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Alimento funcional enriquecido 
com proteína do pescado

CURSO DE 
EQUOTERAPIA CHEGA 

À UEMA EM 2018

EVENTO PROMOVE A 
INCLUSÃO SOCIAL DE 

CRIANÇAS DENTRO DA 
UEMA

FONTES OCEÂNICAS E 
A PRODUÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA  
NO MA

PROJETO DE 
EXTENSÃO DA UEMA 
ORIENTA FUTURAS 

MÃES

O salgadinho funcional está sendo desenvolvido no Laboratório de Tecnologia do Pescado (LABTEP), da 
Universidade Estadual do Maranhão.

No “Projeto Experimen-
tal para Produção de Energia 
Elétrica a partir de Fontes 
Oceânicas”, pesquisadores da 
UEMA fundamentam que a 
energia vinda dos oceanos se 
destaca como fonte de ener-
gia abundante e renovável.

Professores e alunos 
do Curso de Enfermagem do 
Campus Grajaú desenvolve-
ram o projeto de extensão 
“Cuidando de Mãe: Estraté-
gias para adesão da gestante 
e família ao Pré-Natal”.

A UEMA disponibilizará 
um método educacional e te-
rapêutico chamado Equotera-
pia, que utiliza cavalos dentro 
de uma abordagem interdis-
ciplinar, com o objetivo de 
estimular o desenvolvimento 
biopsicossocial de pessoas 
com deficiência ou com ne-
cessidades especiais.

O projeto “Criança En-
genharia”, iniciativa dos alu-
nos do curso de Engenharia 
da UEMA, tem o objetivo de 
promover a inclusão social de 
crianças de escolas públicas e 
privadas da Cidade Operária, 
em São Luís.
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A Pró-Reitoria de Exten-
são e Assuntos Estudantis tem 
como missão planejar, execu-
tar e acompanhar as políticas 
de extensão e formular dire-
trizes, de modo a promover 
a integração do conhecimen-
to acadêmico e cultural, em 
parceria com a comunidade 
externa a Universidade, per-
mitindo uma relação transfor-
madora entre a UEMA e a so-
ciedade, além da assistência 
social promovida aos discen-
tes da graduação.

No cenário atual, a PRO-
EXAE ocupa um papel de des-
taque na Universidade Esta-
dual do Maranhão e descons-
trói uma velha máxima de que 
a extensão sempre é colocada 
em segundo plano nas univer-
sidades.

Na Universidade Estadu-
al do Maranhão, nosso Magní-
fico Reitor, Prof. Dr. Gustavo 
Pereira da Costa, nos incum-
biu a tarefa de dinamizar e 
aproximar a Pró-Reitoria de 
extensão da sociedade mara-
nhense e da comunidade uni-
versitária. Dentro desse con-
texto, a PROEXAE, hoje, dis-
põe de diferentes modalidades 
de bolsas e fomentos.

A Coordenação de As-
suntos Estudantis é respon-

sável pelo Programa de As-
sistência que fornece aos 
alunos a Bolsa Permanência e 
os auxílios: creche, moradia, 
alimentação e emergencial, 
auxílios aos acadêmicos para 
apresentação de trabalhos 
científicos em eventos e pro-
gramas especiais. 

A Coordenação de Ex-
tensão faz a gestão dos Pro-
gramas: Mais Extensão, que 
está inserido no Programa 
Mais IDH do governo do es-
tado do Maranhão; Bolsas PI-
BEX; Programa Extensão para 
todos, e lançará em 2018 o 
programa de bolsas do Projeto 
Acolher para professores que 
desenvolvam ações voltadas 
para a primeira infância. Ainda 
contamos com a UNABI, um 
grande projeto pensado para a 
terceira idade, que contempla 
12 pólos no estado em que os 
idosos chegam na universida-
de com um leque de discipli-
nas e atividades voltadas para 
suas necessidades e aumentar 
a qualidade de vida. 

Na Coordenação de Cul-
tura, temos como ações efeti-
vas a Bolsa Cultura, as festas 
juninas (Arraial), já tradicio-
nal na UEMA, o Festival Ma-
ranhense de Conto e Poesia 
(FESTMACPU), o Festival de 

fotografia Hórus e em 2018 
voltará a promover os festi-
vais de música com o objetivo 
de revelar talentos.

A Coordenação de As-
suntos Extracurriculares re-
aliza o assessoramento para 
a formalização das empresas 
juniores da UEMA e é o setor 
responsável pelo processo de 
certificação de cursos e even-
tos.

Ainda sob a gestão da 
Pró-Reitoria, temos o Res-
taurante Universitário – RU, 
de altíssima qualidade e que 
atende toda universidade de 
forma gratuita e o Posto Mé-
dico que dispõe de médicos e 
enfermeiros, e em breve irá 
dispor dos serviços de psicolo-
gia e odontologia.

Neste ano de 2017, co-
laboramos com vários setores 
da universidade, buscamos a 
vinda de projetos para a Pró-
-Reitoria e auxiliamos no pro-
cesso de execução do Estágio 
Vivência, e do Curso de Ex-
tensão em Agroecologia vol-
tado para jovens no campo 
rural maranhense, ambos sob 
a coordenação do Núcleo de 
Extensão e Desenvolvimen-
to (LABEX). Essas ações têm 
como objetivo possibilitar a 
formação do profissional que 

se credencia, cada vez mais, 
junto à sociedade como es-
paço privilegiado de produção 
do conhecimento significativo 
para a superação das desi-
gualdades sociais existentes.

Dessa forma, à medida 
que todas essas ações foram 
se institucionalizando e con-
solidando na Universidade 
Estadual do Maranhão, de-
mandas cada vez maiores de 
ações de Extensão vêm sendo 
apresentadas e desenvolvidas 
sob a responsabilidade de do-
centes e discentes da UEMA. 
Essas ações têm se configura-
do em espaços valorosos para 
construção de saberes e para 
a produção acadêmica, nos 
mais diversos formatos, o que 
tem feito com que os resulta-
dos da Extensão da Universi-
dade tornem-se mais expres-
sivos, tanto quantitativamente 
quanto qualitativamente.

