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Estudante constrói sistema de baixo 
custo para produção de biogás na 

zona rural do Maranhão
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O biodigestor anaeróbio de baixo custo produz gás natural e biofertilizante para pequenas propriedades rurais

O programa institucio-
nal Mais Extensão da UEMA 
tem como intuito apoiar as 
ações governamentais, abran-
gendo três dimensões básicas 
do desenvolvimento humano: 
produção/renda, educação e 
saúde.

O Restaurante da UEMA 
é destinado aos estudantes 
de graduação e pós-gradua-
ção regularmente matricula-
dos da Instituição, além de 
docentes, servidores, pres-
tadores de serviços e visitan-
tes, em casos especiais.

O sucesso dessa moda-
lidade é tão real que os dados 
mais atualizados do UemaNet 
apontam que são mais de 
8.500 alunos matriculados O 
UemaNet é reconhecido como 
a grande referência do estado 
na formação de alunos e tu-
tores à distância.

Por ser terra de grandes 
encantos naturais e com forte 
potencial turístico, a Univer-
sidade Estadual do Maranhão 
está ofertando o curso técni-
co em hospedagem, por meio 
do UemaNet.
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O início de um novo ano é 
sempre marcado por sonhos, ex-
pectativas, planos de mudança, 
desejos de realização... É mo-
mento também de avaliarmos o 
quanto avançamos em relação às 
metas preestabelecidas; de re-
pensarmos projetos e de contabi-
lizarmos nossos resultados. Tudo 
isso impulsionados pelo propósito 
de querermos ser sempre melho-
res.

Neste fevereiro de 2018, a 
Universidade Estadual do Mara-
nhão recebe, com ânimo, milha-
res de novos alunos que há pouco 
tinham esse dia como um sonho 
distante. Hoje, veem-se em plena 
realidade. Abraçamos ainda com 
carinho e damos boas-vindas aos 
nossos estudantes mais antigos, 
veteranos, dos cursos técnicos, 
da graduação, da pós-graduação 
e da extensão.

 Nossos campi voltam a 
respirar a atmosfera única que 
vocês, acadêmicos, trazem con-
sigo. O espírito de conquista, de 
luta, de esperança de vocês, ca-
ros alunos, é o que dá sentido às 
nossas ações institucionais.

Sabemos todos que há 
muito que trilhar para continuar-
mos fazendo desta uma Universi-
dade modelo para nosso estado. 
Mas creiam: nossa Instituição é 
referência na formação de pro-
fi ssionais e na geração e difusão 
do conhecimento, como fatores 
essenciais de melhoria do desen-
volvimento social, econômico e 
político do Maranhão.

Em 2018, teremos muito 
que colher também. Os resulta-
dos de nossos esforços institu-
cionais são claros, visíveis, con-
cretos, e eles alcançaram toda a 
nossa comunidade. Avançamos 
bravamente nos últimos três 
anos, mesmo diante da crise agu-
da instalada em nosso país, e 
seguiremos no mesmo ritmo de 
realizações.

A UEMA, com o apoio ab-
soluto do Governo do Estado do 

Maranhão, está com um ousado 
plano de investimentos. Somente 
no Campus Paulo VI, em São Luís, 
iniciamos obras importantes e es-
peradas há tempos pela comuni-
dade acadêmica: os prédios dos 
cursos de Engenharia da Com-
putação, de Matemática e Física; 
a construção do Pórtico Principal 
de acesso à Cidade Universitária 
Paulo VI; e a reurbanização e pa-
vimentação do campus. 

Na cidade de São Bento, 
as obras do novo campus avan-
çam conforme o previsto. Lá, ain-
da promoveremos uma grande 
transformação social, por meio 
dos novos cursos de educação 
superior a serem ofertados pela 
nossa Instituição. Temos, ainda 
para este ano, o início de novos 
empreendimentos de infraestru-
tura, que contemplarão vários 
campi, conforme defi nido com as 
comunidades locais. 

Outras conquistas impor-
tantes, que caminham ao alcance 
das metas do nosso Plano de De-
senvolvimento Institucional (PDI 
2015-2018), também são nota-
das. Dentre elas, o fortalecimento 
do nosso quadro docente. O Go-
vernador Flávio Dino, em face de 
seu comprometimento para com 
a educação do Maranhão, no-
meou, em três anos, 105 profes-
sores efetivos para os campi da 

UEMA. Eis uma vitória celebrada 
por todos. 

A histórica concessão da 
gratifi cação funcional aos nossos 
servidores técnico-administra-
tivos, pilares fundamentais da 
UEMA, foi uma meta alcançada de 
grande impacto, fez justiça, repa-
rou distorções. 

Estamos com editais aber-
tos que contribuem para alcan-
çarmos os objetivos institucio-
nais, entre eles: o da UNABI, 
cujo público-alvo são pessoas da 
comunidade com faixa-etária aci-
ma de 50 anos e o do Programa 
Mais Extensão, que caminha lado 
a lado com o Programa Mais IDH 
do Governo, e busca transformar 
a realidade do Estado através de 
atividades extensionistas. 

