 
celular da planta.

Apesar de ser um dos 
nutrientes mais aplicados 
na agricultura, sua obten-
ção e aplicação são onero-
sas, com perdas significati-
vas em virtude da lixiviação, 
volatilização e erosão dos 
solos, o que pode impactar 
negativamente o meio am-
biente, tanto pelo aumento 
dos gases de efeito estufa, 
quanto pela contaminação 
das águas subterrâneas.

Por causa da impor-
tância desse nutriente para 
a agricultura , pesquisado-
res nacionais e internacio-
nais firmaram uma parceria 
para aprimorar o aprovei-
tamento do nitrogênio na 
produção agrícola, aumen-
tando a produtividade, mas 
sem causar danos ao meio 
ambiente.

A parceria Reino Uni-
do-Brasil, deu origem ao 
projeto “NUCLEUS: Um 
centro virtual para o desen-
volvimento do uso eficiente 
de nitrogênio por meio de 
abordagem de sistemas in-
tegrados solo-planta para o 
Reino Unido e Brasil”.

Parte das pesquisas 
acontecem na University of 
Nottingham, Aberdeen Uni-
versity, Bangor University e 

Rothamsted Research.  Já 
no Brasil, são três grupos 
que atuam no Maranhão, 
São Paulo e Goiás. No total, 
o projeto compreende uma 
rede de pesquisa formada 
por 12 instituições brasilei-
ras e britânicas.

A Universidade Esta-
dual do Maranhão (UEMA) 
é uma das instituições bra-
sileiras participantes do 
projeto. O gerente do Nú-
cleo de Intensificação Eco-
lógica da UEMA e docente 
do Curso de Pós-Graduação 
em Agroecologia, Emanoel 
Gomes de Moura, coordena 

as atividades no Maranhão, 
que conta com o apoio da 
Fundação de Amparo à Pes-
quisa e ao Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico 
do Maranhão (FAPEMA).

O grupo da UEMA 

conduz  vários projetos na 
estação experimental e em 
parceria com os agriculto-
res locais. O Projeto NU-
CLEUS no Maranhão assu-
miu o desafio de buscar o 
entendimento de como os 
agricultores familiares ma-
ranhenses, acostumados à 
condução de lavouras no 
sistema de corte-e-queima, 
podem ser engajados na 
instalação de sistemas mais 
complexos e sustentáveis.

“No Maranhão, quan-
do vai ser instalada uma 
lavoura são encontrados 
vários obstáculos, um de-
les tem relação com a fer-
tilidade do solo. A maior 
parte dos solos  do norte 
e centro-norte do Estado 
tem baixa fertilidade. Com 
os resultados deste proje-
to  poderemos ajudá-los a 
manejar esses solos usan-
do práticas  mais sustentá-
veis”, disse Emanoel Moura.

Para o pesquisador, a 
parceria oportuniza uso de 
equipamentos de última 
geração, em laboratórios 
e experimentos de campo 
sofisticados, onde são ge-
rados conhecimentos novos 
publicados em revistas de 
impacto no meio científico 
internacional.

“O NUCLEUS é, sem 
dúvida, uma grande opor-
tunidade para os alunos 

e pesquisadores da UEMA  
aprimorar seus conheci-
mentos científicos e até cul-
turais porque envolve uma 
grande diversidade de situ-
ações em todos os níveis de 
conhecimento”, enfatizou.

Instituições participantes do Brasil e do Reino Unido
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PRÊMIO UEMA

PRÊMIO UEMA 35 ANOS HOMENAGEIA CIDADÃOS E 
PARCEIROS DA INSTITUIÇÃO

UNIVERSIDADE PROMOVEU EVENTO PARA RELEMBRAR HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO E RECONHECER A
COLABORAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS.