Para o próximo ano, 
mesmo com o avanço já expe-
rimentado, a Pró-Reitoria de 
Extensão tem diversos pontos 
sobre os quais se debruçar, 
a fim de que a Extensão na 
UEMA se solidifique cada vez 
mais. 
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ENGENHARIA ELÉTRICA

Nos últimos anos, di-
versas pesquisas vêm sendo 
feitas para o desenvolvimen-
to de novas fontes de ener-
gias que não emitam gases de 
efeito estufa, e não contribu-
am para o agravamento dos 
impactos de forma negativa 
no meio ambiente. Mas, onde 
podem ser encontradas es-
tas energias? Para o Prof. Dr. 
Fernando Lima, do curso de 
Engenharia Mecânica e Pro-
dução da UEMA, em seu mais 
recente projeto aprovado pela 
Fapema, a resposta está nos 
oceanos.

No “Projeto Experimen-
tal para Produção de Energia 
Elétrica a partir de Fontes 
Oceânicas”, a pesquisa fun-
damenta que a energia vinda 
dos oceanos se destaca como 
fonte de energia abundante 
e renovável, que não polui o 
meio ambiente e abrange a 
maioria dos países industria-
lizados, que são os que mais 
poluem com os gases de efeito 
estufa. Atuando como medida 
paliativa na redução da emis-
são dos gases de efeito estufa, 
esta energia, segundo teoriza 
o projeto, pode ser gerada das 
ondas, marés, correntes mari-
nhas, gradiente de salinidade 
e do gradiente térmico.

A utilização das corren-
tes marinhas para produzir 
energia é análoga às energias 
eólicas – ou seja, pelo mes-

mo princípio, só que por meio 
do movimento das massas de 
água que, de acordo com a 
velocidade adequada, faz gi-
rar hélices que, ligadas a ge-
radores, transforma a energia 
mecânica em elétrica.

No projeto, são traba-
lhados cinco tipos de energia 
oceânica que podem ser ex-
traídas e transformadas em 
energia elétrica: a energia das 
marés, a energia das corren-
tes marinhas, a energia das 
ondas, a energia térmica dos 
oceanos e a energia do gra-
diente do sal.

A pesquisa “cai como 
uma luva” para o Maranhão. 
Porquê? Segundo Fernando 
Lima, a energia das ondas e 
das correntes marítimas apre-
senta-se muito atraente para 
ilhas ou países que tenham 
grandes faixas litorâneas, 
como na capital do Estado, 
São Luís. “O Brasil como todo 
tem uma extensão litorânea 
que apresenta condições ex-
tremamente favoráveis para 
extração de energia das ondas 
e das correntes marítima. Na 
capital maranhense, são ob-
serváveis correntes marítimas 
com grande potencial para su-
prir estas demandas energéti-
cas”, pontuou o professor.

O Maranhão possui um 
litoral com garantidas exigên-
cias para a implantação de 
dispositivo para extração de 

energia das águas do oceano 
– podendo ser até instalado 
um parque industrial em São 
Luís capaz de suprir gran-
des demandas do consumo 
energético em todo o Estado.  
Assim, o Estado é caracteri-
zado por ser propício ao de-
senvolvimento de tecnologias 
para a exploração desse tipo 
de energia. Em São Luís, por 
exemplo, são observadas cor-
rentes velozes na baía de São 
Marcos, com grande potencial 
energético. 

Com a participação de 
discentes do curso de Enge-
nharia Mecânica e Produção, o 
projeto desenvolve uma ban-
cada experimental capaz de 
produzir energia elétrica de 
forma integrada e simultânea 
a partir da simulação de ondas 
e da velocidade das correntes 
marítimas para a produção de 
energia elétrica.

A ideia do projeto é 
construir um experimento que 
reproduza as condições natu-
rais do oceano e, em seguida, 

aproveite ao máximo a ener-
gia transportada pela água 
oceânica, a partir do modelo 
construtivo que permitirá es-
tudar o movimento das on-
das e o movimento fluido das 
águas para a geração de ener-
gia. 

Outro ponto importante 
da pesquisa é ampliar o deba-
te sobre este tipo de energia, 
permitindo-se, futuramente, 
gerar subsídios para futuros 
projetos de implementação de 
aproveitamentos destas fon-
tes de energia.

“Como a exploração da 
energia oceânica ainda se en-
contra em seus estágios de 
desenvolvimento, esta pesqui-
sa visa exatamente explorar 
condições mais eficiente no 
seu uso, e assim, contribuir no 
futuro com o suprimento de 
energia, e consequentemente 
na redução de combustíveis 
fosseis e emissão de gases de 
efeito estufa”, conclui o pro-
fessor.

Por: Gustavo Sampaio

Fontes Oceânicas e a Produção de 
Energia Elétrica no MA

Bancada Esperimental do projeto
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SAÚDE

Por: Debora Souza

Pré-Natal: Projeto de Extensão orienta 
futuras mães sobre a importância do 

acompanhamento médico
Dar à luz uma criança 

é uma experiência que en-
volve grandes mudanças físi-
cas e psicológicas que podem 
afetar tanto a mãe quanto o 
bebê. Por isso, a realização do 
pré-natal é fundamental para 
prevenir a respeito de compli-
cações durante a gestação.

O pré-natal é um acom-
panhamento médico durante 
toda a gravidez, com orien-
tações à gestante sobre ali-
mentação saudável, prática 
de atividades físicas, trabalho 
de parto, cuidados com o re-
cém-nascido, aleitamento ma-
terno, dentre outros assuntos. 
Também são feitos exames 
laboratoriais para detectar do-
enças que possam afetar o de-
senvolvimento da criança.

Geralmente, os exames 
são de glicemia, urina e uro-
cultura; grupo sanguíneo e 
fator Rh, anti-HIV, ultrassono-
grafias, além de exames para 
detectar sífilis, toxoplasmose, 
rubéola e hepatite B.

A relevância do tema 
uniu professores e alunos do 
Curso de Enfermagem da Uni-
versidade Estadual do Ma-
ranhão Campus Grajaú para 
criação do projeto de exten-
são “Cuidando de Mãe: Estra-
tégias para adesão da gestan-
te e família ao Pré-Natal”.