No âmbito das pós-gradu-
ações stricto sensu e lato sen-
su, 2018 será um ano de novos 
programas, seguramente. Antes 
de começar o semestre letivo, já 
foram assinados editais de cinco 
novos cursos de especialização: 
Mecânica Computacional; Enge-
nharia e Segurança do Trabalho; 
Gestão Ambiental; Engenharia 
Sanitária e Controle Ambiental; 
Engenharia de Produção. 

O avanço no stricto sensu 
também é motivo de alegria e 
comemoração. No ano de 2017, 
a Universidade Estadual do Ma-

ranhão obteve percentual de ele-
vação de notas de 27,2%, maior 
que a média nacional que foi de 
22%. Três cursos de Mestrado 
da UEMA obtiveram elevação em 
suas notas de avaliação, obtendo 
agora desempenhos entre bom, 
muito bom e nível de excelência 
nacional, de acordo com a CAPES. 

Os estudantes de gradua-
ção não poderiam deixar de ser 
assistidos por esta Instituição, 
por isso, instituímos o Programa 
de Assistência Estudantil: um 
conjunto de ações destinadas aos 
estudantes regularmente matri-
culados em cursos regulares pre-
senciais de graduação, visando à 
permanência e a melhoria do de-
sempenho acadêmico. Pensando 
muito além da qualidade do ensi-
no, queremos dar segurança aos 
nossos estudantes, pois realmen-
te creditamos a eles o presente e 
o futuro de nossa nação.

Portanto, desejo a todos 
uma vivência feliz e extraordiná-
ria na UEMA, que tenham uma 
jornada vibrante. Essa é a uni-
versidade do povo do Maranhão 
e, por isso, é motivo de orgulho 
para todos nós. Vistamos juntos 
a camisa dessa Universidade que 
luta arduamente por um Mara-
nhão melhor, com mais justiça e 
oportunidades.
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Mais Extensão

Transformar a realidade 
do estado através de ativida-
des extensionistas: com esse 
objetivo corajoso, professo-
res e acadêmicos da Univer-
sidade Estadual do Maranhão 
iniciaram em 2016, ações de 
extensão em diversos municí-
pios maranhenses. 

Os projetos foram se-
lecionados através do edital 
“Mais Extensão”, programa 
institucional idealizado pela 
Pró-Reitoria de Extensão e 
Assuntos Estudantis (PROE-
XAE), que tem como propó-
sito possibilitar a participação 
da comunidade acadêmica no 
desenvolvimento de projetos 
extensionistas nos 30 municí-
pios de menor Índice de De-
senvolvimento Humano (IDH) 
do Maranhão.  

O “Mais Extensão” teve 
como inspiração o Plano “Mais 
IDH”, desenvolvido pelo Go-
verno do Maranhão, que visa 
melhorar a realidade social 
desses municípios. Assim, 
com o intuito apoiar as ações 
governamentais, o programa 
institucional da UEMA teve 
abrangência das três dimen-

sões básicas do desenvolvi-
mento humano: produção/
renda, educação e saúde.

A primeira edição do 
Mais Extensão teve ações re-
alizadas no período de julho 
de 2016 a março de 2018, al-
cançando um público de 3.964 
pessoas. O pró-reitor de Ex-
tensão e Assuntos Estudantis, 
Paulo Catunda fala da expec-
tativa para o próximo edital. 
“O mais extensão é hoje um 
dos principais programas da 
UEMA em relação a atuar jun-
to às comunidades e já realiza-
mos bastantes avanços. Esta-
mos atualmente trabalhando 
a solidificação do projeto, au-
mentando o valor, redefinindo 
eixos para que a gente alinhe 
cada vez mais com a política 
do Mais IDH, para ajudar no 
desenvolvimento dessas regi-
ões”, destacou o pró-reitor. 

Para a professora do 
curso de Enfermagem Cam-
pus Caxias, Conceição de Ma-
ria Barros Moura, que coorde-
nou dois projetos na primeira 
edição do Mais Extensão, o 
programa além de permitir a 
transformação da realidade 

local, possibilita ganhos aca-
dêmicos imensuráveis. “Os 
benefícios são muitos, tanto 
para mim como docente, como 
para os alunos. Com as viven-
cias de campo os alunos bol-
sistas puderam conhecer me-
lhor as necessidades e vulne-
rabilidades de nosso estado, e 
assim se preparar melhor para 
intervir de acordo com a reali-
dade local. Para mim docente 
foi um momento rico e de tro-
ca de experiências, que serviu 
para aperfeiçoar meu trabalho 
em sala de aula e a melhorar 
minhas praticas de campo”, 
ressaltou a professora. 

Primeira edição

Na primeira edição do 
“Mais Extensão” foram exe-
cutados 42 projetos, que con-
taram com 41 coordenadores 
e 181 alunos extensionistas. 
O programa alcançou dire-
tamente um público alvo de 
3.964 pessoas e um impacto 
indireto em aproximadamente 
50.000 pessoas, nos 20 muni-
cípios atendidos. 

Novo edital 

As inscrições para o edi-
tal 2018-2020, que foi lançado 
no dia 19 de janeiro, podem 
ser realizadas até o dia 02 de 
abril. As propostas deverão 
ser protocoladas e entregues, 
na forma de projeto impresso, 
na Coordenação de Extensão, 
na PROEXAE. 