Seja vindo para estu-
dar, para dar aula ou pres-
tar qualquer outro tipo de 
serviço, quem passa pela 
Universidade Estadual do 
Maranhão (UEMA) sente 
que está em uma insti-
tuição jovem, disposta a 
inovar e fazer diferente. 
Como isso faz parte do 
DNA da UEMA, nada mais 
justo do que homenagear 
quem, há muito tempo, 
contribui para o cresci-
mento saudável de uma 
instituição tão promisso-
ra. Nasceu, assim, o Prê-
mio UEMA 35 Anos.

Realizada no dia 2 
de agosto, no auditório da 
FIEMA, em São Luís, a so-
lenidade homenageou um 
total de quarenta cida-
dãos e instituições diante 
das suas importantes con-
tribuições científicas, po-
líticas, culturais e sociais 
para o Estado. 

“É uma honra poder 
homenagear essas perso-
nalidades. A UEMA avan-
çou, progrediu sem te-
mor, pela vontade e pela 
coragem de mulheres e 
de homens que se uni-
ram para dizer que a luta 
valia a pena. Cada pro-
fessor e cada professora, 
cada técnico-administra-
tivo, cada estudante têm 
deixado nesta Instituição, 
indelevelmente, a marca 
de suas pegadas, de suas 
mãos, de suas inteligên-
cias e de seus corações”, 
declara o reitor da UEMA, 
Gustavo Pereira da Costa.

A noite solene foi 
prestigiada por cerca de 
300 pessoas, entre auto-
ridades locais, diretores 
de centro, diretores de 
curso, chefes de depar-
tamento, assessores es-
peciais, professores, ser-
vidores da UEMA, entre 
outros convidados.

Os 40 cidadãos ho-
menageados na solenida-
de receberam a Medalha 
Gomes de Sousa,  criada 
em homenagem a Joa-
quim Gomes de Sousa, 
conhecido por ter sido 
uma figura singular e cul-
tivador das ciências, da 
matemática e modelo em-
blemático da investigação 
científica que é função 
precípua da instituição 
universitária. O escolhi-
do para discursar repre-
sentando os homenagea-
dos com a medalha foi o 
Presidente da Academia 
Maranhense de Letras, 
Benedito Bogéa Buzar. “É 
um presente e uma honra 
interpretar o sentimento 
desse seleto grupo, que, 
certamente, guardará es-
sas condecorações recebi-
das pela UEMA como uma 
joia preciosa”, sintetizou 
Buzar, emocionado.

Outro importante 
momento da noite foi o 
recebimento do Prêmio 
UEMA 35 anos, o primei-
ro da Universidade, pe-
las instituições parceiras, 
que tanto se esforçaram e 
colaboraram na busca de 
melhorias para a socieda-
de. Ao todo, 20 institui-

ções foram contempladas 
para receberem o prêmio 
pelo conjunto de ações 
desenvolvidas enquanto 
parceiras da universidade. 

“Na UEMA eu apren-
di, vivi, e foi a grande 
oportunidade que tive no 
estado, eu era do inte-
rior, não tinha condições 
de estudar em faculdade 
particular. Lá, como era 
pública, tive essa chan-
ce. Por isso, aqui estou, 
venci. Fico muito feliz em 
contribui, para o engran-
decimento da UEMA”, dis-
se Edilson Baldez, presi-
dente da Federação das 
Indústrias do Estado do 
Maranhão (FIEMA), uma 
das instituições homena-
geadas do prêmio.

Além dela, o Ministé-
rio Público, a Assembleia 
Legislativa, a Polícia Mili-
tar e várias outras (veja 
a seguir) também foram 
agraciadas. Para Vanessa 
Tavares, gerente de rela-
ções institucionais da Vale 
S.A, outra homenagea-
da do prêmio, esse foi o 

momento de celebrar to-
dos os grandes feitos da 
universidade. “A UEMA é, 
realmente, digna de ce-
lebrar esses anos todos 
de construção contínua, 
com a expectativa de me-
lhorar ainda mais a nossa 
sociedade, da qual a Vale 
também está inserida. Por 
isso, a UEMA está de pa-
rabéns”, disse Vanessa.