O projeto foi coordena-
do pela professora do Depar-
tamento de Enfermagem, Kel-
vya Lopes, e contou com par-
cerias da equipe Estratégia de 
Saúde da Família Vila Tucum, 
Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família (NASF) e Secretaria de 
Saúde do Município de Grajaú.

Foram atendidas mais 
de quarenta grávidas na Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) 
Vila Tucum, além de atendi-
mentos em domicílio, durante 
o ano de 2016 e meados de 
2017.

As gestantes receberam 
acompanhamento de pré-na-
tal, visitas domiciliares, ses-

são de fotos, bem como parti-
ciparam de rodas de conversa 
sobre temáticas relacionadas 
ao período gestacional e cine 
pipoca.

Para a coordenadora 
Kelvya Lopes, o projeto pre-
tende ajudar as futuras mães 
em vários aspectos. “O traba-
lho realizado cumpre o que al-
meja a profissão de enferma-

gem, porque a Enfermagem 
é cuidado não somente físico, 
mas também, mental, emo-
cional e espiritual”, explica.

A estudante do Cur-
so de Enfermagem, Ariadnny 
Andrade, que teve o primeiro 
contato com a prática profis-
sional durante o projeto, disse 
que a experiência foi válida. 
“Foi uma experiência ótima! O 

mais incrível foi a oportunida-
de de acompanhar as consul-
tas e os exames obstétricos, 
conversar com as gestantes e 
ouvir as dúvidas delas. Foi um 
período de muito ganho de co-
nhecimento na UBS e também 
da comunidade. Hoje, tenho 
bastante bagagem por causa 
do que passei no período do 
projeto”, afirma.
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LETRAS
Por: Gustavo Sampaio

Contação de Histórias, 
uma arte necessária

Da infância até a vida 
adulta, ouvimos histórias das 
mais diversas, contada por 
amigos, familiares, colegas 
de trabalho, em suas variadas 
formas. A arte da “contação de 
histórias” é uma das mais an-
tigas da humanidade – e que 
entretém, causando conforto, 
bem estar, fazendo o ouvinte 
navegar naquele mundo fan-
tasioso da história contada.

Vista como arte, a con-
tação de histórias exige do seu 
“contador” habilidades e capa-
cidades para que este consiga 
conquistar o seu ouvinte e fa-
zê-lo voltar as atenções para 
a história, a partir dos mais 
variados recursos (imagens, 
sons, materiais alternativos, 
etc.).

A formação de contado-
res de história da Universidade 
Estadual do Maranhão (UEMA) 
é um dos objetivos do projeto 
de extensão “Os contadores 
de história da UEMA”, liderado 
pela profª Camila Maria Silva 
Nascimento, do Departamen-
to de Letras.

O projeto surgiu a par-
tir da formação do grupo de 
contação de histórias, criado 
(informalmente) em 2015, 
durante a realização de um 
evento em comemoração ao 
Dia da Criança. Bem sucedida, 

a ideia ganhou novos capítu-
los, avançando até o dia 11 
de outubro de 2017, quando 
contou com mais de 40 volun-
tários da UEMA para atender 
cerca de 1.200 crianças.

Com o alcance do gru-
po, alguns questionamentos 
foram surgindo: “do que se 
trata a arte de contar histó-
rias?”, “como essas narrativas 
desabrocham dentro de quem 
as ouve?”, “o que um contador 
de histórias precisa saber?” e 
“que recursos internos e ex-
ternos ele precisa buscar para 
reconhecer se os textos são 
bons ou não para contar?”. 

As interrogações mo-
tivaram a criação do projeto 
de extensão, que visa prepa-
rar alunos do Curso de Letras 
para, a partir do texto literário 
infantil, realizarem atividades 
de contação de histórias em 
escolas públicas de educação 
infantil e ensino fundamental 
em todo o Maranhão.

Para a professora Camila 
Nascimento, o contador preci-
sa de recursos e instrumentos 
em sua capacitação. “Além 
dos livros e da bibliografia de 
amparo teórico, o contador 
de histórias precisa não só do 
recurso corporal, gestual e da 
voz, mas também se cercar de 
alguns instrumentos, como a 

roupa e a indumentária ade-
quada, de um bom som, de 
instrumentos para enriquecer 
o momento”, pontua a educa-
dora.

“Para ser um contador 
de histórias, é preciso que o 
profissional não só tenha boa 
vontade e literatura, mas ele 
precisa essencialmente estu-
dar e pesquisar. Temos hoje 
um elenco de obras enrique-
cedoras neste sentido. Então, 
o ponto de partida tem que 
ser este. O aluno que partici-
par do projeto precisa gostar 
de literatura infantil, gostar 
de estar com crianças e, ne-
cessariamente, pesquisar e 

estudar”, acrescentou Camila 
Nascimento.

O público-alvo do proje-
to, em sua etapa inicial, são, 
atualmente, as escolas de en-
sino fundamental e de edu-
cação infantil do entorno da 
UEMA que embora já façam 
trabalhos de contação de his-
tórias, precisam de assistência 
em seu resultado final. Entre 
os bairros alcançados, estão 
Cidade Operária, São Cristó-
vão e adjacências, todos em 
São Luís.

A docente Camila Nas-
cimento reforça que, entre os 
objetivos futuros do projeto, é 
incentivar o seu crescimento 
em todo o Maranhão, a par-
tir dos municípios que contem 
com atividades acadêmicas da 
UEMA. “Esse projeto pretende 
viajar pelos campi da UEMA, 
levando a dinâmica para for-
mar alunos que queiram ser 
contadores de história nos 
quatro cantos do Estado. (...) 
Nós estamos em um momen-
to em que precisamos de um 
novo olhar, de novas posturas. 
Formar um grupo de conta-
dores precisa de uma capaci-
tação adequada, e essencial-
mente de oficinas que lhes ga-
rantam dinâmica e exercício”, 
finalizou.