Nesta nova edição do 
Edital Mais Extensão, serão 
contemplados 50 projetos 
com ações que serão realiza-
das no período de agosto de 
2018 a julho de 2020. O Mais 
Extensão, estrategicamente, 
terá uma abrangência maior, 
pois irá contemplar projetos 
nos seis eixos temáticos que 
integram as ações do Plano 
Mais IDH: 1. Educação; 2. 
Gênero, Raça e Juventude; 3. 
Produção e Renda; 4. Saúde 
e Saneamento; 5. Infraestru-
tura; e 6. Cidadania, Gestão e 
Participação Popular.

Outras informações 
através do site da UEMA, na 
aba da PROEXAE. 

Transformação de realidades 
sociais no Maranhão

A UEMA atua em prol das transformações do estado por meio de seus 
projetos de extensão universitária.

Projeto Mais Extensão ''cadeia produtiva da ostra'' no município de Primeira Cruz 

Por:  Polyanna Bittencourt
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Restaurante Universitário
Por: Gustavo Sampaio

Gratuito, variado e acessível: 

Mais de 1.800 almoços 
por dia. Capacidade para 800 
lugares. Gratuidade para a 
comunidade acadêmica. Car-
dápio variado todos os dias. 
Rampas de acesso para defi-
cientes.  Estes são alguns dos 
números e dados que com-
põem o perfil do Restaurante 
Universitário (RU) do Campus 
Universitário Paulo VI, da Uni-
versidade Estadual do Mara-
nhão (UEMA).

Destinado aos estudan-
tes de graduação e pós-gra-
duação regularmente matri-
culados na UEMA, além de 
docentes, servidores, presta-
dores de serviços e visitantes 
– estes mediante prévia auto-
rização da Pró-Reitoria de Ex-
tensão e Assuntos Estudantis 
(PROEXAE) –, o RU é a me-
lhor opção para quem passa o 
dia no Campus Paulo VI, ten-
do direito a uma alimentação 
balanceada e pensada para o 
bem estar de todos.

“O cardápio do RU é 
bastante diversificado, sem-
pre contando com acompa-
nhamentos, vários tipos de 
proteicos, saladas variadas, 
sendo a sobremesa a base de 
frutas todos os dias”, informa 
Joaquim Vilanova Assunção 
Neto, gestor do Restaurante.

O gestor acrescenta 
que, além dos cardápios nor-
mais, o RU atende os usuários 
com restrições alimentares, 
oferecendo a opção proteica 
ovolactovegetariana, elabo-
rada sob supervisão de nutri-
cionistas da UEMA e de uma 
empresa terceirizada. “O car-
dápio semanal é disponibiliza-
do toda segunda-feira no site 
da UEMA e, também, nos mu-
rais existentes no refeitório, 
onde estão afixados, inclusive 
em Braile”, reforçou Joaquim 
Neto.

Além do cardápio varia-
do e da gratuidade, o Restau-
rante conta com um Controle 

Integrado de Vetores e Pragas 
Urbanas, sistema que incor-
pora ações preventivas e cor-
retivas destinadas a impedir a 
atração, o abrigo, o acesso e/
ou proliferação de vetores e 
pragas urbanas que compro-
metam a segurança alimentar. 

“A desinfestação tem 
por objetivo combater essas 
pragas através de processos 
apropriados a fim de eliminá-
-los. Para assegurar o controle 
eficiente de pragas e vetores 
no RU da UEMA, é feita a con-
tratação de uma empresa es-
pecializada, e os procedimen-
tos de desinfestação e desra-
tização são realizados quatro 
vezes por semestre”, disse a 
nutricionista do RU, Maria do 
Perpétuo Socorro H. Almeida. 

Vale lembrar que cada 
procedimento é acompanha-
do de registro escrito da ope-
ração, com detalhamento dos 
produtos e quantidades apli-
cadas.

Outro serviço importan-
te realizado no RU é a recicla-
gem dos resíduos sólidos pro-
venientes do restaurante, que 
vem das embalagens, como 
plástico, papel e papelão. Já 
os resíduos orgânicos (ma-
térias-primas alimentares e 
sobras de alimentos) são pe-
sados, anotados e entregues 
para compostagem.

Os serviços do RU são 
pensados e postos em prática 
de acordo com a necessidade 
de quem frequenta e utiliza o 
serviço. “Caso alguém tenha 
alguma sugestão ou perceba 
alguma alteração no alimen-
to, ele pode entrar em contato 
imediatamente com os nutri-
cionistas presentes no Setor 
de Nutrição do RU”, comentou 
a nutricionista Maria do Socor-
ro.
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Conheça o Restaurante Universitário da UEMA
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Restaurante Universitário

- Funciona de segunda à sex-
ta-feira, das 11h30 às 13h30;
 - fornece, em média, 1.870 
almoços por dia;
 - tem capacidade para 800 
lugares;
 - pelo menos 18 pessoas são 
atendidas por minuto;
 - é gratuito;
 - é destinado aos estudantes 
de graduação e pós-graduação 
regularmente matriculados, 
docentes, servidores, presta-
dores de serviços e visitantes 
(mediante prévia autorização 
da Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis - PROEXAE);
 - conta com duas rampas de 
acesso para deficientes;
- tem espaço de estágios e for-
mação curricular e profissional 
de estudantes de áreas de co-
nhecimentos afins (Nutrição, 
Administração, Engenharia de 
Produção, etc.);
 - o cardápio semanal é divul-
gado toda segunda-feira no 
site da UEMA e nos murais do 
RU;
 - o acesso às refeições do RU 
é realizado com o cartão de 
acesso.

