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65º Fórum Nacional de Reitores
aconteceu em São Luís

A

Universidade
Estadual
do
Maranhão (UEMA) e a Associação
Brasileira
dos Reitores
das
Universidades Estaduais e Municipais
(ABRUEM) realizaram, de 23 a 26/11,
o 65º Fórum Nacional de Reitores,
com o tema “Universidade pública,
desenvolvimento
e soberania:
desaﬁos do presente e caminhos para
o futuro”.
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Projeto Audiovisual da UEMA
resgata as relações de memória
e Identidade em São Luís

Projeto do Campus Colinas leva transformação
para Unidade Prisional da cidade e
incentiva a consciência ética e sustentável

N

os últimos 20 anos, a população
mundial cresceu menos que o volume
de lixo por ela produzido. A Política Nacional
de Resíduos
Sólidos
– PNRS (Lei
12.305/10), considera resíduo sólido todo
material, substância, objeto ou bem
produzido por atividade humana em estado
sólido, semissólido, gasoso (contido em
recipientes), ou ainda líquido, cujo descarte
deliberado em esgotos ou corpos d'água
seja proibido, a menos que sejam
realizados
tratamentos
prévios que
permitam tal descarte.

pág.4

P

roduzir imagens audiovisuais, com
depoimentos de idosos a partir de
suas histórias de vida e na confrontação
de suas memórias; esse é o objetivo do
projeto
de extensão
intitulado
“Audiovisual e fotograﬁas: relações de
memória e identidade nos espaços
urbanos a partir dos registros do Museu
da Memória Audiovisual do Maranhão MAVAM e da memória de idosos”.
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Asteroides: ameaça mínima de
atingir a Terra, mas com poder devastador

D

e tempos em tempos, as pessoas
são
surpreendidas
com
informações sobre a possibilidade de
quedas de asteroides no planeta Terra.
Asteroides são corpos rochosos de
estrutura metálica que orbitam em
torno do sol, mas que possuem uma
massa muito pequena se comparados
aos planetas.
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Asteroides: ameaça mínima de atingir a Terra, mas com poder devastador
Por Débora Souza

D

e tempos em tempos,
as
pessoas
são
surpreendidas
com
informações
sobre
a
possibilidade de quedas de
asteroides no planeta Terra.
Asteroides
são corpos
rochosos
de estrutura
metálica que orbitam em
torno do sol, mas que
possuem uma massa muito
pequena se comparados aos
planetas. O diâmetro de um
asteroide pode ter alguns
metros
ou centenas
de
quilômetros.
De acordo com dados
da Agência Espacial Europeia
(ESA), há mais 800 asteroides
com chance mínima de atingir
a Terra e que poderiam causar
efeitos devastadores, desde
tsunamis até a extinção da
raça humana.

O coordenador do projeto
“Observatório Astronômico de
F í s i c a
d a
U E M A ”
(OBAFIS/UEMA),
Fernando
Mouchereck, que é doutor em
Cosmologia
Observacional,
acredita que diﬁcilmente um
asteroide irá atingir nosso
planeta.
“Particularmente, não
acredito que algo vá se chocar
com a Terra. Obviamente, são
feitos cálculos de trajetória para
identiﬁcar se pode existir uma
coincidência de colisão daqui a
ano x, y ou z, mas não é uma
coisa que a gente perceba como
factível, tendo em vista o que se
tem hoje em dia em nível de
tecnologia. Se a gente já
consegue
mapear
a
possibilidade de acontecer um
choque e há certo tempo para
tentar se resguardar, também

tem tempo para criar uma força
tarefa mundial e evitar que isso
ocorra”, aﬁrma Mouchereck.
E é exatamente isso
que a ESA, NASA e outros
órgãos internacionais estão
fazendo. Eles uniram esforços
para desenvolver tecnologias
que desviem o percurso dos
corpos celestes para que não
atinjam a Terra.
Em setembro deste
ano, os órgãos se reuniram para
falar sobre a missão
de
"Avaliação
de Impacto
e
Deﬂexão de Asteroides" (Aida).
Essa missão, que está prevista
para 2021, consiste no envio de
uma espaçonave
contra o
"65803 Didymos" para desvio
da rota e velocidade desses
corpos celestes.
“É bom entender que
tais
medidas,
além
de

disseminar a ciência, mostram
que a Astronomia está atenta a
esse tipo de situação que
acontece fora dos nossos olhos”,
explica o coordenador
do
OBAFIS.
Os interessados em
acompanhar mais informações
sobre
Astronomia
podem
consultar os sites da ESA
(http://www.esa.int/)
e da
N
A
S
A
(https://www.nasa.gov/).
Também é possível participar
das atividades de observações
feitas
pelo
“OBAFIS:
Despertando o interesse de
futuros astrônomos”, projeto de
extensão que reúne alunos e
professores do Curso de Física
da UEMA a ﬁm de popularizar a
ciência(http://www.ﬁsica.uema
.br/).