O diretor superinten-
dente do Sebrae no Mara-
nhão, João Martins, des-
tacou um dos principais 
frutos da parceria da ins-
tituição com a universida-
de, que foi a implantação 
do Polo de Empreende-
dorismo Rural da Baixa-
da Maranhense, parceria 
com a UEMA, por meio da 
Fazenda Escola instalada 
no Campi de São Bento 
(MA).

“O Polo foi idealiza-

Por: Lucas Vieira

No ano de 2003, de acordo 
com o artigo 1º da resolução 
nº 376/2003, do Conselho 
Universitário da UEMA, 
ficou instituída a Medalha 
Gomes de Sousa de mérito 
universitário “que terá a fina-
lidade de galardoar persona-
lidades, de dentro e fora do 
território maranhense, mere-
cedora de particular reconhe-
cimento por suas realizações 
nas áreas da educação, da 
cultura, da ciência, das artes 
e da tecnologia”.

Homenageados do Prêmio UEMA 35 anos
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PRÊMIO UEMA

PRÊMIO UEMA 35 ANOS HOMENAGEIA CIDADÃOS E 
PARCEIROS DA INSTITUIÇÃO

UNIVERSIDADE PROMOVEU EVENTO PARA RELEMBRAR HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO E RECONHECER A
COLABORAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS.

do para ser um espaço de 
disseminação de conheci-
mento, tecnologia, gestão 
de negócios e noções de 
mercado para os produto-
res rurais e pesquisadores 
da Baixada Maranhense. 
A estratégia é desenvol-
ver os negócios rurais e 
alavancar a economia dos 
municípios envolvidos, 
por meio de atividades 
como a meliponicultura, 
fruticultura, piscicultura e 
pesca artesanal, produção 
de farinha, ovinocaprino-
cultura, produção de quei-
jo, criação sustentável de 
aves, produção de cacha-
ça, turismo rural, entre 
outras”, aponta Martins.

Todas essas pre-
senças ilustres estiveram 
na premiação com o ob-
jetivo final de relembrar 
as vitórias do passado e, 
acima de tudo, comemo-

rar a UEMA de hoje: uma 
universidade jovem, que 
evolui a cada dia, que as-
pira inovação e caminha 
em busca do rompimen-
to de fronteiras em busca 
de novos desafios. “Che-
guei na UEMA em 1982, 
tenho 35 anos de UEMA. 
Era tudo mais antigo, fei-
to naquela máquina ‘pé 
duro’. Depois vieram os 
equipamentos elétricos, 
mas só em 2003 veio a 
fase da informática, da 
UEMA moderna”, relem-
brou Luzinete Lopes, co-
ordenadora do ensino de 
graduação.

Para o professor An-
tônio Pereira, do Centro 
de Ciências Tecnológicas, 
que começou como es-
tagiário na universidade, 
ver o amadurecimento da 
UEMA é gratificante. “Uma 
coisa que me marca mui-

to é que fui estagiário da 
reforma do bondinho, que 
funcionou durante alguns 
anos na universidade. 
Essa foi uma época muito 
bonita”, relembra.

“Mais de 90% das 
pessoas que ingressam na 
UEMA são residentes no 
Maranhão, logo, ela é uma 
universidade do Estado. 
É uma universidade forte 
e presente em todos os 
municípios maranhenses. 
Para o futuro, continue a 
crescer de forma cons-
ciente. É assim que eu 
vejo a UEMA nos próximos 
35 anos: forte, consolida-
da e, assim como hoje, re-
presentando o Maranhão 
da melhor forma”, conclui.

História da UEMA
A Universidade Es-

tadual do Maranhão foi 
fundada no dia 30 de De-

zembro de 1981. Devido a 
importância da data, todo 
o ano de 2017 está sendo 
voltado para as comemo-
rações dos 35 anos de sua 
história.