- O cartão está condicio-
nado a prévio cadastramento 
por parte do usuário: calouro 
– cadastro; veterano – reca-
dastramento;

- O cartão será entre-
gue, gratuitamente (primei-
ra via), a todos aqueles que 
apresentarem um documento 

comprobatório de seu vínculo 
e estiverem na ativa;

 - os estudantes devem 
estar devidamente matricula-
dos e cursando a disciplina;

- o cartão é para uso ex-
clusivo do usuário cadastrado. 
Em caso de uso por terceiros, 
o cartão poderá ser apreen-

dido e bloqueado – o usuário 
deverá responder pelo fato;

- para os casos de per-
da, furto, roubo ou extravio 
do cartão, o usuário deve diri-
gir-se à PROEXAE, munido do 
Boletim de Ocorrência (BO), 
apresentando cópia do docu-
mento com foto, comprovante 

de matrícula ou contracheque 
e ficha de requerimento devi-
damente preenchida;

 - para emissão da se-
gunda via, será cobrada uma 
taxa de R$ 10, a ser pago à 
empresa responsável pelas 
catracas.

O que você precisa saber sobre o RU da UEMA

O que você precisa saber sobre o cartão de acesso do RU:
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A intensificação da ur-
banização e da industriali-
zação no Brasil ocasionou 
mais investimentos na pro-
dução de energia para su-
prir a demanda. No entan-
to, apesar de possuir gran-
des estruturas hidrelétricas 
e outros potenciais energé-
ticos, o Brasil tem uma das 
maiores tarifas de energia 
do mundo, de acordo com 
a Associação Brasileira de 
Distribuidores de Energia 
Elétrica (ABRADEE).

Por questões ambien-
tais e pela crescente de-
manda, outras fontes de 
energia como biomassa, 
eólica, solar, termelétrica 
tornaram-se mecanismos 
capazes de dar continuida-

de ao abastecimento dos 
grandes centros, indústria 
e da zona rural.

A zona rural tem bai-
xa exigência energética re-
lacionada ao fornecimento 
convencional, porém, mes-
mo nessa área, há famílias 
e pequenos agricultores 
que necessitam de energia 
para suas atividades. A so-
lução, neste caso, está nas 
fontes alternativas de baixo 
custo.

O Maranhão, que é o 
estado mais rural do Bra-
sil, tem gestores públicos, 
pesquisadores e estudan-
tes das universidades ma-
ranhenses direcionando a 
atenção para as energias 
alternativas.

Na Universidade Esta-
dual do Maranhão (UEMA), 
o estudante do Curso de 
Química Licenciatura, Wraní 
Tupinambá Pinheiro de Sou-
za, orientado pela profes-
sora do Departamento de 
Química, Silvana Lourença 
de Meneses, produziu um 
biodigestor anaeróbio de 
baixo custo para pequenas 
propriedades rurais.

A ideia de produzir um 
biodigestor anaeróbio de 
baixo custo baseou-se na 
simplicidade de fabricação 
e na possibilidade de pro-
dução de energia a partir 
de resíduos orgânicos, sem 
agredir o meio ambiente.

O biodigestor de 
1000L de capacidade, fa-

bricado em alvenaria e uti-
lizando uma caixa d’água 
como gasômetro, foi insta-
lado em uma propriedade 
rural na cidade de Pinheiro 
(MA).

“No Maranhão, não 
existe um projeto igual a 
este. Nós fizemos um bio-
digestor de valor acessível 
baseado em um manual, 
mas aprimoramos o pro-
jeto para que pudéssemos 
ter uma produção maior 
de biogás. O custo total do 
projeto não ultrapassou o 
valor de 1.550 reais e cons-
truímos de modo mais so-
fisticado, com uma ampola 
no núcleo”, apontou Wraní.

De acordo com Wraní, 
o biogás produzido natural-

Estudante constrói sistema de 
baixo custo para produção de 

biogás na zona rural do Maranhão

Abastecimento do Biodigestor com resíduos orgânicos

O biodigestor anaeróbio de baixo custo produz gás natural e 
biofertilizante para pequenas propriedades rurais
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CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Biodigestor instalado na propriedade rural de Pinheiro (MA)

mente nesse projeto será 
aproveitado nos fogões a 
gás da propriedade e os 
donos terão uma economia 
considerável na compra de 
gás de cozinha.

“Esse gás é mais ba-
rato e tem mais qualidade 
do que o gás butano ven-
dido comercialmente”, res-
saltou.

Para produção, a ma-
téria é decomposta pela 
ação de bactérias anaeróbi-

cas e, durante o processo, 
quase todo o resíduo é con-
vertido em biogás dentro 
de determinados limites de 
temperaturas, teor de umi-
dade e acidez em um am-
biente impermeável ao ar.

Além do biogás produ-
zido, outros produtos resul-
tam da biodigestão como 
o biofertilizante, que pode 
ser usado na otimização do 
solo para cultivo agrícola, 
contribuindo para o sanea-

mento ambiental. 
Outra opção é gerar 

energia elétrica, por meio 
de gerador elétrico aco-
plado a motores de explo-
são. Os motores podem ser 
adaptados também ao con-
sumo de gás e combustível 
para residência rural próxi-
ma ao local de produção do 
biogás.