Em 1999, a União Astronômica Internacional estabeleceu uma escala (criada por Richard Binzel) para deﬁnir níveis de risco de
queda de asteroides e cometas denominada Escala de Turim, em virtude de a reunião ter sido realizada em Turim, na Itália. Os
níveis de risco variam de 0 a 10, sendo o menor risco equivalente a 0 e o maior 10. O recorde foi nível 4, do asteroide Apophis, mas
que sofreu alteração em 2006, sendo rebaixado ao nível 0, após novo cálculo do risco.
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65º Fórum Nacional de Reitores aconteceu em São Luís
Por Paula Lima

A

Universidade Estadual
do Maranhão (UEMA) e
a Associação Brasileira
d o s Re i t o r e s d a s
Universidades Estaduais e
Municipais
(ABRUEM)
realizaram, de 23 a 26/11, o
65º Fórum Nacional
de
Reitores,
com o tema
“Universidade
pública,
desenvolvimento e soberania:
desaﬁos
do presente
e
caminhos para o futuro”.
“Dias
em
que
tivemos uma discussão sobre
os desaﬁos do presente e os
caminhos para o futuro.
Tratamos de uma agenda de
interesse das universidades e
da sociedade, com temas que
ocupam diariamente nosso
cotidiano
acadêmico.
As
i n s t i t u i ç õ e s
q u e
compareceram representam
40% da produção cientíﬁca do
país. Então, é muito relevante
e o Fórum já se consagrou
como um espaço de reﬂexão e
discussão sobre a educação
superior
nos
estados
brasileiros”, disse o Reitor
Gustavo Costa.
O Presidente da

ABRUEM
e reitor
da
Universidade
Estadual
da
Paraíba, Antônio Guedes Rangel
Júnior, destacou que “a ciência,
a tecnologia e o conhecimento
têm que estar na primeira linha
de qualquer projeto de nação. A
nossa realidade não é fácil. Por
isso,
me
sinto
aqui
representando um conjunto de
ideias, projetos, sonhos que de
fato pensa em ver esse país
transformado”.
Na
palestra
de
abertura, o governador Flávio
Dino ministrou a palestra
“Educação
pública,
desenvolvimento e

soberania”. “Nós valorizamos
muito esse trabalho que a
ABRUEM faz de representação
dessas universidades de todo o
país. É muito importante que
nesse momento haja essa união
em torno
da defesa
da
educação, da defesa dessa
política
pública
que
é
imprescindível para que haja
desenvolvimento, soberania e
oportunidade iguais, chance de
as pessoas realizarem seus
sonhos. E isso se viabiliza por
meio do fortalecimento dessas
instituições”,
enfatizou
o
governador.

Durante
o fórum,
reitores e representantes de
universidades de várias regiões
do Brasil discutiram temas
importantes para a educação
superior no país, entre eles:
elaboração do Mapa Brasileiro
de Atenção à Saúde das
Instituições de Ensino Superior
e Ações com relação
ao
Sisu/Penaest; residências da
Saúde; TeleMedicina e Tabela
SUS; estudos do perﬁl dos
estudantes
de graduação,
evasão e docência universitária:
subsídios para a proposição de
ações articuladas pela ABRUEM;
Internacionalização
e
Mobilidade como instrumentos
potencializadores
de
desenvolvimento regional e
internacional; Pós-graduação
stricto sensu EaD, o que muda
com a nova portaria?
Atuando diretamente
em 22 estados do Brasil, por
meio de suas 46 universidades
associadas, a ABRUEM busca
aprofundar permanentemente
as discussões
de temas
prioritários para a agenda do
ensino
superior,
sempre
almejando a harmonia entre
ensino, pesquisa, extensão,
inovação e internacionalização.