Projeto sendo desenvolvido em uma escola da cidade
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Os salgadinhos são 
produtos muito consumi-
dos, especialmente por 
crianças e adolescentes, 
no entanto, esses produtos 
tem pouco valor nutricio-
nal. Pensando nisso e em 
formas de acrescentar o 
pescado na alimentação da 
população, pesquisadores 
da Universidade Estadual 
do Maranhão, desenvolve-
ram um salgadinho com a 
proteína do pescado.

Segundo a Profa. Dra. 
Elaine Cristina Batista dos 
Santos, orientadora do pro-

jeto de pesquisa intitulado 
“Elaboração e caracteriza-
ção de alimento funcional 
enriquecido com proteína 
de pescado”, o pescado é 
uma fonte nutricional muito 
rica em proteínas, vitami-
nas, ácidos graxos, cálcio, 
ferro, fósforo, entre outros. 
Além de todos os benefí-
cios nutricionais ofereci-
dos, o consumo do pesca-
do proporciona benefícios à 
saúde, como a prevenção 
de doenças cardíacas, por 
exemplo.

“O alimento funcional 

tem como finalidade acres-
centar na dieta das pesso-
as ingredientes que pro-
porcionem melhorias para 
a saúde das pessoas. E o 
pescado é um dos grandes 
protagonistas do alimen-
to funcional, porém ainda 
é rejeitado por algumas 
pessoas, principalmente 
crianças. Por isso pensa-
mos no salgadinho como 
uma alternativa para inserir 
o pescado na alimentação, 
pois tem um sabor suave e 
não oferece nenhum risco, 
por não ter a presença de 

espinhas”, destacou a pro-
fessora. 

O salgadinho fun-
cional foi desenvolvido no 
Laboratório de Tecnologia 
do Pescado (LABTEP), da 
UEMA, onde após a realiza-
ção de testes de adequação 
da receita e ingredientes, 
o alimento foi enriquecido 
com farinha de pescado 
ou com farinha de cama-
rão, que também uma fon-
te de proteínas, lipídeos, 
minerais, quitina, além de 
caronenóide, que tem alta 
capacidade antioxidante, 

Por: Polyanna Bittencourt

Alimento funcional 
enriquecido com 

proteína do pescado
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Alunas bolsistas do projeto “Elaboração e caracterização de alimento funcional enriquecido com proteína de pescado”.
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ajudando no combate a do-
enças como câncer e hiper-
tensão. 

Os salgadinhos tipo 
“torcida” e “doritos” foram 
elaborados a partir das re-
ceitas dos produtos tra-
dicionalmente comercia-
lizados e preparados ma-
nualmente. Foram desen-
volvidas formulações até 
encontrar uma receita que 
apresentasse melhor sabor 
e “crocância”. 

Após essa etapa, fo-
ram realizados testes mi-
crobiológicos no Laborató-
rio de Microbiologia de ali-
mentos e água, do Depar-
tamento de Medicina Vete-
rinária, para determinar a 
presença/ausência de sal-
monella, coliformes totais, 
bolores e leveduras.

Concluída a produção 
dos salgados, foi feita aná-
lise sensorial, para verifi-
cação da intenção de con-
sumo e compra da popula-
ção. Esta foi realizada nas 
dependências da UEMA, 
onde os produtos feitos 
com farinha de pescado e 
de camarão foram degus-
tados por julgadores não 
treinados, escolhidos ale-
atoriamente. Participaram 
dos testes, alunos e fun-
cionários da Instituição, de 
diferentes faixas etárias. Os 
testes sensoriais compro-

varam que os salgadinhos 
tem um grande potencial 
para o consumo e para co-
mercialização, pois foi bem 
aceito e com total intenção 
de compra.

Além de fornecer uma 
importante fonte de nu-
trientes, a farinha de pesca-
do possibilita que impactos 

ambientais causados pelos 
resíduos sejam diminuídos, 
uma vez que os produtos 
que seriam descartados no 
meio ambiente, causando 
danos, como a contamina-
ção de lençóis freáticos por 
chorume, além de atrair in-
setos e roedores causado-
res de diversas doenças.

Após todas as análi-
ses, foi possível constatar 
que o salgadinho enrique-
cido com proteína de pes-
cado possui compostos es-
senciais com alto valor nu-
tricional que podem atuar 
positivamente na manuten-
ção da saúde e prevenção 
de algumas doenças.

Agora, a pesquisadora 
e as bolsistas envolvidas no 
projeto estão trabalhando 
na elaboração de um sal-
gadinho sem glúten. “Ago-
ra, estamos realizando uma 
segunda parte que é a ela-
boração desse salgadinho 
também enriquecido com 
a proteína do pescado só 
que sem glúten. Para isso, 
estamos substituindo a fa-
rinha de trigo por farinha 
de arroz e de batata. É um 
diferencial para que os ce-
líacos (alérgicos a glúten) 
possam também consumir 
a proteína nessa forma de 
apresentação”, afirmou a 
orientadora.

Participaram do proje-
to as bolsistas (PIBIC/FAPE-
MA) Maria Tatielle Gomes 
da Silva e Geisiane Silva 
Sousa, discentes do 6º pe-
ríodo do Curso de Engenha-
ria de Pesca, recentemente 
premiadas no XXIX SEMIC 
pela excelente qualidade do 
trabalho desenvolvido nes-
ta pesquisa.

C
ré

di
to

: C
a

rl
os

  A
ug

us
to

PESQUISA

Alunos e funcionários da UEMA comeram e aprovaram o salgadinho desenvolvido no Laboratório de Tecnologia e Pescado da Instituição

Profª Elaine Santos e as acadêmicas que participam do projeto.
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Sem precisar de qual-
quer pesquisa científica, é fácil 
apontar os diversos benefícios 
que a convivência com ani-
mais trazem a todos que estão 
perto e gostam deles. No en-
tanto, o que muita gente des-
conhece, é que os bichinhos 
também podem ser protago-
nistas de terapias que ajudam 
na reabilitação de pessoas 
com deficiência.

Sabendo disso, a partir 
de 2018, a Universidade Es-
tadual do Maranhão (UEMA) 
disponibilizará um método 
educacional e terapêutico cha-
mado Equoterapia, que utiliza 
cavalos dentro de uma abor-
dagem interdisciplinar, nas 
áreas de saúde, educação e 
equitação, com o objetivos de 
estimular o desenvolvimen-
to biopsicossocial de pessoas 
com deficiência ou com neces-
sidades especiais. 