“A biodigestão anaeró-
bia é uma tecnologia social 
alternativa mais indicada 

para o meio rural, em pe-
quenas fazendas e sítios 
onde existam algumas ca-
beças de gado. Esse gado 
produz dejetos que liberam 
muito metano, um gás com 
potencial poluidor de aque-
cimento global vinte e uma 
vezes maior do que o dió-
xido de carbono. Os bene-
fícios dessa tecnologia são 
o fator socioeconômico e o 
ambiental”, destaca a orien-
tadora Silvana Lourença.

Por:  Débora Souza
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Um processo de apren-
dizagem completo, dinâmico 
e eficiente é o objetivo maior 
de toda instituição que traba-
lha com educação. A segunda 
década do século XXI, mais 
do que qualquer outra, vive 
imersa no ambiente digital e 
já dependente da tecnologia 
em muitas tarefas cotidianas.

No Ensino Superior, a 
materialização dessa edu-
cação através da tecnologia 
ocorre diretamente pelo pro-
cesso de Educação à Distância 
(EAD), que funciona a partir 
de uma integração virtual en-
tre o aluno e um tutor EAD.

No Maranhão, o Núcleo 
de Tecnologias para Educa-
ção (UemaNet) completará 20 
anos em 2018 e é reconhecido 
como a grande referência do 
estado na formação de alunos 
e tutores à distância. Ao longo 
de tantos anos de experiência, 
o Núcleo tem se expandido 
com muita rapidez, oferecen-
do, atualmente, nove cursos 
de graduação, quinze cursos 
técnicos, seis especializações 

e 21 cursos abertos.
Até 2016, foram atendi-

dos, ao todo, 1.901 alunos em 
cursos de graduação; 2.828 
alunos em cursos técnicos; e, 
37.205 em cursos de exten-
são, perfazendo um total de 
41.934 pessoas beneficiadas.

O número de polos 
atendidos até 2016 com cur-
sos técnicos e graduação tota-
lizou em 42 unidades, sendo 
35 atendidos com cursos su-
periores e 22 atendidos com 
cursos técnicos. Cidades como 
Açailândia, Caxias, Balsas, Co-
elho Neto, Timon e várias ou-
tras têm polos do Uemanet. 

"Ao longo desses anos, 
tivemos um crescimento mui-
to grande. Fomos a primeira 
universidade a ofertar cursos 
abertos, gratuitos e massivos, 
em uma plataforma gratuita 
onde temos 140 mil inscritos 
de 40 países participando.  
Lançamos uma revista acadê-
mica e tivemos muitas ações 
ao longo desses anos. Nosso 
principal desafio atual é fazer 
com que essa mediação tec-

nológica para educação che-
gue aos cursos presenciais", 
comenta a Profª. Ilka Márcia 
R. de Souza Serra, que é Co-
ordenadora Geral do Núcleo 
de Tecnologias para Educação 
(UEMAnet).

Sucesso da EaD
Pesquisadores e pro-

fissionais da educação a dis-
tância garantem que essa 
categoria de ensino não pode 
ser mais encarada como uma 
técnica menos eficiente, mas 
como uma realidade. "Apesar 
da resistência, é inadmissível 
que qualquer aluno ou profes-
sor não entenda ou se recuse 
a dominar esses aplicativos, 
essa tecnologia. Precisamos, 
cada vez mais, fazer a tecno-
logia entrar na sala de aula, 
esse é o futuro", comenta Ilka.

O sucesso dessa moda-
lidade é tão real que os dados 
mais atualizados do UemaNet 
apontam mais de 8.500 alu-
nos matriculados em cursos 
on-line da UEMA, sendo que 
62% desses alunos têm de 26 

a 30 anos, 56% são mulheres 
e 70% conciliam o estudo com 
o trabalho.

Estimativas apontam, 
ainda, que estudar fora de 
uma sala de aula tradicional 
reduzem os gastos em até 
50%, se comparados com os 
custos do ensino presencial. 
Esse é o futuro e a UEMA dá 
sinais claros de que está, o 
tempo todo, de olho nele.

Formação de tutores
Para Ilka Serra, a con-

quista dessa liderança está di-
retamente ligada ao bem-su-
cedido trabalho do UemaNet. 
"Nosso trabalho com educa-
ção à distância é reconhecido 
regional, nacional e interna-
cionalmente. Ainda mais de-
pois do I Simpósio Internacio-
nal de Inovação em Educação 
Superior, que agregou muito 
ao nosso trabalho. Também 
somos referência na forma-
ção de tutores do Brasil intei-
ro", contou a coordenadora, 
ressaltando que praticamente 
todos os tutores das demais 
instituições do Maranhão, par-
ticulares ou públicas, foram 
formados pela Universidade 
Estadual do Maranhão, atra-
vés do trabalho do UemaNet.

A brilhante contribuição 
do Uemanet para o avanço da 
educação no Maranhão deu à 
coordenadora Ilka Serra mais 
prestígio diante da Coorde-
nação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), que a reelegeu, em 
solenidade no Distrito Federal 
(DF), como Presidente do Fó-
rum da Universidade Aberta 
do Brasil (UAB), em novembro 
de 2017.