UEMA e ABRUEM fazem abertura do Fórum

Fórum registra presença de reitores e representantes de universidades ligadas à ABRUEM
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MEIO AMBIENTE
Projeto do Campus Colinas leva transformação para Unidade
Prisional da cidade e incentiva a consciência ética e sustentável
Por Paula Lima

N

os últimos 20 anos, a
população
mundial
cresceu menos que o
volume de lixo por ela
produzido. A Política Nacional
de Resíduos Sólidos – PNRS
(Lei 12.305/10),considera
resíduo sólido todo material,
substância, objeto ou bem
produzido
por atividade
humana em estado sólido,
semissólido, gasoso (contido
em recipientes), ou ainda
líquido,
cujo
descarte
deliberado em esgotos ou
corpos d'água seja proibido, a
menos que sejam realizados
tratamentos
prévios, que
permitam tal descarte.
O acúmulo e os
impactos causados por eles
são pautas cada vez mais
constantes nas discussões de
órgãos governamentais e não
governamentais
ligados à
conservação
ambiental.
Diante
disso,
a gestão
ambiental
torna-se
uma
prática de suma importância
para a implementação de
princípios socioambientais no
ideário coletivo.
Sendo
assim,
sabendo que o papel, ao ser
utilizado pela comunidade
acadêmica (impressões de
documentos, ofícios, artigos,
avaliações etc.), por muitas

vezes vira lixo sem alternativa
de ser reciclado, e que a UEMA
apoia iniciativas de inserção à
sustentabilidade,
se faz
necessário ações que não
apenas incentivem a redução do
uso do papel, mas que colabore
com a coleta e destino dos
papéis utilizados nos setores
administrativos
e corpo
docente.
Dessa
forma,
o
Campus Colinas realiza o
projeto “Papel Transformador:
implantação da coleta de papel
para reciclagem”. O intuito é
desenvolver uma visão crítica e
uma consciência ética junto aos
funcionários,
docentes
e
discentes frente à prática atual
de descarte de papel no
Campus,
com
vistas
à
implementação de um plano de
ação para a coleta de papel e
reutilização do mesmo pela
Unidade Prisional da cidade.
“Nós desenvolvemos
alguns projetos na área da
sustentabilidade e um deles é
esse. A ideia é poder contribuir
n o
p r o c e s s o
d e
desenvolvimento
de uma
consciência ética e sustentável
a respeito da responsabilidade
do descarte correto de papel,
objetivando
diminuir
os
impactos gerados pelo acúmulo
de papel”, explica a Diretora do

Campus Colinas, Profª. Cícera
Borba.
E l a
a i n d a
complementa: “Nós fornecemos
o papel e os detentos tem a
oportunidade de transformar
esse papel em arte, dando,
assim,
prioridade
para
reciclagem. E em contrapartida
nós ainda temos a mão de obra
desses detentos que fazem a
nossa limpeza externa no
Campus e, com isso, eles
conseguem reduzir a pena.
Então, para nós é um projeto
belíssimo porque de fato o papel
está transformando vidas”.
COMO FUNCIONA
São disponibilizadas
caixas em todos os setores do
Campus para coleta dos papéis
utilizados pelos funcionários e
alunos em suas rotinas, para
que sejam coletados e pesados
mensalmente. Os papéis, de
preferência, devem ser limpos e
secos.
As
coletas
são
realizadas por meio da parceria
com a Unidade Prisional de
Colinas-UPR, que atualmente
contribui com o sistema de
remição de pena por trabalho
(Artigo 126 da Lei nº 7.210, de
11 de julho de 1984) dos
internos,
que
realizam

artesanato, reutilizando papéis.
“Temos
um grupo
chamado Arte Livre, que conta
com detentos que fazem parte
do projeto. Além do papel,
usamos todo tipo de material
reciclável,
como plástico,
pneus, vidros, pet e etc. e, por
meio de oﬁcinas, esse material
é utilizado para produção de
cadernos, sacolas, origami,
canudos e muito mais. Além da
consciência ambiental, tem a
questão da geração de lucro
para os detentos. E eles adoram
e sempre pedem por mais”,
destaca a Psicóloga da Unidade
Prisional, Tássia Marília.
Além disso, a ideia é
que os cadernos produzidos
(ainda em fase de teste) sejam
doados para crianças carentes
da região. “No caso do projeto,
esse é o intuito principal nessa
parceria com a UEMA”, ressalta
a psicóloga.
“A realização de ações
de sensibilização e capacitação
são importantes para consolidar
as
responsabilidades
socioambientais e incentivar
mudanças de atitudes, não só
no meio ambiente,
como
também no espaço físico da
universidade”, ﬁnaliza a Profª.
Cícera.