Nesse sentido, esse mé-
todo é indicado ao tratamen-
to dos mais diversos tipos de 
comprometimentos motores, 
como paralisia cerebral, pro-
blemas neurológicos, ortopé-

dicos, posturais; comprometi-
mentos mentais, como a Sín-
drome de Down, comprome-
timentos sociais, tais como: 
distúrbios de comportamento, 
autismo, esquizofrenia, psico-
ses; comprometimentos emo-
cionais, deficiência visual, de-
ficiência auditiva, problemas 
escolares, tais como distúrbio 
de atenção, percepção, fala, 
linguagem, hiperatividade, e 
pessoas “saudáveis” que te-
nham problemas de posturas, 
insônia, stress.

O projeto estará dire-
tamente ligado ao Núcleo de 
Acessibilidade da UEMA, que 
oportuniza a inserção e o 
acompanhamento educacio-
nal dos estudantes com algum 
tipo de deficiência, com diag-
nóstico de transtorno global 
do desenvolvimento e altas 
habilidades, bem como os es-
tudantes que apresentam difi-
culdades de mobilidade.

Essas aulas de equote-
rapia têm previsão para entra-
rem em vigor no primeiro se-
mestre de 2018 e o professor 
Raul Vilhena será o respon-

sável por implementar essa 
novidade na universidade. 
“Quando falamos de equotera-
pia, pensamos em algo novo, 
mas essa é uma técnica usa-
da desde a Grécia Antiga para 
tratamento de alguns distúr-
bios, inclusive problemas de 
insônia. Ao longo do tempo, 
essa técnica começou a ser 
observada mais de perto e es-
tudiosos foram acrescentan-
do elementos para a prática 
equestre”, introduz ele sobre 
as características do curso.

Raul é mestre em Educa-
ção pela Universidade Federal 
do Maranhão-UFMA (2013), 
especialista em Educação Es-
pecial e Práticas Pedagógicas 
Inovadoras pela Universidade 
Estadual do Maranhão-UEMA 
(2008), graduado em Zootec-
nia pela Universidade Fede-
ral da Paraíba-UFPB (1981) e 
graduando em Pedagogia pelo 
Centro Universitário Leonardo 
da Vinci-UNIASSELVI (2013), 
com experiência na área de 
Educação, com ênfase em 
Educação Especial.

“Os impactos psicológi-
cos que a equoterapia pode 
ter são incríveis. Imagine uma 
pessoa que precisa usar uma 
cadeira de rodas. Ela está 
acostumada a ver o mundo de 
baixo para cima e quando ela 
está sobre o cavalo, ela conse-
gue ver o mundo de cima para 
baixo. Então, o cavalo é utili-
zado porque ele, na verdade, 
é um instrumento cinesiotera-
pêutico”, explicou.

A cinesioterapia é a ci-
ência que abrange o trata-
mento dos sistemas neuro-
musculoesquelético e circula-
tório por meio do movimento 
ou do exercício. “Sobre o ca-
valo, ela vai receber estímu-
los. A pessoa vai frente, para 
trás, para um lado e para o 
outro. Ele desenvolve o movi-
mento de subir e descer, que 

são chamados de movimentos 
tridimensionais. Esses movi-
mentos conseguem, portanto, 
desenvolver ajustes tônicos 
no cérebro dessa pessoa e vai 
desenvolver a coordenação 
motora”, completou Raul, so-
bre o trabalho da equoterapia.

O curso está confirma-
do nas atividades de 2018 da 
universidade, mas os núcleos 
responsáveis pela implanta-
ção do projeto na instituição 
ainda estão acertando os últi-
mos detalhes para a viabiliza-
ção das aulas de equoterapia, 
que chegará à UEMA como 
mais uma forma de contribuir 
para a inclusão e formação de 
cidadãos dignos que contri-
buem para o desenvolvimento 
do Maranhão.

Por: Lucas Vieira

Curso de equoterapia chega 
à UEMA em 2018

Cavalos ajudarão na reabilitação de pessoas com deficiência na 
Universidade Estadual do Maranhão.

EQUOTERAPIA

OBJETIVOS DA EQUOTERAPIA

• Melhorar o equilíbrio e postura; 
• Trabalhar a amplitude de movi-
mento global; 
• Estimular as sensibilidades

 tátil, visual, auditiva e olfativa; 
• Estimular cognição; 
• Oferecer sensação de ritmo; 
• Desenvolver a coordenação    
motora; 
• Favorecer adequação postural; 
• Regular ritmo respiratório.

SOBRE O NAU
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Ser criança é ter mil 
sonhos e acreditar que todos 
eles são possíveis. Não há ale-
gria igual e tão genuína como 
no olhar das crianças. Elas são 
felizes e fazem do imaginário 
a sua realidade, brincando 
com bonecos como se eles ti-
vessem vida e pulando como 
se fossem dotados dos pode-
res dos seus heróis preferidos. 

Em 2015, os alunos 
dos Cursos de Engenharia da 
Universidade Estadual do Ma-
ranhão (UEMA) iniciaram o 
projeto “Criança Engenharia”, 
com o objetivo de promover a 
inclusão social de crianças de 
escolas públicas e privadas da 
Cidade Operária, em São Luís, 
almejando com isso estimu-
lar a convivência e o fortale-
cimento de vínculos familiares 
e comunitários, assim como o 
meio ambiente, por meio de 
oficinas socioeducativas e cul-
turais, no Campus Paulo VI.

Em sua primeira edição 
(2015), a ação social contou 
com a participação de 200 
crianças. Nesta terceira edição 
(2017), a universidade rece-
beu, aproximadamente, 1.200 
crianças de escolas vizinhas 
que participaram de diversas 
atividades, entre elas: Ofici-
nas de Robótica, Exposição 
de jogos digitais, Oficina Mini 
Baja/Aeromodelo, Jogos Edu-
cativos Ambientais, Capoeira, 
visita a Fazenda Escola, Trilhas 
Agroecológicas, Narrativas de 
Escritores Maranhenses, Sus-
suradores de Poesia, Oficina 
de Reciclagem de Garrafas 
Pets, Rapel, Tirolesa e Primei-
ros Socorros. 

