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Chuva acima do normal após anos de seca no Maranhão

HOSPITAL VETERINÁRIO 
UNIVERSITÁRIO DA 

UEMA

UEMA IMPLANTA 
PROGRAMA DE 
ASSISTÊNCIA 
ESTUDANTIL

A UEMA E O INPA 
DESCOBREM UM NOVO 

GÊNERO DE MOSCA

FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES NO ''MAIS 

EXTENSÃO'' DA UEMA, 
CAMPUS BARRA DO CORDA

Existem inúmeras causas para o aumento das chuvas registradas no Maranhão este ano e as informações sobre tempo e clima, essenciais para diversos 
setores da sociedade, são fornecidos pelo Laboratório de Meteorologia da UEMA,  o que o torna  essencial para o desenvolvimento do estado.

No Brasil, existem pou-
quíssimas espécies dessa 
família descoberta na Cole-
ção Zoológica do Maranhão 
(CZMA), que fi ca na Univer-
sidade Estadual do Maranhão 
(UEMA) Campus Caxias.

Professores e acadêmi-
cos do Campus de Barra do 
Corda desenvolvem o proje-
to "Formação de Professores 
para Jenipapo dos Vieiras – 
MA: resgate das práticas de 
leitura como ferramenta de 
prevenção e combate ao défi -
cit escolar na Rede Municipal 
de Ensino", por meio do Mais 
Extensão Universitária.

Aqui, o lucro é o apren-
dizado do aluno e a atenção 
para com a comunidade. A 
UEMA almeja que os resi-
dentes em medicina veteri-
nária estejam qualifi cados 
para terem atuação relevante 
no mercado de trabalho. No 
Hospital, há também projetos 
voltados para atendimento 
sem custos aos animais.

O programa faz parte 
do processo de democratiza-
ção da universidade e con-
templa os auxílios Creche, 
Alimentação, Moradia e Bolsa 
Permanência e diz respeito a 
um conjunto de ações desti-
nadas aos alunos matricula-
dos em cursos regulares pre-
senciais de graduação.
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O ano de 2018 começou 
com alguns desafi os para a pes-
quisa e pós-graduação da Uni-
versidade Estadual do Maranhão, 
dentre eles: operacionalizar a 
implementação das bolsas de 
mestrado e doutorado, autoriza-
das pela Resolução n. 1296/2017 
CEPE-UEMA; e, noutra frente, 
organizar as propostas de novos 
cursos de mestrado e doutorado, 
a serem avaliados pela CAPES no 
segundo semestre de 2018.

Quanto ao primeiro desa-
fi o, a decisão institucional de criar 
um programa de bolsas stricto 
sensu, complementar às cotas 
FAPEMA, CAPES e CNPq, resultou 
na implementação de 31 bolsas 
de mestrado e duas de doutora-
do. Registre-se que, nesse ínte-

rim, a FAPEMA também elevou 
as cotas destinadas à UEMA, com 
o acréscimo de dez novas bolsas 
de mestrado e duas de doutora-
do. Essas ações reduziram, para 
menos de 10%, o número de alu-
nos de mestrado e doutorado sem 
bolsa, considerados aqui apenas 
os discentes sem vínculo empre-
gatício. 

O segundo desafi o aponta 
para o duplo movimento de ex-
pansão e consolidação da pós-
-graduação stricto sensu na Uni-
versidade Estadual do Maranhão. 
Em oito anos, elevamos de duas 
para quinze o número de cursos 
de mestrado e doutorado. Cresci-
mento acompanhado por um con-
junto de medidas, adotadas espe-
cialmente a partir de 2015, com o 

intuito de promover o avanço sus-
tentável da pós-graduação. Nes-
se sentido, a implementação das 
bolsas de mestrado e doutorado é 
apenas um exemplo de um con-
junto mais amplo de investimen-
tos, sintetizados em, pelo menos, 
dez resoluções aprovadas pelos 
órgãos colegiados superiores des-
de então.

Nesse momento, partici-
pamos de sete propostas de cur-
sos novos de mestrado e cinco 
de doutorado. Algumas dessas 
propostas, concebidas em rede, 
inserem a Universidade Estadu-
al do Maranhão nas políticas de 
indução do desenvolvimento da 
pós-graduação stricto sensu para 
a Amazônia; outras, autônomas, 
resultam da elevação do concei-

to que alguns cursos de mestra-
do da UEMA obtiveram na última 
avaliação quadrienal da CAPES 
(2013-2017), que os habilitou 
a pleitear cursos de doutorado. 
Apresentaremos ainda propostas 
de mestrado autônomo e partici-
paremos de propostas em redes 
sediadas nas regiões nordeste e 
sudeste.

Enfi m, grandes desafi os, 
difi cultados pelo contexto nacio-
nal de crise econômica e opção 
política pela redução dos investi-
mentos em ciência e tecnologia. 
Na contramão desse movimento, 
vivemos um processo de inves-
timentos na expansão e consoli-
dação da pós-graduação stricto 
sensu da Universidade Estadual 
do Maranhão.
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 Identifi car e classifi -
car os animais e plantas que 
habitam a Terra faz parte da 
Taxonomia. Essa modalidade 
científi ca classifi ca seres vivos 
em diferentes grupos confor-
me as semelhanças genéticas: 
Reino, Filo, Classe, Ordem, Fa-
mília, Gênero e Espécie.

Por causa da taxonomia 
é possível saber sobre as es-
pécies do passado, presente 
e a possibilidade de continu-
arem existindo em uma área 
específi ca, assim como o que 
pode acontecer com o balan-
ceamento ecológico se houver 
alteração das condições am-
bientais.

Na Coleção Zoológica do 
Maranhão (CZMA), que fi ca 
na Universidade Estadual do 
Maranhão (UEMA) Campus 
Caxias, o curador Francisco 
Limeira Oliveira tem realiza-
do, juntamente com outros 
pesquisadores e estudantes, 
um trabalho de pesquisa do 
material coletado para identi-
fi car novas espécies da fauna 
regional.