Por: Lucas Vieira

20 anos do Uemanet: tecnologia a 
favor do ensino de qualidade

Conheça mais sobre a história desse setor e de sua importância para o 
futuro da educação no Maranhão.

Educação a distância

Oficina Midiática Pedagógica sendo realizada no estúdio do UemaNet, no Campus Paulo VI
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A UEMA, por intermédio 
do seu Núcleo de Tecnologias 
para Educação (UemaNet), 
ciente das potencialidades do 
Maranhão e do reconhecimen-
to da importância do setor 
de turismo no nosso Estado 
e país, atentou-se à necessi-
dade de se investir na quali-
ficação de profissionais nessa 
área, de modo que sejam ca-
pacitados para hospitalidade 
nas diversas organizações.

Dessa forma, foram ini-
ciadas em janeiro as aulas do 
primeiro Curso Técnico em 
Hospedagem da instituição, 
cujo conteúdo trata sobre téc-
nicas de recepção, meios de 
hospedagem, serviços de ali-
mentação e bebidas, marke-
ting em turismo, empreen-
dedorismo, segurança, meio 
ambiente, saúde, lazer, en-
tretenimento, eventos, gestão 
hoteleira, noções de Inglês, 
relações humanas e ética pro-
fissional.

O turismo é considera-
do, segundo o IBGE, uma im-
portante atividade de integra-
ção sociocultural, promovendo 
o intercâmbio de diferentes 
culturas e o estreitamento das 
relações entre as sociedades, 
com relevantes contribuições 
para a geração de renda e em-
prego.

Segundo o professor 
do Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas (CCSA) da UEMA, 
Fábio Abreu, responsável pelo 
desenvolvimento do projeto 
pedagógico do curso técni-
co em hospedagem, o Mara-
nhão, com natureza encanta-
dora, possui muitos lugares 
com grande representativida-
de turística, o que desperta o 
interesse e a atenção de um 
grande número de turistas de 
várias localidades. 

A capital São Luís, por 
exemplo, tem um Centro His-
tórico que reúne cerca de três 
mil imóveis, entre eles Casa-
rões remanescentes dos sé-

culos XVIII e XIX (período co-
lonial), o que fez com que a 
Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciên-
cia e a Cultura (UNESCO) re-
conhecesse o Centro Histórico 
de São Luís como patrimônio 
histórico da humanidade, em 
1997.

Já o Parque Nacional 
dos Lençóis, localizado no li-
toral do Estado do Maranhão, 
constitui o principal indutor 
do turismo no Estado. Forma-
do por 155 mil hectares, com 
uma longa extensão de dunas 
que abrange os municípios de 
Barreirinhas, Santo Amaro e 
Primeira Cruz.

Outro atrativo turístico 
do Maranhão de destaque é 
o município de Carolina, que 
possui impressionantes que-
das-d’água, localizado ao Sul 
do Estado, classificado como 
“Polo das Águas e o Parque 
Nacional da Chapadas das Me-
sas”. Nesse cenário, é possí-
vel participar das trilhas que 
levam a incríveis cachoeiras, 

praias e passeios fluviais e 
praticar esportes radicais.

A Região Nordeste tem a 
segunda maior rede hoteleira 
do país com 23,6% dos esta-
belecimentos, 21,7% das uni-
dades habitacionais e 22,4% 
dos leitos disponíveis, perden-
do apenas para a região su-
deste.

Assim, diante desse 
cenário positivo, de possível 
crescimento e surgimento de 
outras demandas neste setor, 
é necessário que o Estado es-
teja preparado com recursos 
humanos, na busca de ofere-
cer um serviço de qualidade 
na área de hospitalidade.

Tão logo, o Núcleo de 
Tecnologias para Educação 
oferece à sociedade o Curso 
Técnico em Hospedagem em 
resposta a essa demanda do 
setor turístico e hoteleiro re-
gional, por profissionais aptos 
ao desafio de receber e aten-
der os clientes com bom pa-
drão de qualidade.

Para além do tradi-
cional

O secretário adjunto de 
turismo do Maranhão, Hugo 
Veiga, ressalta que, quando 
se fala em hospedagem, fa-
la-se também em hospitali-
dade. Assim, há uma paleta 
de segmentos que podemos 
atender também a partir des-
se curso. “Existe a oportuni-
dade de trabalhar em hospi-
tais, em shoppings, além de 
exercer o empreendedorismo, 
por exemplo, no segmento de 
cama e café, que não existe 
em São Luís e é um meio de 
hospedagem super barato. 
Temos ainda a possibilidade 
de empreender junto aos ne-
gócios digitais como o Airbnb. 
Ou seja, as oportunidades são 
multiplicadas a partir do mo-
mento que você entra em um 
curso desse nível, como o que 
a UEMA está ofertando, e vê 
um universo mais amplo, que 
não está restrito só a trabalhar 
nas questões operacionais de 
um meio de hospedagem tra-
dicional'', disse.