O professor do Curso de 
Engenharia da Computação e 
coordenador do evento, Rei-
naldo de Jesus da Silva, des-
taca que a universidade está 
aberta para população, o in-
tuito é que as crianças possam 
viver e conhecer a universida-
de e que ela exerça seu papel 
social. 

“Estamos abrindo as 

portas da UEMA realizando um 
dia inteiro de atividades, esse 
diálogo com a comunidade é 
muito importante, e deve ser 
realizado durante o ano in-
teiro, não apenas em um dia 
de ação. Este ano, temos 80 
alunos voluntários envolvidos, 
dos diversos cursos da univer-
sidade que, juntamente com 
professores, estão monitoran-
do e auxiliando as crianças, de 
6 a 12 anos, nas visitas e ati-
vidades. A ideia inicial surgiu a 
partir da observação de uma 
oportunidade de mostrar para 
comunidade, o que nós desen-
volvemos nas Engenharias, 
pois iniciou apenas com os 
cursos de Engenharia. Hoje, 
o projeto ganhou uma dimen-
são gigantesca, contemplan-
do outros cursos”, enfatizou o 
professor. 

E finalizou: “estou mui-
to feliz com sucesso do even-
to, temos que mostrar para 
comunidade o que os nossos 
alunos tem desenvolvido den-
tro da universidade, espero 
que outras iniciativas como 
estas sejam desenvolvidas 
pela nossa Instituição”.

Segundo a mãe da Alícia 
de 7 anos, Paula Raquel Fran-
ça dos Santos, é a segunda 
vez que sua filha participa do 
projeto. ''Acho super interes-
sante essa iniciativa de trazer 
a criança para a universidade, 
momento em que elas intera-
gem com crianças de outras 
escolas e com alunos e profis-
sionais que estão apresentan-
do suas profissões. Com isso, 
a universidade realiza tam-
bém, seu papel de inclusão 
social”, disse. 

A aluna do 9º período 
do Curso de Ciências Biológi-
cas, Kelly Fernanda de Sousa 
de Santos, foi uma das vo-
luntárias na ação e disse que 
esse projeto vem despertar 
o próprio exercício da licen-
ciatura,.''Essa é a atividade 
que vamos exercer em nossa 
vida profissional. Além disso, 

o projeto tem uma importân-
cia muito grande, pois faz com 
que esses pequenos alunos 
estejam em contato com a 
universidade desde criança, já 
que eles serão os universitá-
rios do futuro, despertando a 
curiosidade para conhecer as 
profissões e o interesse para 
os estudos. Com isso, a UEMA 
está desenvolvendo seu papel 
social e de extensão com a so-
ciedade, envolvendo a criança 
no mundo acadêmico”, ressal-
tou.

De acordo com a pro-
fessora Ana Coelho, da Es-
cola Launé, “a UEMA se des-
taca, com a realização dessa 
ação inclusiva, possibilitando 
a essas crianças um dia de 
atividades e de novos conhe-

cimentos. Espero que eles ab-
sorvam coisas positivas, pois 
essa convivência vai aguçar 
a criatividade, estimulando 
o despertar do que eles vão 
querer ser no futuro”.

Com aulas ao ar livre e 
diversas metodologias adota-
das para atrair a atenção dos 
alunos, utilizando pinturas, 
brincadeiras, passeios, como 
instrumentos didáticos, nos 
vários espaços da Universida-
de, o projeto proporciona aos 
alunos de escolas públicas, 
um dia diferente: Aproximan-
do as crianças do universo 
universitário, plantando nelas 
a semente da ciência e des-
pertando os estudos em de-
terminadas áreas.

Por: Karla Almeida

Criança Engenharia: evento promove a 
inclusão social decrianças dentro da UEMA

INCLUSÃO
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Diversão no dia de realização do ''criança engenharia".
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INVESTIMENTO

No final do mês de Ou-
tubro deste ano, a UEMA re-
cebeu a visita do Governador 
Flávio Dino e de uma comitiva 
do governo no Campus Paulo 
IV, em São Luís.

Motivos diversos funda-
mentaram a visita do gover-
nador à UEMA, dentre eles: 
assinatura da medida provi-
sória de concessão da gratifi-
cação funcional aos servido-
res técnico-administrativos da 
Instituição; inaugurações dos 
laboratórios multiusuários em 
pesquisa das pós-graduações 
(lamp); assinaturas dos edi-
tais do programa de assistên-
cia estudantil: auxílio mora-
dia, auxílio alimentação, auxí-
lio creche, bolsa permanência 
e auxílio emergencial.

No âmbito das obras, o 
Governador do Estado, junta-
mente com o Reitor da UEMA, 
assinaram as seguintes ordens 
de serviço: 1) para a cons-
trução do prédio do curso de 
engenharia da computação; 
2) para a construção do pré-
dio dos cursos de matemática 
e física; 3) para a construção 
do pórtico de acesso à cidade 
universitária Paulo VI.

Para Flávio Dino, a UEMA 
é uma das locomotivas de um 
projeto de desenvolvimento 
inclusivo para todos do Ma-
ranhão. “Eu tenho procurado 
agir coerente com isso, pois 
as palavras o vento leva e as 
ações têm a perenidade, são 
feitas de concreto. Tão logo, 
as ações que nós temos ado-
tado buscam dar congruência 
a esse compromisso”, subli-
nha.

Gustavo Pereira da Cos-
ta, reitor da UEMA, destacou o 
alto investimento do Governo 
na Universidade Estadual do 
Maranhão, que chega a or-
dem de mais de 50 milhões, 
culminando em um maior de-
senvolvimento do ensino e da 
pesquisa no estado.

“Hoje, o que estamos 
vendo na UEMA é a mudan-
ça concreta, viva e real. Nes-
ta manhã, as obras que estão 
sendo inauguradas e as que 
ainda vão iniciar, representam 
um investimento imediato de 
25 milhões de reais, somente 
no Campus São Luís. Outros 
27 milhões serão investidos 
em outros camp da UEMA. 
Não há dúvida, somos uma 

universidade multicampi e 
temos responsabilidade com 
todos os municípios de nossa 
cobertura. Nosso compromis-
so é com todos os maranhen-
ses”, enfatiza Gustavo Costa.