Durante as atividades, o 
pesquisador encontrou exem-
plares (espécimes) de moscas 
da família Odiniidae diferentes 
das já catalogadas.

"No Brasil, existem pou-

quíssimas espécies dessa fa-
mília. Descobri esses bichos 
no acervo da CZMA, entre 
o material coletado do Ce-
ará, Piauí e de outras partes 
do Maranhão. No material da 
família Odiniidae, estava um 
grupinho de moscas marrons 
muito bonitas e que não tinha 
nada escrito sobre nenhum 
gênero", lembra.

Além do material do 
CZMA, foram encontrados 
exemplares também na co-
leção do Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia 
(INPA), parceira da UEMA nes-
se tipo de pesquisa.

Esse fato levou Francis-
co Limeira, o coordenador de 
Biodiversidade do INPA, José 
Albertino Rafael, e duas pes-
quisadoras egressas do Curso 
de Biologia da UEMA Campus 
Caxias, Dayse Marques e Ge-
niana Reis, a discutir e exami-
nar minuciosamente os espé-
cimes coletados.

A pesquisa contou com 
o fi nanciamento da Fundação 
de Amparo à Pesquisa e ao 
Desenvolvimento Científi co 
e Tecnológico do Maranhão 
(Fapema), da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado 
do Amazonas (Fapeam) e do 
Conselho Nacional de Desen-

volvimento Científi co e Tec-
nológico (CNPq), por meio do 
projeto Rede Bionorte, Rede 
de Biodiversidade de Insetos 
na Amazônia (Rede-BIA),

Os estudos constataram 
se tratar de um novo gênero 
de moscas ao qual deram o 
nome de Inpauema, em ho-
menagem às instituições que 
têm uma longa trajetória de 
parceria em pesquisas sobre a 
fauna brasileira.

"Como o nome é regi-
do pelo Código Internacional 
de Nomenclatura Zoológica, 
a descrição do Inpauema é 
válida no mundo inteiro, des-
sa forma, universalizamos 
a UEMA no meio científi co e 
a instituição será citada en-
quanto a humanidade existir", 
comemora Francisco.

O Inpauema passa a ser 
caracterizado por uma com-
binação única de caracteres: 
corpo predominantemente 
marrom escuro a preto, com 
manchas de pruinose prate-
adas na margem interna dos 
olhos, além de outros aspec-
tos.

Foram classifi cadas cin-
co novas espécies do gênero. 
Os nomes das espécies tam-
bém homenageiam pessoas 
da UEMA, do INPA, um pesqui-

sador estrangeiro e o Parque 
do Mirador (MA), área onde fo-
ram encontrados mais exem-
plares do gênero. São elas: 
Inpauema mirador, Inpaeuma 
catarinae, Inpauema gaima-
rii, Inpauema raimundoluizi e 
Inpauema xavieri.

Francisco Limeira des-
tacou a importância da área 
do Parque do Mirador nessa 
descoberta. "No Parque do 
Mirador está o grande acha-
do de outros gêneros novos 
de moscas. Nele foi onde en-
contramos o número recor-
de de exemplares do gênero 
Inpauema. É a área que está 
no mapa da biodiversidade 
como um local que tem uma 
riqueza de espécies e gêneros 
novos", disse.

A pesquisa foi publica-
da recentemente na revis-
ta científi ca Zootaxa (http://
www.mapress.com/j/zt), um 
dos principais periódicos para 
taxonomistas na área de Zo-
ologia.
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Ciência

Fundada em 2007, a Coleção 
Zoológica do Maranhão (CZMA) 
abriga diversos exemplares e 
grupos bastante representativos 
da fauna regional. Atualmente, 
foram coletados mais de 40 mi-
lhões de espécimes, coletados 
em todas as principais fi tofi sio-
nomias do Maranhão e nos esta-
dos do Piauí e Ceará. De acordo 
com o curador Francisco Limeira, 
a CZMA tem em torno de 1 mi-
lhão de espécimes e mais de 2 
mil espécies de moscas.

A UEMA e o INPA descobrem um novo 
gênero de mosca: Inpauema

Inpauema é uma homenagem às instituições pela parceria na 
classifi cação do novo gênero

Por: Débora Souza

Coleção Zoológica 
do Maranhão

Parque do Mirador
Em 1908, uma lei estadual 

criou o Parque Estadual do Mirador 
(local onde fi cam as nascentes do 
Rio Itapecuru) na região centro-sul 
do Maranhão. Com cerca de 437 
mil hectares, é a maior unidade de 
conservação ambiental do estado e 
o segundo maior parque nacional 
do bioma cerrado. O Parque tem 
uma rica biodiversidade, consti-
tuindo-se fonte de pesquisa para 
muitos estudiosos na análise de es-
pécies ameaçadas de extinção e na 
catalogação da fauna e fl ora local.

Inpauema foi descoberta no acervo da coleção zoológica do Maranhão (UEMA Caxias)
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Extensão Universitária
Por: Karla Almeida

Formação de Professores é tema do 
''Mais Extensão'' no Campus de Barra do Corda

O Ministério da Educa-
ção – MEC propõe às escolas 
um modelo de aprendizagem 
que supere a tradicional se-
paração existente entre teo-
ria e prática na aplicação dos 
conteúdos de ensino. O órgão 
defende que o professor ado-
te uma prática de ensino na 
qual mobilize múltiplos recur-
sos em uma mesma situação 
de aprendizagem e prática da 
leitura.

Diante dessa realida-
de, a professora Ana Patrícia 
Sampaio Pereira, do Curso de 
Letras da Universidade Esta-
dual do Maranhão - Campus 
Barra do Corda, juntamente 
com o diretor do Campi, Joel 
Alves e acadêmicos da insti-
tuição, vêm desenvolvendo o 
projeto intitulado "Formação 
de Professores para Jenipapo 
dos Vieiras – MA: resgate das 
práticas de leitura como ferra-
menta de prevenção e comba-
te ao défi cit escolar na Rede 
Municipal de Ensino", por meio 
do Programa Institucional Mais 
Extensão Universitária.