E comentou ainda que 
em 2017, o Maranhão voltou 
para a ‘prateleira’ das grandes 
operadoras de turismo. ''Nós 
estamos comemorando as 
melhores taxas de ocupação 
e meios de hospedagem dos 
últimos cinco anos. Tivemos, 
ainda, a maior taxa de ocu-
pação do réveillon dos últimos 
10 anos. A secretaria de turis-
mo do Estado tem trabalhado 
arduamente e colhido bons 
frutos no setor e esse curso, 
ofertado pela UEMA, vem a 
contribuir fortemente para o 
melhor desenvolvimento dos 
serviços de turismo a partir 
desse ano'', comentou.

Airbnb é um serviço 
on-line comunitário para 
as pessoas anunciarem, 
descobrirem e reservarem 
acomodações e meios de 
hospedagem.

Por: Walline Alves

Tesouro nosso: Maranhão
Por ser terra de grandes encantos naturais e com forte potencial turístico, 

a Universidade Estadual do Maranhão, por meio do UemaNet, oferta curso 
técnico em hospedagem

Educação a distância

Turistas nos Lençóis Maranhenses.

Praia na cidade de Raposa, localizada na microrregião da Aglomeração Urbana de São Luís.
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Hospital Universitário

Com o objetivo de aten-
der a comunidade e aliar te-
oria e prática, os alunos do 
Curso de Medicina Veterinária 
da Universidade Estadual do 
Maranhão (UEMA), Adma Jar-
dim e Luís Carlos Filho, sob a 
coordenação do professor de 
Clínica Médica de Cães e Ga-
tos, Nordman Wall, estão de-
senvolvendo dois projetos de 
extensão que oferecem servi-
ços gratuitos para cães e ga-
tos das comunidades vizinhas, 
são eles: Pré-Natal e o Con-
sultório Comunitário.

De acordo com o profes-
sor Nordman Wall, o projeto 
Consultório Comunitário tem 
objetivo de fazer o cadastra-
mento e acompanhar o animal 
desse distrito, realizando des-
de a prevenção da leishma-
niose até a raiva canina, bem 
como as doenças dos animais. 
Já o projeto Pré-Natal busca 
alertar os proprietários que 
cadelas e gatos, também, me-
recem ter um pré-natal para 
que seus filhotes nasçam bem. 

“O desenvolvimento de 
projetos de extensão é extre-
mamente importante para os 
alunos, pois eles irão aplicar 
o que aprenderam em sala de 
aula, eles agora vão fazer toda 
a teoria virar prática e,  com 
essa prática, vão surgindo 
pontos importantes para rea-
lizar novas pesquisas. Muitas 
vezes com o tratamento des-
sas enfermidades e com esses 
acompanhamentos, podem 
surgir dados que podem servir 
para outros trabalhos científi-
cos”, destacou. 

O aluno do Curso de Me-
dicina Veterinária, Luís Carlos 
Filho, disse que a realização 
dos projetos é algo muito gra-
tificante, “estamos colocando 
em prática o que aprendemos 
em sala de aula, assim pode-
mos ver se aquilo que está na 
literatura realmente funciona. 
Além disso, podemos atender 

a comunidade que está nas 
proximidades do HVU/UEMA, 
suprindo essa demanda, pois 
é necessário esclarecer as dú-
vidas e atender a população. 
Além disso, o Hospital oferece 
total apoio aos nossos proje-
tos, com liberdade e supervi-
são de um médico veteriná-
rio e professor, que é o nosso 
orientador, e também, resi-
dentes que nos dão apoio”. 

A aluna do Curso, Adma 
Jardim, esclareceu: “existe 
um agendamento de horário 
para os atendimentos pelos 
dois projetos, que é feito na 
recepção do Hospital Veteri-
nário, à  tarde. Os atendimen-
tos são realizados em horários 
distintos, o projeto de Pré-Na-
tal, que é realizado por mim, 
acontece no horário da manhã 
e o projeto Consultório Comu-
nitário, que visa atender as 
principais zoonoses que aco-
metem os animais, à tarde.  
Lembrando também que as 
consultas são gratuitas, pois 

fazem parte de um projeto”. 
E enfatizou: “o Hospital 

nos oferece todo o subsídio 
para as práticas que vamos 
realizar e nos auxilia a chegar 
em uma conduta médica ve-
terinária de excelência, pois é 
isso que a população precisa, 
tendo esse suporte é possível 
fazer esse trabalho”. 

Sobre o HU  Veterinário
O Hospital Veterinário 

Universitário “Francisco Edil-
berto Uchoa Lopes” da UEMA 
realiza atendimentos clínicos e 
cirúrgicos em pequenos, mé-
dios e grandes animais, con-
forme demanda. Dentre suas 
atribuições, compete também 
ao HVU/UEMA colaborar com 
os Departamentos do Cur-
so de Medicina Veterinária, 
atendendo aos programas de 
graduação, pós-graduação 
e pesquisa; propiciar treina-
mentos mediante supervisão 
de docentes e prestar serviços 
à comunidade.

O HU Veterinário da 
UEMA atende, em média, 50 
animais por dia, no horário 
de 8h às 17h, com um corpo 
de 30 profissionais, incluin-
do dez residentes. O Hospital 
Veterinário dispõe também de 
atendimentos nas áreas de of-
talmologia, dermatologia, on-
cologia, odontologia, cirurgia 
ortopédica, diagnóstico por 
imagem, como ultrassono-
grafia e raio x, eletrocardio-
grama, soroterapia e sala de 
recuperação. 