No entanto, a traje-
tória da instituição teve 
berço em 1967, quando foi 
fundada a Escola de Admi-
nistração Pública do Mara-
nhão. Em 1972, houve a 
criação da Federação das 
Escolas Superiores do Ma-
ranhão (FESM), que pas-
sou a coordenar e integrar 
os estabelecimentos iso-
lados do sistema educa-
cional superior do Estado, 
congregando a Escola de 
Administração Pública, Es-
cola de Engenharia, Escola 
de Agronomia e Faculdade 
de Educação de Caxias.

Somente em 30 de 
dezembro de 1981, a 
FESM foi transformada em 
UEMA, mas seu funciona-
mento só foi autorizado 
em 25 de março de 1987, 
pelo Decreto no 94.143. 
Assim, essa universidade 
pública de estrutura multi-
campi, inicialmente insta-
lada em São Luís, Caxias 
e Imperatriz, ampliou suas 
fronteiras.

Desde o início do seu 
funcionamento, a univer-
sidade tem avançado na 
interiorização do ensino, 
da pesquisa e da extensão 
para estar presente em 
todo Estado, democrati-
zando, ao longo dos anos, 
o acesso ao conhecimento 
a mais de seis milhões de 
maranhenses.

Homenageados do Prêmio UEMA 35 anos
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PRÊMIO UEMA

1 –  O EXMO. SR. FLÁVIO DINO DE CASTRO E COS-
TA, GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO

2 - EXMO. SR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO JÚNIOR, 
VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO

3 - EXMO. SR. HUMBERTO IVAR ARAÚJO COUTINHO, 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

4 - EXMO. SR. EDIVALDO DE HOLANDA BRAGA JU-
NIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

5 - EXMO. SR. BENEDITO BOGÉA BUZAR, PRESI-
DENTE DA ACADEMIA MARANHENSE DE LETRAS

6 - SRA. BEATRIZ MARTINS DE ANDRADE, ASSES-
SORA DA REITORIA

7 - SR. CARLOS CÉSAR TEIXEIRA SOUSA, CANTOR 
E COMPOSITOR

8 - SR. CELSO BECKMAN LAGO, EX- PRO-REITOR  
DE PLANEJAMENTO

9 - SR. EDILSON BALDEZ DAS NEVES, PRESIDENTE 
DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO 
DO MARANHÃO – FIEMA

10 - SR. FRANCISCO NÓBREGA DOS SANTOS, PRO-
FESSOR DA UEMA

11 - SRA. GLÓRIA MARIA NINA BAIMA, DIRETORA 
DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UEMA

12 - SR. JOÃO AUGUSTO RAMOS E SILVA, ASSES-
SOR DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO DA 
UEMA

13 - SR. JOAQUIM VILANOVA ASSUNÇÃO NETO, DI-
RETOR DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA 
UEMA

14 - SR. JORGE LUÍS BARROS NUNES, TÉCNICO-
-ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE CIÊNCIAS 
SOCIAIS APLICADAS DA UEMA

15 - EXMO. SR. JOSÉ AUGUSTO SILVA OLIVEIRA, 
EX-REITOR DA UEMA

16 - SR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA MACEDO, AS-
SESSOR DA REITORIA DA UEMA

17 - SRA. MIRYAN DE MAGDALA TEIXEIRA E SILVA, 
EX- PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

18 - SRA. MUNDICARMO MARIA ROCHA FERRETTI, 
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA DO INTECAB-MA

19 - SR. RAIMUNDO NONATO NEGREIROS VALE, EX 
– PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO

20 - SR. WALDIMAR FERREIRA AZEVEDO, PROFES-
SOR DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA UEMA

Foram condecorados 
com a medalha Gomes 

de Sousa:

2

6

9

11

13

16

18

5

7 8

10

12

15

17

2019
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PRÊMIO UEMA

1- SR. FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE SOU-
SA, REPRESENTANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL

2- DEPUTADO ESTADUAL CÉSAR PIRES, REPRE-
SENTANDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO

3- SR. JOSÉ DE RIBAMAR CALDAS FURTADO, RE-
PRESENTANDO O TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-
TADO DO MARANHÃO

4- SR. JHONATAN ALMADA, REPRESENTANDO A SE-
CRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVA-
ÇÃO (SECTI)