O intuito é desenvolver 
práticas em estudos teóricos 
e de intervenção em formação 
de professores no município 
conciliando valores, neces-
sidades e parcerias de agen-
tes do estado e do município. 
Além de objetivar promover 

ações interventivas de forma-
ção de professores da rede pú-
blica de ensino em Educação 
Básica; vivenciar momentos 
de estudo teórico no município 
ou Polo em ação e promover 
prática em ofi cinas de leitura 
que viabilizem o trabalho dos 
docentes em sala de aula.

De acordo com a pro-
fessora Ana Patrícia Sampaio 
Pereira, o projeto busca mini-
mizar um problema da comu-

nidade em geral, voltado para 
a formação de professores ba-
seada na leitura para melhoria 
do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica - IDEB. 
O fazer político educacional 
necessário ao município com 
propostas de metodologias 
em leitura e formação de pro-
fessores é uma estratégia efi -

caz na promoção de melhoria 
no IDH por meio da Educação. 
E, nesse contexto, pensar a 
leitura como uma proposta de 
construção da aprendizagem, 
evidencia uma ação benéfi ca a 
toda comunidade escolar.

O projeto é composto 
por quatro alunos extensionis-
tas do curso de Letras, do 6º 
e 8º períodos, além de alunos 
voluntários. "O que observo 
em relação a esses alunos é 

um grande avanço, princi-
palmente, na questão do de-
senvolvimento da oralidade. 
Quando você tira um aluno do 
campi e leva a um outro am-
biente, você possibilita que 
esse aluno pesquise mais e 
se esforce para fazer uma boa 
apresentação, além de des-
pertar uma maior responsabi-

lidade nas suas ações. Acredi-
to que os extensionistas cres-
ceram muito em conhecimen-
to, conhecimento este, que 
está sendo percebido dentro 
da Universidade por parte de 
outros professores", concluiu.

PROJETO
Para execução do Proje-

to em campo, estão sendo re-
alizadas aulas dialogadas com 
o uso de textos, data show, 
apostila. Também foram ela-
boradas e estão sendo viven-
ciadas ofi cinas de leitura, com 
discussão e apresentação dos 
conteúdos pelos professores 
cursistas. Os conteúdos foram 
trabalhados com os professo-
res não indígenas e indígenas 
do município de Jenipapo dos 
Vieiras (MA).

Com o público descrito 
foram trabalhados os tópicos 
gerais sobre leitura, as es-
tratégias de Leitura, Gêneros 
Textuais e Competência e ha-
bilidades de Leitura e Avalia-
ção Nacional (SAEB e Prova 
Brasil), sendo que o último foi 
aplicado apenas aos professo-
res de Escola Regular. Com os 
indígenas, todos os temas tra-
balhados foram relacionados à 
sua cultura e às individualida-
des inseridas no seu modo de 
vida.

Ação do projeto "Formação de Professores para Jenipapo dos Vieiras – MA: resgate das práticas de leitura como ferramenta de prevenção e combate ao défi cit escolar na Rede Municipal de Ensino"

Alunos extensionistas em ação no município de Jenipapo dos Vieiras
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Idoso

Idoso no mundo digital
Por: Jonas Sakamoto

Há 10 dez anos, apenas 
5,7 de pessoas com mais de 
60 anos acessavam a Inter-
net, segundo dados do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística), de 2008. 
Atualmente essa realidade 
mudou bastante. Uma pesqui-
sa feita pelo Instituto Locomo-
tiva mostra que os idosos bra-
sileiros estão cada vez mais 
conectados: são cerca de 5,2 
milhões de pessoas acima dos 
60 anos que estão acessando 
a internet no país. Esse núme-
ro equivale a 21% da popula-
ção que está na terceira idade.

Assim, a Universidade 
Estadual do Maranhão, por 
meio do Centro de Ciências 
Tecnológicas (CCT), não se 
furtando da sua missão de di-
fundir conhecimento, produ-
ção de saber e de novas tec-
nologias, interagindo sempre 
com a comunidade, iniciou no 
mês de março, o projeto de 
inclusão de digital para idosos 
em São Luís. O objetivo é ofe-
recer, gratuitamente, um cur-
so de capacitação para o uni-

verso digital. 
O curso funciona no pré-

dio de engenharia, localizado 
no campus de São Luís, e tem 
a coordenação do professor 
Reinado de Jesus e colabo-
ração dos professores Cícero 
Costa e Diógenes Carvalho. 
Funcionará todas as terças e 
quintas das 8h às 9h durante 
três meses, com 30 alunos por 
turma. 

Segundo o professor 
Reinaldo, a ideia do proje-
to surgiu após ele presenciar 

uma cena em um banco na 
qual um idoso tinha dificul-
dade para sacar seu dinheiro 
no caixa eletrônico: “O senti-
mento partiu após presenciar 
esta cena e receio do idoso ser 
enganado e consequentemen-
te sofrer por conta de algum 
golpe ou coisa do tipo”, frisou.

O MUNDO  EM SUAS  MÃOS
Com o mundo em cons-

tante evolução no campo da 
tecnologia, hoje é mais fácil 
conseguir um aparelho com 

fácil acesso à rede mundial de 
computadores. Smartphones 
atualmente vêm equipados 
com fácil acesso à internet e o 
mundo por meio de aplicativos 
e assim garante mais acesso à 
informação. 

Então, o professor Cíce-
ro acredita que o curso possi-
bilita uma imersão e conhe-
cimento para as pessoas da 
terceira idade uma vez que 
o mundo está cada vez mais 
moderno. “Os idosos precisam 
ter conhecimento sobre essas 
tecnologias para seus afazeres 
e essa iniciativa proporciona o 
acesso à informação digital”, 
destacou.