Demanda de detentos para participar do projeto que cresce cada vez mais.
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UEMA comemora 50 anos do Curso de Agronomia
Por Karla Almeida

A

Universidade Estadual
do Maranhão (UEMA)
realizou uma série de
cerimonias em comemoração
aos 50 anos do Curso de
Agronomia.
A
p r i m e i r a
solenidade aconteceu no dia
26 de novembro,
na
Assembleia Legislativa do
Maranhão, por meio de um
requerimento do deputado
estadual César Pires.
Na
ocasião, foi realizado, pelos
Correios, o lançamento do
Selo alusivo a essa data.
“É motivo de alegria
quando surge a oportunidade
de reconstrução de todo o
cenário que começou lá atrás,
com pessoas que acreditavam
na cientiﬁcidade
e na
qualiﬁcação proﬁssional do
agrônomo. Quando não

tínhamos esses pensamentos
que temos hoje, a Agronomia já
crescia no Nordeste. Tive a
felicidade de acompanhar o
crescimento do nosso curso.
Hoje já se tem o doutorado e
uma série de situações que
tornam o curso de Agronomia
um
dos
melhores
da
Universidade
Estadual
do
Maranhão”, aﬁrmou o Deputado
César Pires.
De acordo com o exreitor e professor do Curso, José
Augusto Oliveira, é importante
reconhecer o salto que o curso
deu durante todos esses anos.
“Sinto-me extremamente feliz e
honrado em reconhecer a
importância que o curso de
Agronomia tem não só na minha
trajetória, mas também, para
os proﬁssionais egressos da
IES. São muitos proﬁssionais

distribuídos no Maranhão, em
outros estados e nas mais
diversas áreas de trabalho,
contribuindo
para
o
desenvolvimento da agricultura
sustentável em nosso país. Isso
que nos dá orgulho em fazer
parte dessa comunidade”,
conclui.
As
homenagens
continuaram no dia 28, no
plenário da Câmara Municipal,
com uma sessão solene, a
convite do vereador Honorato
Fernandes, que na ocasião
entregou
uma
placa
comemorativa aos professores e
proﬁssionais que contribuíram
n a
c o n s t r u ç ã o
e
desenvolvimento do curso.
E ainda, na noite do dia
28, a UEMA promoveu outro
momento
festivo
em
comemoração ao Jubileu de

Ouro da Escola de Agronomia,
no auditório da FIEMA. Na
oportunidade, o reitor da UEMA,
Gustavo Pereira da Costa
destacou em sua fala: “O que
estamos fazendo aqui é celebrar
a história, é resgatar a memória
de pioneiros, homens, mulheres
que ousaram
sonhar,
em
tempos idos, e assumiram os
desaﬁos
para
muitos
instransponíveis, mas que foi a
força
motriz
de suas
capacidades de trabalharem
conjuntamente.
A reunião
daqueles que construíram essa
trajetória constitui um grande
farol para iluminar o futuro
dessa
Escola,
dessa
Universidade. Pois, o passado e
o presente só têm sentido se
nós olharmos para o futuro com
esperança”.

Continua na próxima página

UEMA homenageia gestores e professores
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UEMA comemora 50 anos do Curso de Agronomia
Por Karla Almeida

A

solenidade foi marcada por uma série de homenagens para todos aqueles que ﬁzeram e fazem parte do Curso de Agronomia. No
primeiro momento, o reitor Gustavo Pereira da Costa, recebeu um troféu e um certiﬁcado das mãos da diretora do Centro de
Ciências Agrárias (CCA), Ana Maria Silva Araújo e da diretora do Curso de Agronomia, Ana Cristina Mendonça.

Posteriormente,
as
homenagens foram feitas
por categorias. A primeira
categoria “Personalidades
que assinaram a Lei de
Criação
da Escola
de
Agronomia”,
foram
homenageados:
Ÿ Eliezer Moreira Filho
Ÿ José Maria Cabral Marques
Ÿ José Sarney Costa
Ÿ
Lourenço José Tavares
Vieira da Silva (Professor
fundador e ex-diretor do
Curso de Agronomia no
período de novembro de
1969 a maio de 1970).
Ÿ Na segunda categoria
“ P r o f e s s o r e s
Fundadores”,
os
homenageados foram:
Ÿ Prof. Antônio Rodrigues
Nunes
Ÿ Prof. Aziz Tajra Neto

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Prof. Carlos Alberto dos
Santos Marques
Prof. Evandro Ferreira das
Chagas
Heráclito
Herculano
de
Sousa Aquino
Hiran Carneiro dos Santos
Jaime Ribeiro da Silva Maia
João Batista Silva Braga
João Rebelo Vieira
José Carlos de Araújo Silva
José de Jesus Reis Athayde
José de Ribamar dos Santos
Muniz
José de Ribamar Ribeiro
José Mariano dos Santos
José Ribamar Moreira Lima
José Roberto Soares
José Trajano
Brandão
Martins
Kilmer Freitas Costa
Manlio Silvestre Fernandes,
Miguel Roeder
Reynaldo Soares de Lyra