5- SR. FELIPE COSTA CAMARÃO, REPRESENTANDO 
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO 
ESTADO DO MARANHÃO (SEDUC)

6- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTO (SEPLAN)

7- SR. CLÓVIS CABALAU, REPRESENTANDO O JOR-
NAL O ESTADO DO MARANHÃO

8- SR. PEDRO BATISTA FREIRE, REPRESENTANDO 
O JORNAL O IMPARCIAL

9- SRA. HILDA MARQUES BOGÉA, REPRESENTAN-
DO O JORNAL PEQUENO

10- SR. JERÔNIMO DONIZETI MENDES, REPRESEN-
TANDO O  CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂN-
TARA

11- CEL. OSÓRIO BUENO, REPRESENTANDO A  PO-
LÍCIA MILITAR DO MARANHÃO

12- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
13- SR. MANOEL SALGADO, REPRESENTANDO A 

ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DA UNIVER-
SIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO  (APRUEMA)

14- SRA. MARIA DO SOCORRO LIMA, REPRESEN-
TANDO A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (AS-
SUEMA) 

15-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVER-
SIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (SINTUEMA)

16- SR. ALEX OLIVEIRA DE SOUZA, REPRESENTAN-
DO A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E AO 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGI-
CO DO MARANHÃO  (FAPEMA)

17- SRA. MARIA DE LOURDES MENDONÇA, REPRE-
SENTANDO A EMPRESA BRASILEIRA DE PES-
QUISA AGROPECUÁRIA  (EMBRAPA)

18- SR. JOSÉ DE RIBAMAR BASTOS RAMOS, RE-
PRESENTANDO O CONSELHO ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO

19- SRA. VANESSA TAVARES, REPRESENTANDO A 
VALE S.A

20- SR. EDILSON BALDEZ, REPRESENTANDO O 
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE)

Instituições que foram 
homenageadas com o 

Prêmio UEMA:

1

3

5

8

10

13 16

2

4

7

9

11

14

18 19 2017
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Por:   Karla Almeida

HISTÓRIAS

GESTORES DE CAMPI FALAM SOBRE OS 
35 ANOS DA UEMA

Joel Alves – Diretor do Campus Barra do Corda 
Foi na Escola de Engenharia do Maranhão onde tive excelentes professores que, pela dedicação e a competência, 

pude me espelhar, principalmente, quanto ao fazer pedagógico.
A Escola de Engenharia me proporcionou uma excelente bagagem técnica profi ssional. No início de 1980, fui con-

vidado pelo diretor do Curso de Engenharia Mecânica da FESM, professor Hamilton Leda para ministrar a disciplina 
“Mecânica Aplicada às Maquinas”. Desde então, a FESM e depois em 1981, a UEMA tem sido a minha outra “casa”. Foi 
a UEMA que me proporcionou um leque de conhecimentos e de saber através dos investimentos em pós-graduação. 
Hoje, eu só tenho gratidão à UEMA, pois me proporcionou excelentes amizades (docentes, discentes e servidores).

Foi um início muito difícil, e muitas vezes doloroso. Todavia, graças à Deus que abriu as portas da UEMA no ano de 
1980, e que aqui tem me mantido dando garantia do alimento, educação, saúde, transporte, segurança, lazer, etc de 
toda a minha família.

Obrigado UEMA!!!

Helena Pereira – Diretora do Campus Colinas 
Minha relação com a Universidade Estadual do Maranhão é marcada por uma gratifi cante história, iniciada em 

2001, quando ingressei, como acadêmica, no curso de Pedagogia e que, anos depois, também fi z pós-graduação. 
Época em que recebi dos mestres, ensinamentos técnicos, profi ssionais e lições de vida. Em 2004, tive a honra de 
continuar fazendo parte desta casa, na Coordenação do Programa de Formação Docente - PQD, onde muito aprendi. 
Em 2010, a grande surpresa: fui nomeada Diretora do Centro de Estudos Superiores de Colinas, hoje, Campus Co-
linas, onde permaneço até os dias atuais. Honrei-me com a confi ança da UEMA, pois tive a oportunidade de crescer 
pessoal e profi ssionalmente. Assim, muito me orgulho em manter essa relação com está instituição, podendo vê-la 
como parte de minha biografi a. Portanto, sou grata pelo aprendizado e pelas experiências e pelos momentos felizes 
que tenho vivido aqui.