Interessou-se pelo 
curso? Entre em contato 
com o Centro de Ciências 
Tecnológica da UEMA, pelo 
email: 
direcaocctuema2@gmail.com

Projeto de inclusão digital para idosos é desenvolvido na UEMA

Primeiros alunos do curso juntamente com diretor e professor do Centro de Ciências Tecnológicas da UEMA

Alunos do curso de capacitação para o universo digital, que é gratuito e voltado para idosos.
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Nos primeiros meses 
desse ano, chuvas intensas 
atingiram o Maranhão, cau-
sando sérios problemas, como 
as enchentes que deixaram 
diversas famílias desabrigadas 
no estado. 

Mas, de fato, está cho-
vendo mais em 2018 do que 
nos anos anteriores? De acor-
do com dados apresentados 
pelo Laboratório de Meteoro-
logia da Universidade Estadual 
do Maranhão (LABMET), sim. 
“Em grande parte do estado 
esse volume de chuva está 
ultrapassando a normalidade. 
Além disso, nos anos anterio-
res (2012 a 2016), o Mara-
nhão passou por um período 
de seca, com um regime plu-
viométrico abaixo do normal, 
o que contribui para essa sen-
sação de que está chovendo 
excessivamente”, explica Mar-
cio Eloi, meteorologista do LA-
BMET UEMA.

Usando São Luís como 
exemplo, o índice de chuvas 
registrado em uma das esta-
ções instalada na capital nos 
meses de janeiro, fevereiro 
e março desse ano foram de 
respectivamente 332, 75 mm, 
433,8mm e 345,02mm A mé-
dia para esses meses é de 244 
para janeiro, 377 para feve-
reiro e 428 para março. Até a 
metade de abril, choveu em 
São Luís cerca de 60% do es-
perado para o mês inteiro. 

Existem diversas cau-
sas para o aumento das chu-
vas registradas no Maranhão 
esse ano. No centro norte do 
estado, por exemplo, elas se 
devem a uma boa atuação da 
zona de convergência intertro-
pical, que é um sistema que 
se forma ao longo do Atlântico 
pela convergência dos ventos 
alísios provenientes do He-
misfério Norte e do Hemisfé-
rio Sul. Além disso, este ano 
está registrando também boa 
atuação do fenômeno La niña 
no Pacífico. “Durante o La niña 
passa a predominar os ventos 
ascendentes (de baixo para 
cima) no nordeste do Brasil. 
Esses ventos dão carona para 

que o vapor d’água e para as 
gotículas de água que estão 
próximos ao oceano subam 
para as nuvens e alimentem o 
sistema”, esclarece Eloi. 

Já o centro sul do es-
tado sofre influência da zona 
de convergência do Atlântico 
Sul, que pode ser explicada 
como o transporte da umida-
de que existe na Amazônia ou 
nos oceanos para o sudeste 
do Brasil. Durante o caminho, 
essa zona de umidade passa 
pelo sul do estado, causando 
chuvas. 

Previsão

Segundo os meteoro-
logistas, a previsão é que as 
chuvas no centro norte do 
estado deverão continuar até 
meados de junho. Após esse 
mês, tem inicio o período de 
transição da estação chuvo-
sa para a seca, onde há uma 
diminuição das chuvas, que 
passarão a ocorrer de forma 
esporádica. 

No centro sul do estado, 
as chuvas devem começar a 
declinar a partir da segunda 
quinzena de maio, dando iní-
cio à estação seca. 

Núcleo Geoam-
biental da UEMA é 
referência em Mete-
orologia no Estado 

Em abril de 1996, uma 
parceria entre o governo fe-
deral, através do Ministério 
da Ciência e Tecnologia, e do 
governo estadual, foi criado 
o Núcleo Estadual de Mete-
orologia e Recursos Hídricos 
(NEMRH), integrando assim 
o Maranhão, ao Programa 
Nacional de Monitoramento 
de Tempo, Clima e Recursos 
Hídricos, coordenado pelo 
Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (INPE), atra-
vés do Centro de Previsão de 
Tempo e Estudos Climáticos 
(CPTEC). 

Em 2002, por meio de 

uma lei estadual, a Universi-
dade Estadual do Maranhão 
criou o Núcleo Geoambiental 
(NUGEO), que substituiu o 
NEMRH.  O NUGEO é vincu-
lado ao Centro de Ciências 
Agrárias (CCA). O Laborató-
rio de Meteorologia (LABMET) 
compõe juntamente com os 
laboratórios de Geoprocessa-
mento (LABGEO) e Recursos 
Hídricos (LABHIDRO) o Nú-
cleo Geoambiental.

 Segundo o chefe do 
LABMET, professor Gunter de 
Azevedo Reske, a criação do 
Núcleo Geoambiental, visou 
o gerenciamento científico 
do setor agrícola do estado 
e de seus recursos hídricos. 
“Tendo em vista que o de-
senvolvimento do setor agrí-
cola e econômico pode ficar 
comprometido devido a fa-

tores meteorológicos, como 
por exemplo, uma escassez 
ou um excesso de chuva, a 
informação meteorológica se 
torna fundamental nas to-
madas de decisões. Por isso 
o Estado, por meio da UEMA, 
implantou o seu Sistema de 
Informações Gerenciais em 
Tempo, Clima e Recursos Hí-
dricos”, informou Gunter.

Esse sistema é basea-
do em uma rede automática 
de coleta de dados ambien-
tais, rede de computadores, 
estações de trabalho, comu-
nicação de última geração e 
corpo técnico altamente qua-
lificado.

Além da agricultura, 
outros setores da socieda-
de também necessitam das 
informações sobre tempo e 
clima fornecidos pelo labora-

Chuva acima do normal após anos de seca no Maranhão
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tório de meteorologia, o que 
torna o LABMET essencial 
para o desenvolvimento do 
estado. “Se a gente observar 
tudo gira em torno das condi-
ções do tempo e hoje em dia 
o LABMERT vem fornecendo 
informações agrometeoroló-
gicas a vários setores da eco-
nomia do Estado, dentre eles 
o elétrico, transporte, águas 
e saneamento e turismo”, 
destacou Gunter. 