A medida provisória que 
concede gratificação funcional 
aos servidores técnico-admi-
nistrativos da UEMA foi cele-
brada com muita ênfase por 
todos os servidores da Insti-
tuição. Segundo o reitor da 
UEMA, este foi um momento 
histórico de justa reparação 
aos funcionários da casa. “De 
tudo que nós estamos inau-
gurando, realizando e anun-
ciando hoje, não há medida 
que promova maior justiça, 
que repare um erro histórico e 
um descaso histórico do que a 
gratificação dos servidores da 
UEMA. Tenho convicção disso, 
pois, sobretudo, esse grupo de 
servidores que será alcançado 
por essa gratificação, é direta-
mente responsável pelo o que 
a UEMA é hoje, por isso, quero 
em nome de todos, agradecer 
e ratificar: este foi um com-
promisso do Governo com a 
UEMA”, disse.

Medalha Gomes de 
Souza

Ainda durante a visi-
ta do Governador do Estado 
à UEMA, foi concedida a ele 
a Medalha Gomes de Souza. 
Essa medalha é outorgada 
pela UEMA à personalidades 
de dentro e fora do território 
maranhense, merecedoras de 
particular reconhecimento por 
suas realizações nas áreas da 
educação, da culrura, da ciên-
cia, das artes e da tecnologia. 
Com a honraria, o Governor  
do Estado anunciou: “Eu tam-
bém tenho imenso orgulho de 
ser UEMA”.

A frase fez menção à ca-
misa que boa parte dos mais 
de 300 servidores e professo-
res que estavam presentes no 
local vestiam “Orgulho de ser 
UEMA”.

Vila dos Contêineres 
Prof. Francisco Manoel Au-
gusto Dias – “Chicão”

O governador e reitor 
fizeram o descerramento da 
placa da vila de contêineres 
Prof. Francisco Manoel Au-
gusto Dias – “Chicão”, home-
nagem ao discente da UEMA, 
falecido no ano de 2016, que 
muito contribui para o desen-
volvimento da Instituição.

Essa vila científica, con-
templará os laboratórios de 
biologia pesqueira-biopesq, fi-
sioecologia, reprodução e cul-
tivo de organismos marinhos-
-fisiomar, genética e reprodu-
ção de peixes, preservação de 
gametas de peixes, engenha-
ria mecânica, engenharia de 
produção, coleção de tecidos 
e dna da fauna maranhense; 
AGA; empresas juniors de 
administração e engenharia 
da computação. “Todas essas 
ações que irão reverberar para 
as gerações futuras”, concluiu 
o reitor da UEMA.

Por: Walline Alves

Governo Realiza Grandes 
Investimentos na UEMA

Com esforços da comunidade acadêmica e investimento do governo, a 
UEMA está se destacando como pilar fundamental para a educação 

superior do estado.
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Dia da visita do Governador e comitiva à UEMA.
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BOLSAS

Manter o estudante no 
âmbito acadêmico com con-
forto e em desenvolvimento 
constante tem sido um dos 
desafios principais da Uni-
versidade Estadual do Mara-
nhão (UEMA). Desafio que, 
agora, ganha uma vantagem 
para a instituição: recente-
mente, foram lançados edi-
tais de quatro auxílios do 
Programa de Assistência.

Lançados por meio da 
Pró-Reitoria de Extensão e 
Assuntos Estudantis (PRO-
EXAE), os editais de auxílio 
visam dar suporte em quatro 
pilares essenciais para incen-
tivar o acadêmico a ter êxito 
em sua jornada na UEMA: 
Creche, Alimentação, Mora-
dia e Bolsa Permanência.

Em outubro deste ano, 
foram realizadas as assina-
turas dos editais do Progra-
ma de Assistência Estudantil 
– na ocasião, a comunida-
de acadêmica da UEMA, no 
Campus Paulo VI, recebeu 
o governador do Estado do 
Maranhão, Flávio Dino para 
as assinaturas juntamente 
com o Reitor da UEMA, Gus-
tavo Pereira da Costa.

O Programa de Assis-
tência Estudantil, além de 
ser um importante instru-
mento de articulação social 
e parte do processo de de-
mocratização da UEMA, de-
fine-se como uma estratégia 
de desenvolver toda a comu-
nidade acadêmica para que 
todos se tornem excelentes 
profissionais no futuro.

Conheça um pouco de 
cada auxílio disponível no 
programa:

Por: Gustavo Sampaio

Creche, Alimentação, Moradia 
e da Bolsa Permanência

Os pilares da assistência acadêmica

Bolsa Permanência 
A Bolsa Permanência tem por objetivo minimizar a evasão nos dois 
primeiros períodos dos estudantes matriculados em cursos presenci-
ais regulares de graduação da UEMA, com comprovada situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, na qual o estudante será encamin-
hado para desenvolver atividades em um dos setores da UEMA, sob 
supervisão da um(a) professor(a).

Auxílio Creche
O Auxílio Creche tem por objetivo 
contribuir com a redução da 
evasão acadêmica decorrente da 
maternidade, de estudantes regu-
larmente matriculados em cursos 
presenciais regulares de gradu-
ação da UEMA, com comprovada 
situação de vulnerabilidade socio-
econômica, assegurando-lhes a 
concessão de apoio financeiro, ex-
clusivamente, para pagamento de 
despesas com creche.

Auxílio Alimentação
Já o Auxílio Alimentação objetiva 
complementar despesas com ali-
mentação, nos campi onde não 
exista restaurante universitário, aos 
estudantes de graduação da UEMA, 
com comprovada situação de vulner-
abilidade socio econômica.