Carmem Lúcia de Morais Costa - Campus Pedreiras
Nesses 35 anos de história da UEMA pude vivenciar as maiores e mais exitosas experiências em minha vida aca-

dêmica. Essa tão importante IES democratizou o ensino superior nas regiões mais longínquas do nosso Estado. Di-
nâmica e consciente do papel social que o ensino superior pode realizar na vida de milhares de jovens da região do 
Médio Mearim, tornando o sonho da graduação uma realidade para mais de 60 mil professores. E, é justamente nesse 
percentual que faço parte, pois a UEMA me oportunizou a graduação em Pedagogia e, ainda, me tornou Gestora do 
Campus Pedreiras

 
Valéria Cristina Pinheiro – Campus Caxias 
A minha história de vida é entremeada com a história da UEMA, onde realizei minha graduação, o que signifi cou 

adquirir uma formação especifi ca em Ciências Biológicas e ao mesmo tempo, um conhecimento geral das Ciências 
Humanas que defi niu minha trajetória de vida para o fi rme propósito de me tornar uma profi ssional dedicada, com-
petente e ética. As oportunidades proporcionadas pela UEMA, foram além da minha formação, me trouxe também, 
um grande amadurecimento profi ssional e ampliou a vontade de me aprofundar no estudo mais avançado, o que foi 
efetivado com a realização do Mestrado e Doutorado com o apoio fi nanceiro e suporte estrutural da UEMA. Com o perfi l 
de uma Universidade em desenvolvimento, tive oportunidade de atuar na pesquisa e na extensão, ampliando novas 
linhas de pesquisa e técnicas que contribuem para o avanço da ciência e da tecnologia no Estado, sempre com apoio 
e autonomia que são características dessa Instituição. A UEMA me proporcionou o gosto pelo estudo, o crescimento 
humano, profi ssional e a realização pessoal, sinto-me profundamente feliz trabalhando na UEMA e aproveitando as 
oportunidades em atuar em todos segmentos da vida acadêmica: ensino, pesquisa, extensão e administração.

Luciano Façanha Marques – Campus Balsas
A Universidade Estadual do Maranhão me oportunizou crescimento pessoal e profi ssional. Cheguei na condição de 

Doutorando, oriundo do Estado do Ceará, para assumir contrato como professor temporário no Campus Balsas, Curso 
Agronomia. Confesso que naquele momento vislumbrava permanecer por um semestre. Felizmente esses seis meses 
previstos, se transformaram em sete anos e espero encerrar minha carreira profi ssional nessa honrosa instituição. 
Aprendi a amar a UEMA, respeitar e admirar todos que as fazem. Muito gratifi cante fazer parte de uma instituição que 
presta um serviço brilhante e fundamental para o desenvolvimento do Estado do Maranhão. Que venham os próximos 
35 anos, com muitos desafi os e transformações positivas nas vidas de nossa gente.

Por trás dos 35 anos da UEMA, há muitas histórias de professores, alunos e servidores. Afi nal, eles fazem parte 
da construção da identidade dessa Instituição! Vamos conferir alguns depoimentos de gestores dos campi de 

Barra do Corda, Colinas, Pedreiras, Caxias e Balsas.

Obrigado UEMA!!!

Campus Pedreiras
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GERAÇÕES

NO MEU TEMPO NÃO ERA ASSIM...

A concepção de cultura em 
Franz Boas – antropólogo teu-
to-americano e um dos pionei-
ros da antropologia moderna 
– é de que ela não é estática, 
tão logo, é sempre dinâmica, 
fruto maior de uma sociedade 
em fluxo constante de transfor-
mação.