As informações subsi-
diadas pelo Laboratório de 
Meteorologia podem contri-
buir também para a tomada 
de decisões e um possível 
planejamento capaz de mi-
nimizar os riscos no caso de 
enchentes, secas, etc. “Em 
pouco mais de duas décadas 
de atividades, nosso labora-
tório conseguiu obter a cre-

dibilidade de vários setores 
da sociedade, justifi cando, 
dessa forma a sua efetivação 
como agente importante no 
desenvolvimento econômico 
e social do estado do Mara-
nhão”, afi rmou Gunter. 

Os meios de comuni-
cação também recebem os 
produtos de previsão gerados 
pelo laboratório, que são di-
vulgados diariamente para a 
população. No site da UEMA, 
na aba do NUGEO é possível 
conferir previsões do tempo 
diárias, entre outras informa-
ções. Atualmente o LABMET 
possui um quadro de quatro 
meteorologistas, um agrô-
nomo e um analista de siste-
mas. 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Por:  Polyanna Bittencourt

VOCÊ
SABIA? O primeiro curso de 

técnico em Meteorologia 
na modalidade a distan-
cia do Brasil foi promovi-
do pela Universidade Es-
tadual do Maranhão, por 
meio da UemaNet, em 
parceria com o laborató-
rio de Meteorologia.

Produtos gerados 
pelo LABMET

Previsão diária do tempo para o Maranhão;

Previsão do tempo por microrregiões;

Mapas de previsão;

Mapas e gráfi cos climáticos;

Zoneamento Climático;

Zoneamento Agroclimático;

Balanço hidrológico para o setor produtivo;

Informativos climáticos mensais;

Monitoramento do El-Niño e La-Niña;

Imagens de satélite de 15 em 15 minutos;

Ampliação, instalação e manutenção de Pla-

taformas de Coletas de Dados – PCD’s; 

Banco de dados climáticos e,

Consultoria, laudos meteorológicos.

Chuva acima do normal após anos de seca no Maranhão

Reitor, Vice-reitor e Professor no laborátorio de meteorologia da UEMA
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Por: Walline Alves

Hospital Veterinário Universitário

Ao fazer a busca por 
“Hospital Veterinário da UEMA” 
no Google, logo vislumbramos 
que a reputação do hospital 
está em nível de excelência. 
Em uma escala de avaliação 
de 5 estrelas, o hospital foi 
analisado pelos clientes com 
4,5 estrelas. Motivo de orgu-
lho para a Instituição. No en-
tanto, nada disso é em vão. 
Há muito empenho e dedica-
ção de todos os professores, 
estagiários, residentes em 
medicina veterinária e profis-
sionais da área que trabalham 
no hospital.

O motivo é nobre: as-
segurar a formação teórico-
-prática de qualidade aos dis-
centes do curso de Medicina 
Veterinária da Universidade 
Estadual do Maranhão. Se-
gundo a diretora do Centro de 
Ciências Agrárias, Francisca 
Neide Costa, por ser um hos-
pital escola, a finalidade única 
do mesmo é formar os melho-
res profissionais na área de 
Medicina Veterinária. “Nossos 
alunos irão atuar em clínicas, 
hospitais, ou estabelecimen-
tos e instituições que tenham 
afinidade com a área veteriná-
ria. Tão logo, a UEMA almeja 
que eles estejam qualificados 
para terem atuação relevante 
no mercado de trabalho. Te-
mos obrigação de oferecer o 

melhor ensino”, frisou.
De acordo com a le-

gislação vigente, o Hospital 
Veterinário deve contar com 
docentes qualificados, com a 
função de orientação dos alu-
nos nas seguintes atividades 
essenciais: clínica; cirurgia; 
reprodução animal; patolo-
gia; diagnóstico por imagem; 
laboratório clínico. Todas as 
atividades deverão ser orien-
tadas por docentes de forma 
interdisciplinar. Exatamente 
como atuam os professores da 
UEMA no Hospital Veterinário 
do Campus Paulo VI.

No Hospital Veterinário 
Universitário “Francisco Edil-
berto Uchoa Lopes” da UEMA, 
são oferecidos serviços em 
áreas veterinárias como der-
matologia, odontologia, onco-
logia, eletrocardiograma, en-
doscopia, entre outros.

O diretor do hospital e 
professor da UEMA, José Ar-
nodson Coelho de Sousa Cam-
pelo, ressalva que hospitais ou 
clínicas veterinárias escolas no 
Brasil não recebem incentivos 
do governo, a destacar os 
hospitais universitários veteri-
nários como os da Universida-
de de São Paulo (USP) e Uni-
versidade de Brasília (UNB). 
“Na Constituição Federal, está 
claro que não existe sistema 
único de saúde para animais. 

Não há verbas para ‘SUS pet’. 
Dessa forma, nem o governo 
estadual, nem o município não 
repassam nenhum tipo de re-
curso financeiro para nós. O 
que diferencia na gestão de 
cada um desses hospitais ve-
terinários universitários são os 
programas que eles desenvol-
vem, dentro das suas dinâmi-
cas e possibilidades de atendi-
mento gratuito”, frisa.

Tão logo, para se man-
ter, o Hospital Veterinário da 
UEMA precisa cobrar taxas 
dos clientes para pagamentos 
dos insumos, medicamentos, 
anestesias, terceirizados do 
hospital, etc. José Arnodson 
lembra ainda que atualmente 
há 52 funcionários terceiriza-
dos que são remunerados com 
recursos do Hospital Veteriná-
rio.

A Universidade Estadual 
do Maranhão, como afirmou 
o professor Arnodson Cam-
pelo, investe custos elevados 
com compras e instalação de 
equipamentos de ponta, cons-
trução de áreas novas, refor-
mas do hospital, entre outros. 
No entanto, as taxas mínimas 
cobradas são essenciais para 
que o hospital veterinário uni-
versitário se mantenha em 
funcionamento.