“O HVU/UEMA não obje-
tiva o  lucro, pois tem como lu-
cro o aprendizado dos alunos, 
que desenvolvem projetos, 
oferecendo serviços gratuitos 
para atender as comunidades 
mais carentes”, comenta o di-
retor do Hospital Veterinário, 
Arnodson Campelo.

Serviços gratuitos para a 
comunidade? A UEMA tem!

Hospital Veterinário da UEMA desenvolve projetos de extensão que 
oferta serviços de graça à comunidade

Alunos de Medicina Veterinária da UEMA durante atendimento no Hospital Universitário da Instituição
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ACONTECEU NA UEMA

Revista TICs e EaD em foco: 
chamada para publicação

Projeto de Aquaponia reforça importância do 
Programa Mais Extensão para o Maranhão

UEMA tem um dos melhores programas de 
mestrado profissional do Brasil, de acordo 

com a CAPES

A Comissão Editorial da 
Revista TICs & EaD em Foco, 
abre chamada pública para 
submissão de trabalhos para a 
próxima edição, a ser publica-
da em junho de 2018.

O prazo para envio dos 
artigos, resenhas e entrevis-
tas, para a próxima edição 
será até 4/3/2018.

A revista tem por ob-
jetivo destacar a pesquisa, o 

desenvolvimento e as práticas 
da Educação a Distância, bem 
como o uso de Tecnologias de 
Informação e Comunicação na 
área da Educação, com impac-
tos no ensino e aprendizagem.

Os trabalhos devem ser 
submetidos no site da Revista 
TICs & EaD em Foco.

O Governador do Estado 
do Maranhão, Flávio Dino, vi-
sitou, em janeiro, o projeto de 
Aquaponia, de autoria do pro-
fessor Eduardo Rodrigues, da 
Universidade Estadual do Ma-
ranhão (UEMA), no município 
de Amapá do Maranhão.

Com relevância social e 
reforçando a geração de ren-
da, o projeto integra o Progra-
ma Mais Extensão, executado 
pela UEMA em sintonia com 
as ações do “Plano Mais IDH”, 
realizado pela Secretaria de 
Estado de Direitos Humanos 
e Participação Popular (SE-
DIHPOP).

“Ações como essa mar-
cam o ineditismo da UEMA 
dentro da consolidação de 
uma política mais efetiva da 
extensão universitária. Esse 
é um traço marcante e neces-
sário da nossa universidade”, 
disse o Reitor da UEMA, Gus-
tavo Pereira da Costa. A cida-
de de Amapá do Maranhão foi 
a primeira a receber o projeto, 
onde aproximadamente 100 
famílias dos povoados Nova 
Vida e Curtiçal poderão traba-
lhar de forma cooperativada 
para a criação de peixes com 
o cultivo de hortaliças nos pró-
ximos anos.

Após sua avaliação qua-
drienal, referente aos progra-
mas de pós-graduação stric-
to sensu, a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES) di-
vulgou uma lista com os pro-
gramas de mestrados profis-
sionais mais bem conceitua-
dos do país, ou seja, aqueles 
que possuem nível de exce-
lência nacional, com nota 5. O 
mestrado em Defesa Sanitária 
Animal da Universidade Esta-
dual do Maranhão é um deles.

De acordo com os re-
sultados divulgados no site da 
Capes, 49 programas de mes-
trado profissional tiveram a 
nota máxima de 5, na Avalia-
ção Quadrienal 2017. Ao todo, 

foram 701 cursos avaliados.
Na lista, há programas 

de instituições de ensino su-
perior de prestígio como, por 
exemplo, UNB, FGV-SP, FGV 
-RJ, Insper, PUC do Rio, Uni-
versidade Estadual de Santa 
Catarina. O Mestrado Profis-
sional é uma modalidade de 
Pós-Graduação stricto sensu 
voltada para a capacitação 
de profissionais, nas diversas 
áreas do conhecimento, me-
diante o estudo de técnicas, 
processos ou temáticas que 
atendam a alguma demanda 
do mercado de trabalho.

O mestrado profissional 
confere idêntico grau e prerro-
gativas em relação ao mestra-
do acadêmico, inclusive para o 

exercício da docência.
Em 2018, a UEMA con-

tinuará investindo alto nos 
programas de pós-graduação. 
Segundo o reitor, Gustavo Pe-
reira da Costa, a Universidade 
Estadual do Maranhão apre-
sentará nove novas propostas 
de programas de mestrado e 
doutorado. Dessa forma, a 
Instituição passará para o rol 
das universidades que pos-
suem mais de 20 programas 
stricto-sensu. “Esse é o resul-
tado de investimentos concre-
tos em formação docente, em 
incentivos à pesquisa e infra-
estrutura de laboratórios”, fri-
sou o reitor.

Já pensou em ingressar 
em um mestrado profissional? 

Fique atento aos nossos edi-
tais!

Confira os 49 programas 
de mestrado profissionais em 
nível de excelência do Brasil 
(caso ainda não tenha, baixe 
gratuitamente um aplicativo 
de leitura de QR Code em seu 
smartphone):

O Governador Flávio Dino visitou o projeto de Aquaponia 
no município de Amapá do Maranhão.
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