Na sala de aula, as mudan-
ças culturais de uma socieda-
de refletem diretamente no 
comportamento dos alunos. 
Na era da cultura digital, essa 
realidade tem se potencializado 
cada vez mais. As mudanças 
de comportamento dos alunos 
estão em um ritmo ainda mais 
acelerado...

Assim, em tempos de co-
memoração dos 35 anos da 
Universidade Estadual do Mara-
nhão, surgiu a seguinte indaga-
ção: como os professores das 
gerações “X”, “Baby Boom” e 
“Veteranos” estão lidando com 

os comportamentos das atuais 
gerações, em especial as “Y” e 
“Z”?

Essas denominações das ge-
rações são frutos de estudos in-
terdisciplinares nos campos da 
Administração e Comunicação 
Social. Pesquisadores categori-
zaram as gerações, com ênfase 
em seus comportamentos mais 
latentes.

Dessa forma, foram deter-
minadas as seguintes catego-
rias, segundo Stephen Rob-
bins: Geração Veteranos, são 
pessoas que nasceram entre 
1922-1945; Baby Boomers, de 
1941-1965; Geração X, nasce-
ram entre 1965-1980; Geração 
Y: 1978-1989; Geração Z, são 
nascidos em meados dos anos 
1990.

Os alunos que ingressam 
hoje nas universidades, em sua 
maioria, permeiam entre as ge-
rações Y e Z. Ou seja, nasce-

ram imersos na cultura digital. 
Então como lidar, em sala de 
aula, com gerações que pos-
suem comportamentos tão di-
ferentes, em especial em rela-
ção às apropriações que fazem 
das atuais tecnologias?

Advinda da geração Z, a 
acadêmica do 7º período de 
Zootecnia, Cristiele Assunção 
Matão, afirma que a maioria 
dos professores do curso incor-
porou a cultura digital em suas 
vidas, refletindo também nas 
metodologias aplicadas em sala 
de aula. “Mesmo com os prós 
e contras, as atuais tecnologias 
contribuem muito para o pro-
cesso ensino-aprendizagem, 
principalmente para nós que já 
estamos em áreas de pesquisa 
científica e de extensão e ne-
cessitamos de informações atu-
alizadas de forma constante. Os 
professores foram vitais, para 
mim, no que tange ao incenti-

vo do bom uso da internet com 
fins científicos. Hoje já consigo 
aliar, por exemplo, as pesquisas 
tradicionais em bibliotecas à 
pesquisa de artigos relevantes 
recém-lançados, que só con-
seguimos encontrar em meios 
digitais”, sublinhou.

A autora Martha Gabriel afir-
ma que as pessoas das gera-
ções X e Y estão sedentas em 
viver novas experiências em 
sala de aula, por isso, é fun-
damental que o professor pro-
mova o conhecimento por meio 
dos sentidos, independente de 
estarem associadas ou não às 
atuais tecnologias. Para ela, o 
docente tem que ser convicto, 
ou seja, precisa inspirar, ser ho-
nesto, ser real, se posicionar, 
incentivar a participação e a in-
teração da turma, pois, somen-
te assim, o engajamento com 
os alunos acontecerá nos “dois 
mundos”: o real e o virtual.

Por:   Walline Alves

Compreender o comportamento das Gerações Y e Z é fundamental para aprimorar o 
processo ensino-aprendizado na contemporaneidade

Acadêmica é incentivada a fazer pesquisa de forma tradicional, em bibliotecas físicas, e digital, em bibliotecas virtuais.
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ACONTECEU NA UEMA

O ano de 2017 
está sendo um 
marco para a Uni-
versidade Estadual 
do Maranhão. São 
35 anos de história 
de uma Instituição 
que possui forte 
presença em todo 
o Estado, devido a 
sua estrutura mul-
ticampi, somada 
aos polos de educa-
ção a distância e do 
Programa Ensinar. 