“Estipulamos um pre-
ço de manutenção somente, 

justamente porque nosso in-
teresse é somente entregar 
à sociedade profissionais al-
tamente qualificados. Jamais 
almejamos lucros financeiros”, 
sublinhou Campelo. A capta-
ção dos recursos, de acordo 
com o diretor do hospital, é 
feita diretamente no hospital, 
mas a gestão financeira é feita 
por outra instituição de apoio 
ao ensino, pesquisa e exten-
são.

Arnodson Campelo des-
tacou ainda que todo animal 
em situação de rua é tutela do 
Estado, ou seja, a responsabi-
lidade sobre um animal nes-
se estado recai sobre órgão 
público. Quem deve acolher 
esses animais abandonados, 
fazer esterilização gratuita, 
dar abrigo, etc., é a prefeitu-
ra municipal de São Luís, por 
meio do controle de zoono-
se. “Muitas pessoas acabam 
deixando animais no campus 
Paulo VI por acreditarem que 
é responsabilidade nossa, mas 
não é. Além de ser cruel, o ato 
de abandono de animais é 
considerado crime e quem co-
metê-lo deve ser punido com 
prisão, multa e perda da guar-
da do animal, de acordo as leis 
vigentes”, concluiu.

Hospital Veterinário Universitário da UEMA
Nosso lucro é o aprendizado do aluno
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Diretor do Hospital Veterinário da UEMA com os residentes em Medicina Veterinária da Instituição.
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*Atendimento de até
5 animais por semana

Atendimento gratuito no
Hospital Veterinário Universitário da UEMA

No Hospital Veterinário Universitário da UEMA, há projetos voltados para atendimento
sem custos aos animais das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica.

1.Consultório Comunitário
Atendimento dias de terça e quinta, das 08h às 12h – 14h às 17h*

2. Avaliação pré-natal de cadelas e gatas
Atendimento dias de segunda e quarta, das 08h às 12h – 14h às 17h*

3. Bumba meu pet
Acontece um dia no mês de Junho. São atendidos gratuitamente até 130 animais.

4. Bingo Pet
Acontece um dia no mês de Dezembro. São atendidos gratuitamente até 130 animais.

5. Amiguinhos Pet da UEMA
Esse projeto recolheu 70 animais que já moravam na UEMA (foram abandonados no Campus), 
para cadastro com foto. Atualmente esses animais recebem total assistência médico veterinária 
do Hospital Universitário da UEMA.

6. Residentes em atuação
Os residentes do Hospital Veterinário selecionam quatro pets com
indicação para cirurgia e as fazem gratuitamente, sem custo algum para
o tutor do animal. 

Além desses, há outros projetos especiais como o “Mais 
Saúde Animal” e o convênio entre UEMA e a Polícia Militar do 
Estado do Maranhão, em que os cães da PM são atendidos 
gratuitamente no Hospital Veterinário. Em contrapartida, os 
cães da polícia doam sangue a outros cães, no Hospital 
Veterinário da UEMA, quando há necessidade.

Vamos conhecer os dias, horários e tipos de atendimentos?
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Engenharia de Produção
Por: Lucas Vieira

As comemorações para 
o grande dia que o curso de 
Engenharia de Produção da 
Universidade Estadual do Ma-
ranhão (UEMA) completa 10 
anos, dia 29 de setembro, já 
começaram. Idealizado pelo 
professor Abraão Ramos, o 
documentário intitulado "Pro-
duzindo Futuros - Os 10 anos 
de Engenharia de Produção" 
vai ao ar todo fi m de mês no 
canal da universidade no You-
Tube.

"A ideia da comemora-
ção mensal dos 10 anos do 
curso de Engenharia de Pro-
dução, surgiu do princípio de 
demonstrar a importância do 
curso para os alunos atuais, 
para a comunidade acadê-
mica e também para toda a 
sociedade”, disse o profes-
sor, ressaltando o interesse 
de ressignifi car a imagem do 
curso.

A primeira turma do 
curso se formou no primeiro 
semestre de 2013, com todos 
os alunos aptos a terem seu 
registro profi ssional pelo Con-
selho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Maranhão 
(CREA – MA).

Para a primeira diretora 
do curso, a professora Ros-
sane Carvalho, que falou so-
bre o início dessa campanha. 
“O hoje do curso é, também, 
muito da própria história dele. 
É sempre bom ‘olhar pelo re-
trovisor’ e analisar o que pas-
sou. Hoje, nós temos um cur-
so de graduação que está em 
sua 3ª estrutura em 10 anos, 
forma profi ssionais com perfi s 
de Engenharia de Produção 
plena, capazes de atuar em 
todas as áreas da profi ssão”, 
diz.

Sobre o início do cur-
so, o professor Wellignton de 
Assunção, segundo diretor 
da graduação, falou sobre 
como o desenvolvimento do 
país infl uenciou na criação do 
novo curso de Engenharia em 

2008.  “Na época, o Brasil es-
tava bem economicamente e 
a universidade se viu com a 
necessidade de aumentar o 
número de alunos. A enge-
nharia era uma oportunidade 
no momento. Tinham várias 
opções: Engenharia de Petró-
leo, Mineração, Metalúrgica, 
mas acabou sendo de Produ-
ção”, explicou.

A série documental que 
conta a história do curso está 
dividida em oito partes, que 
serão disponibilizadas no dia 
29 de cada mês. Nela, alunos, 
professores e servidores do 
curso contam suas histórias 
em relação ao desenvolvi-
mento do curso ao longo dos 
anos.

“Quando eu estudava, o 
curso de Engenharia de Pro-
dução era o melhor curso de 
engenharia da UEMA. Os pro-
fessores eram egressos do 
curso de Mecânica e todos 
eram muito aguerridos. O iní-
cio do curso foi marcado pe-
las movimentações, eventos, 
era muito motivador. Hoje, eu 
desejo que continuemos nos 
desenvolvendo dessa forma”, 
conta o professor Paulo Flexa, 
que foi aluno, virou docente e 
hoje é diretor do curso de En-
genharia Mecânica.