Auxílio Moradia
Com o objetivo de assegurar a 
concessão de apoio financeiro 
para o pagamento de despesas 
com moradia e evitar a evasão 
de estudantes, o Auxílio Mora-
dia foca nos estudantes regu-
larmente matriculados em 
cursos presenciais regulares 
de graduação da UEMA, com 
comprovada situação de vul-
nerabilidade socioeconômica, 
cujas famílias residam em 
outro país, Estado ou mu-
nicípio diferentes dos campi 
onde estejam matriculados, 
assegurando-lhes a concessão 
de apoio financeiro, exclusiva-
mente, para pagamento de 
despesas com moradia.
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ACONTECEU NA UEMA

Alunos da UEMA participam do ENADE 2017

UEMA ingressa na Ecoliga

Universidade, Desenvolvimento e Futuro na 
Sociedade do Conhecimento foram debatidos em 

evento Internacional

Acadêmicos de diversos 
cursos da Universidade Esta-
dual do Maranhão participa-
ram no mês de novembro do 
Exame Nacional de Desempe-
nho de Estudantes (Enade), 

realizado em todo país. A pro-
va tem como objetivo avaliar o 
conhecimento dos estudantes 
do último ano dos cursos de 
graduação sobre o conteúdo 
programático, suas habilida-
des e competências em sua 
formação.

Uma equipe da Pró-Rei-
toria de Graduação (PROG) 
juntamente com diretores de 
curso estiveram com uma ten-
da montada no Centro Peda-
gógico Paulo Freire, da Univer-
sidade Federal do Maranhão 

e na Faculdade do Maranhão 
(Facam), recepcionando os 
acadêmicos, entregando kits 
com água, lanche e caneta, 
além de prestar assistência.

Segundo a chefe da Di-
visão de Acompanhamento de 
Avaliação de Ensino da PROG, 
Kedma Gonçalves Garcez, a 
prova do Enade é um momen-
to importante tanto para os 
alunos quanto para a institui-
ção.

O diretor do curso de 
Engenharia Mecânica, Pau-

lo Flesch, também recepcio-
nou os alunos e destacou a 
importância da participação 
dos acadêmicos no processo 
de avaliação e o incentivo da 
instituição para que bons re-
sultados sejam alcançados na 
prova. “Estamos todos imbuí-
dos de conquistar o melhor re-
sultado para a nossa institui-
ção, e isso só é possível com 
o empenho de todos os envol-
vidos no processo”, concluiu o 
professor.

 No mês de novembro, a 
Universidade Estadual do Ma-
ranhão assinou o protocolo de 
adesão ao Termo de Coopera-
ção Técnica – Ecoliga, que visa 
ao aprimoramento da gestão 
socioambiental das entidades 
participantes e o desenvolvi-
mento sustentável. A UEMA 
é a oitava integrante da liga, 
que já tem adesão do Tribunal 
Regional do Trabalho – 16ª re-
gião, Tribunal Regional Eleito-
ral, Tribunal de Justiça, Justiça 
Federal, Tribunal de Contas, 
Ministério Público e Universi-
dade Federal do Maranhão.

O desembargador Jorge 
Rachid Mubárack Maluf, presi-
dente da comissão gestora  do 
plano de logística sustentável 
do TJ-MA, no ato representan-
do o presidente do Tribunal de 
Justiça do Maranhão, Desem-
bargador Cleones Carvalho 
Cunha, afirmou que a UEMA 

já tem ações memoráveis de 
sustentabilidade e está prepa-
rada para ingressar na Ecoliga. 
“Estamos aumentando nosso 
poder de ação com a entrada 
da UEMA”, ressaltou.

O vice-reitor da UEMA, 
Walter Canales Sant’ana, re-
lembrou que a UEMA, em 
2015, assumiu o desafio de 
criar a primeira Assessoria de 
Gestão Ambiental (AGA) da 
Instituição. “Desde então a 
AGA, por meio de sua aguerri-

da equipe, vem desenvolven-
do uma brilhante ação de inte-
gração das ações ambientais e 
as ações universitárias.  Essa 
Assessoria tem atuação em di-
versos setores da UEMA, como 
o Restaurante Universitário. A 
AGA está em campanha tam-
bém pelo uso sustentável do 
papel na Universidade. Além 
disso, foram os responsáveis, 
juntamente com a Prefeitura 
de Campus, pela criação do 
Bosque do Campus PAULO VI, 

um lugar aprazível que inte-
gra comunidade acadêmica 
á comunidade do entorno”, 
destacou Sant´ana. Segundo 
ele, todas essas ações fizeram 
com que a UEMA fosse con-
templada com o selo verde da 
A3P Concedida pelo Ministério 
do Meio ambiente, bem como 
ser pleiteada a conquistar um 
lugar na importante Ecoliga.

“Todo esse caminhar 
fez com que a UEMA estives-
se hoje na Ecoliga. Nada mais 
insensato que, em um mundo 
cada vez mais frágil, fiquemos 
assistindo de forma pacífica 
a destruição do nosso meio 
ambiente. Temos que agir. E 
nossas instituições devem ser 
um instrumento importante 
na mudança de uma cultura 
racional e ecologicamente cor-
reta” concluiu.

O Reitor da Universidade 
Estadual do Maranhão, Gusta-
vo Pereira da Costa, o Pró-Rei-
tor de Planejamento, Roberto 
Serra e o Assessor José Oscar 
participaram em novembro do 
XVII Colóquio Internacional de 
Gestão Universitária em Mar 
Del Plata, Argentina. O tema 
central do evento foi: ''Univer-

sidad, Desarrollo y Futuro en 
la Sociedad del Conocimien-
to''.

O reitor Gustavo Costa 
ministrou palestra no painel 
temático: “Gestión de la inno-
vación acadêmica”. O subtema 
que ele discorreu foi: “Gestão 
Universitária em tempos de 
crise”.

Dentre os objetivos 
principais do Colóquio Inter-
nacional de Gestão Universi-
tária, estão: o fortalecimento 
da interface entre universida-
des da região, na perspectiva 
de incrementar intercâmbios 
acadêmicos e culturais; a ma-
ximização dos estudos siste-
máticos sobre teorias e mo-

delos de gestão aplicados às 
universidades das Américas e 
o aprofundamento da discus-
são sobre a vulnerabilidade 
das instituições universitárias 
perante as crises e mudanças 
que se produzem nos diversos 
países das Américas. 
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