Com tama-
nha representati-
vidade para todos 
os maranhenses, e 
em face de seus 35 
anos de história, a Assem-
bleia Legislativa do Mara-
nhão realizou sessão so-
lene no dia 17 de Agosto, 
para comemorar as bodas 
da UEMA.

Proposta pelo Depu-
tado César Pires, profes-
sor da UEMA e ex-reitor da 
Instituição, a sessão sole-
ne contou com a presença 
do secretário de Ciência e 

Tecnologia, Davi Teles, no 
ato representando o Go-
vernador Flávio Dino, do 
secretário do Tribunal de 
Contas, Bernardo Leal, 
que representou o pre-
sidente do mesmo, José 
Caldas, do presidente da 
FAPEMA, Alex Oliveira, do 
vice-reitor, Walter Canales 
Sant´Ana, do professor e 
ex-reitor da UEMA, José 

Augusto Silva Oli-
veira, além de de-
putados, docentes, 
diretores de centro, 
de curso, servido-
res, assessores es-
peciais e autorida-
des locais.

Na sessão so-
lene, o Reitor en-
tregou ainda a me-
dalha Gomes de 

Sousa, maior hon-
raria da UEMA, ao 
Deputado Humber-
to Coutinho, pre-
sidente da Assem-
bleia Legislativa. 
A medalha tem a 
fi nalidade de ga-
lardoar personali-
dades, de dentro 
e fora do território 
maranhense, mere-
cedora de particular 
reconhecimento por 
suas realizações 
nas áreas da educa-
ção, da cultura, da 
ciência, das artes e 
da tecnologia.

A Universidade Estadual 
do Maranhão tem forte atua-
ção no Estado, e está presen-
te em dezenove municípios, 
além dos polos de ensino a 
distância e do Programa En-
sinar.

No entanto, apesar da 
ampla capilaridade dessa 
Instituição, milhares de jo-
vens não têm o privilégio de 
ter uma instituição de ensino 
superior pública em suas ci-
dades. Necessitam, dessa for-
ma, mudar-se para a capital 
para dar prosseguimento aos 
estudos, afi nal, cursar uma 

universidade é um sonho para 
milhões de jovens em todo o 
mundo, no Maranhão não se-
ria diferente. Um dos entraves 
para a mudança para a capital 
é: onde morar durante o perí-
odo de faculdade? 

Essa também era uma 
preocupação latente da UEMA. 
Assim, o Reitor da UEMA, 
Gustavo Pereira da Costa, 
pleiteou, junto ao Governa-
dor do Estado, Flávio Dino, a 
construção da “Vila dos Estu-
dantes da UEMA”.

A solicitação foi aten-
dida e a Vila será construída 

bem próxima à Instituição, no 
Residencial Independência, 
antiga área da Expoema, que 
também irá abrigar aparta-
mentos para servidores públi-
cos do Maranhão.

Para o Reitor Gustavo 
Costa, esse momento é um 
marco para a Universidade, 
tendo em vista que o com-
promisso da UEMA vai muito 
além de ofertar ensino de qua-
lidade. “Temos compromisso 
com maranhenses e com os 
que aqui vivem. Chegamos 
onde poucos ousaram chegar, 
levando cursos e oportunida-

des, mas principalmente leva-
mos esperança e futuro para 
gerações de excluídos”, frisou.

A Secretária de Estado 
das Cidades e Desenvolvi-
mento Urbano (Secid), Flávia 
Alexandrina, discorreu sobre 
a importância dessa iniciativa 
da UEMA junto ao Governo. 
“Ao lado do parque teremos 
essa iniciativa belíssima, um 
pleito da universidade acolhi-
do imediatamente pelo go-
vernador. O principal objetivo 
é facilitar a vida dos estudan-
tes”, concluiu.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO HOMENAGEOU A UEMA 

PELOS 35 ANOS DE HISTÓRIA

VILA DOS ESTUDANTES: 
Solicitação da UEMA ao Governo será atendida

Reitor da UEMA e autoridades durante a homenagem na Assembleia Legislativa do Maranhão
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