O documentário come-
morativo objetiva evidenciar 
que o curso de Engenharia de 
Produção tem o papel de im-
pulsionar mudanças no cená-
rio atual, procurando gradu-
ar profi ssionais que possam 
produzir de forma otimizada, 
ou seja, que façam uso cons-
tante do conhecimento cientí-
fi co e tecnológico, integrando 
fatores de naturezas diver-
sas, atentando para critérios 
de qualidade, produtividade, 
custos, responsabilidade so-
cial, entre outros aspectos.

Comemoração dos 10 anos de Engenharia de 
Produção ganha campanha especial

Série documental é preparada para mostrar rotina e histórias de alunos, 
professores e servidores do curso da Universidade Estadual do Maranhão.

Estrutura do Curso
O curso de Engenharia de Produção tem suas au-

las teóricas no prédio do Centro de Ciências Tecnológi-
cas (CCT) do campus Paulo VI, na cidade de São Luís 
(MA), contando com a quantidade necessária de salas 
disponíveis para a execução das aulas. Para as disci-
plinas que possuem carga horária relacionada a aulas 
práticas, alguns laboratórios estão disponíveis para os 
professores fazerem suas práticas. No curso, existem 
os seguintes laboratórios:

- Laboratório de Informática e Simulação, para 
professores ministrarem suas aulas quando necessária 
a utilização de computadores.

- Nutenge – Núcleo Tecnológico de Engenharia, 
onde estão alocados vários laboratórios para a execu-
ção de aulas práticas.

- Vila dos Contêiners, para com laboratórios de 
pesquisa para estudantes e professores poderem reali-
zar pesquisas e desenvolverem trabalhos acadêmicos.

O que faz um engenheiro de produção?
O engenheiro de produção é essencial em empre-

endimentos de quase todos os setores. Cabe a ele ge-
renciar os recursos humanos, fi nanceiros e materiais 
de uma empresa a fi m de elevar sua produtividade e 
rentabilidade.

Imagens do documentário que está sendo exibido no canal da UEMA no YouTube 
(@uemaofi cial)
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Por: Jonas Sakamoto

Nau

Há 20 anos a Universi-
dade Estadual do Maranhão 
vem desenvolvendo um traba-
lho de inclusão com os docen-
tes e colecionando histórias 
de inspiração, atitude, amor e 
coragem. 

O local que reúne várias 
dessas histórias é o Núcleo 
de Acessibilidade da UEMA 
(NAU). Lá, são elaborados 
projetos, capacitações, cursos 
e metodologias visando à in-
clusão de pessoas com defici-
ências motoras e psicológicas.

Assim, a UEMA age no 
intuito de eliminar barreiras 
atitudinais, pedagógicas e 
de comunicação, asseguran-
do acesso, permanência e a 
aprendizagem com qualidade 
e na máxima medida das po-
tencialidades aos estudantes 
que precisam de medidas in-
clusivas.

O próximo projeto a ser 
executado pelo NAU é o de 
acompanhamento terapêutico 
e psicológico aos estudantes 
da UEMA, conforme comparti-
lhou a coordenadora do NAU, 
Marilda Rosa. Essa proposta 
surgiu em virtude do volume 
de discentes que procuram 
o núcleo em busca de ajuda 
nessas áreas.

"O número de alunos 
com transtornos de ansiedade 
e depressão tem sido grande e 
com isso estamos trabalhando 
para recebê-los, uma vez que 
isso impacta diretamente na 
vida acadêmica dos alunos. 
Nosso objetivo é dar um su-
porte psicológico e psicopeda-
gogo para os alunos da uni-
versidade", comentou.

20 anos de políticas 
inclusivas 

O Núcleo de Acessibi-
lidade da UEMA existe desde 
1998 e, a cada ano, a consci-
ência a respeito desse traba-
lho só cresce, como pontuou 
a professora Marilda: "Nesses 
20 anos, tivemos momentos 
diversos de capacitações e 
inúmeros resultados que nos 
faz sentir, cada dia mais, que 
vale a pena investir e olhar 
para as políticas inclusivas 
deste trabalho".

"Somos uma equipe de 
doze profissionais de diversas 
áreas e que trabalham de for-
ma conjunta: educador físico, 
terapeuta, fisiatra, psicopeda-
gogo, neuropsicólogo, espe-
cialista em educação especial, 
três intérpretes em braile, um 
revisor de braile e dois intér-

pretes em libras", sublinhou. 
Marilda Rosa destacou 

ainda que esse é um trabalho 
que deve funcionar de manei-
ra conjunta entre o NAU, cor-
po docente de cada curso e a 
família do aluno. "Temos uma 
Neuropsicóloga que faz esse 
papel de orientar cada caso da 
melhor maneira possível, pois 
temos alunos com esquizofre-
nia, baixa visão, surdos, etc. 
Então é importante certificar 
que o aluno se sinta incluído 
em seu ambiente acadêmico", 
sublinhou.

Outro ponto levanta-
do pela coordenadora foi a 
respeito da preparação dos 
futuros colegas de turma de 
alunos que precisam de aces-
sibilidade inclusiva, além do 
corpo docente: "Quando as 
aulas iniciam, orientamos a 
família do aluno para que ele 
possa começar suas aulas dois 
a três dias após o ano letivo. 
Pedimos isso para nos reu-
nirmos tanto com os alunos e 
professores sobre como agir e 
entender o comportamento do 
futuro companheiro de clas-
se, assim como agir em uma 
eventual emergência”, apon-
tou.

Um trabalho de aco-
lhimento

O trabalho do NAU co-
meça desde o processo do 
vestibular, onde é  feito um 
mapeamento dos grupos que 
se inscrevem solicitando cui-
dados especiais. 

Ao ser aprovado, os 
alunos têm a sua disposição, 
quando solicitado, profissio-
nais para auxiliá-los em even-
tuais atividades, trabalho e 
provas. Além do aparato do-
cente, existe também toda 
uma estrutura ofertada pela 
UEMA, como laboratório com 
computadores adaptados em 
braile, impressora braile, es-
câner de áudio descrição, 
além de cursos, treinamentos 
e seminários. 

Todo esse suporte rende 
frutos que provam a eficácia 
e importância da NAU na uni-
versidade de maneira qualita-
tiva, e não quantitativa. 

Ciente da importância 
do trabalho que vem cons-
truindo há 20 anos na UEMA, 
Marilda Rosa concluiu: “Sou 
muito feliz de estar neste tra-
balho há duas décadas, pois 
eu faço tudo isso com muito 
amor ".  

Núcleo de Acessibilidade em Expansão
O Núcleo de Acessibilidade da UEMA está com o projeto de ampliar suas atividades e 
eliminar ainda mais barreiras que possam existir ao aprendizado do aluno na UEMA
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ACONTECEU NA UEMA

Jornada de Marketing no Campus da 
UEMA de Timon

UEMA implanta Programa de Assistência Estudantil 
e Lança Manual de Assistência ao Estudante

Curso de Formação de Oficiais da UEMA é homenageado 
pelos seus 25 anos na Assembleia Legislativa do Estado

 A Universidade Estadu-
al do Maranhão – Campus Ti-
mon, promoveu a II Jornada 
de Marketing. A jornada, que 
foi coordenada pelos alunos 
do curso de Administração e 
pelo professor Romel Pinhei-
ro, abordou o seguinte tema: 
Marketing Aplicado ao Varejo. 
O evento teve apoio da Fun-
dação de Amparo à Pesquisa 
e ao Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico do Maranhão 
(FAPEMA).

Os professores Bento Al-
buquerque e Nivaldo Brayner, 
da Faculdade de Ciências da 

Administração de Pernambuco 
– FCAP-UPE, instituição ligada 
à Universidade de Pernambu-
co, ministraram a palestra de 
abertura da Jornada. Eles con-
tribuíram com conferências 
sobre tendências e desafios e 
os novos formatos do varejo.

A II Jornada Marketing 
contou também com a parti-
cipação do SEBRAE, que con-
tribuiu com duas atividade, 
entre elas uma palestra apre-
sentando ferramentas de ges-
tão de lojas de varejo: layout 
de loja, localização, merchan-
dising e vitrinismo.

 No mês de março, a 
Universidade Estadual do Ma-
ranhão deu um salto extrema-
mente positivo no campo da 
graduação, com a solenidade 
de assinatura do Termo de 
Compromisso do Programa de 
Assistência Estudantil e o lan-

çamento do Manual de Assis-
tência ao Estudante, no audi-
tório do Núcleo de Tecnologias 
para Educação (UEMANET), 
no Campus Paulo VI, em São 
Luís.

Como parte do pro-
cesso de democratização da 

universidade, o programa de 
Assistência ao Estudante, que 
contempla os auxílios Creche, 
Alimentação, Moradia e Bolsa 
Permanência, diz respeito a 
um conjunto de ações desti-
nadas aos alunos matriculados 
em cursos regulares presen-

ciais de graduação, em todos 
os campi da UEMA, assegu-
rando, com isso, a permanên-
cia e o êxito na perspectiva da 
inclusão social e da melhoria 
do desempenho na vida aca-
dêmica.

No mês de março, o cur-
so de Formação de Oficiais do 
Centro de Ciências Aplicadas 
da Universidade Estadual do 
Maranhão foi homenageado 
em sessão solene em decor-
rência dos seus 25 anos de 
existência, no Plenário Nagib 
Haickel do Palácio Manuel Be-
chman, em São Luís. O reque-
rente da sessão foi o Deputado 
César Pires, que é professor e 
ex-reitor da UEMA.

Desde sua implantação, 
em 1993, em caráter suis ge-
neris no Brasil, o curso possui 
uma formação de oficiais de 
vanguarda no Brasil. Ao longo 
desses anos, a cooperação téc-
nico-científica entre a UEMA, a 
Polícia Militar do Maranhão e o 
Corpo de Bombeiros Militar do 
Maranhão, foi refinada e aper-
feiçoada, segundo o Reitor 

Gustavo Pereira da Costa. Em 
seu discurso, ele rememorou 
momentos primorosos da his-
tória do CFO/UEMA e sobrele-
vou que é fundamental com-
preender a segurança pública 
como um problema complexo, 
sendo esse o papel da Univer-

sidade Estadual do Maranhão 
frente à formação de bacha-
réis em Segurança Pública 
(CFO/PMMA) e Segurança do 
Trabalho (CFO/CBMMA).

Para o Coronel Raimun-
do Nonota Sá, comandante 
da academia de Polícia Militar 

Gonçalves Dias, mesmo com 
todas as conquistas já vividas 
desde 1993, quando o con-
vênio entre UEMA e PMMA e 
BMMA foi firmado, os oficiais 
do CFO sonham com muito 
mais, com ênfase para a for-
mação continuada "Queremos 
transformar o quadro de ofi-
ciais mestres e doutores, tão 
raro no Brasil".

O deputado César Pires, 
requerente da sessão, des-
tacou que a violência na so-
ciedade não se combate com 
força em si, mas sim com inte-
lectualidade e estratégias. "O 
CFO/UEMA atua nesse ínterim. 
Participei da construção dessa 
história e tenho muito orgulho 
disso. Foi um processo cheio 
de rupturas e avanços, no qual 
o cerne era a busca pelo co-
nhecimento", concluiu.Reitor da UEMA, autoridades militares e civis durante a sessão solene na Assembleia 

Legislativa do Maranhão.

Alunos e professores do curso de Administração de UEMA, Campus Timon, juntamente 
com palestrante, durante a jornada de Marketing.