UEMA homenageia professores e servidores

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Pessoa
Ruﬁno Fernandes
Severino Pessoa de Lima
Waldimir Coelho Costa Junior
Na terceira categoria
“Diretores de Curso”, os
homenageados foram:
Profa. Ana Maria Silva de
Araújo
Prof. Flavio
Pomar de
Andrade
Prof. Francisco Nóbrega dos
Santos
Prof. Hamilton Jesus Santos
Almeida
Prof. José Augusto Silva
Oliveira
Prof. José dos Santos
Pinheiro
Profa. Maria Cristina da Silva
Mendonça
Profa. Maria Rosangela
Malheiros Silva
Prof. Moisés
Rodrigues

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Martins
Na
categoria
“In
M e m o r i a n ” ,
o s
homenageados foram:
Antônio Augusto Ewerton
Martins
Avelino Oliveira Serra
Djalma Nina Rodrigues
Elias Sefer
Ezelberto Martins
Graccho Bolivar Pinheiro da
Silva
Joaquim Cesar dos Santos
José Raimundo dos Santos
Muniz,
Milton do Espirito Santo
Maciel
Newton
Emmanoel
Junqueira Ayres
Raimundo João Barbosa
Pinheiro
Roberto de Pádua Macieira
Rosa Mochel Martins
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Ouvidoria no SigUema
Por Alcindo Barros

A

Pró-Reitoria
de
Planejamento
e
Administração,
por
meio da Coordenadoria de
Sistemas
de Informação
(CSI/PROPLAD), implantou no
Sistema
de Informações
Gerenciais
da
UEMA
(SIGUEMA)
o Módulo
Ouvidoria, que será um canal
de comunicação
entre a
instituição, alunos, servidores
e comunidade externa.
A partir
do 1º
semestre letivo da UEMA em
2020, todas as manifestações
– denúncias, reclamações,
elogios,
entre outros
–
enviadas à Ouvidoria a partir
de agora serão registradas em
um sistema online, integrado
com
as
informações
acadêmico-administrativas,

facilitando o trâmite e registro
seguro de processos.
A n t e s ,
a s
manifestações
que eram
recebidas
por e-mail
e
registradas em papel, agora
s e r ã o
a r q u i v a d a s
eletronicamente e integradas
com o SigUema. A partir desta
integração, as informações
cadastradas no Sistema serão
encaminhadas
virtualmente
pela Ouvidoria Geral aos setores
que têm competência para
respondê-las.
Todos
os
manifestantes,
inclusive
servidores, podem pedir sigilo
de seu nome e contato no
formulário.
Todos os que
registrarem
manifestação
receberão
um número de
protocolo para acompanhar o
trâmite do processo.

O Pró-Reitor
de
Planejamento e Administração,
Roberto Serra, destaca os
benefícios para comunidade
acadêmica, como: “agilidade no
processo
de registro
de
ocorrências; acompanhamento
do trâmite das manifestações e
a geração de estatísticas sobre
as demandas que a Ouvidoria
recebe.” O Chefe da Ouvidoria,
Hailton Rogeris, avalia que “o
Módulo
será de extrema
importância
para
a
transparência
dos dados
registrados, uma vez que a
integração com o SigUema
possibilitará registro online dos
processos tramitados dentro da
Universidade,
garantindo a
veracidade e segurança dessas
informações”.

Projeto de professores da UEMA está entre os 13 selecionados para
Programa de Intercâmbio entre pesquisadores do Brasil e Reino Unido

O

s professores
José
Sampaio
Junior
e
Fernando Bezerra, da
Universidade
Estadual
do
Maranhão, estão entre os 13
selecionados para o Researcher
Links
2019-2020,
com a
proposta de um Workshop com o
tema “Urbanisation confronts
Human Rights: Simulating a
sustainable Urban future in
Brazil using the integration of
BIM and Systems Modelling:
BIM2S” (Direitos Humanos e
Urbanização: Simulando um
Futuro Sustentável por meio da
Integração do BIM e Modelos de
Sistemas BIM2S). A proposta foi
construída dentro do Programa
de Pós-Graduação em Geograﬁa
(PPGEO).
O Researcher Links
2019-2020 objetiva o apoio à
realização
de Workshops
Cientíﬁcos, que sirvam como
plataformas para a colaboração
entre cientistas brasileiros e
cientistas britânicos.
O evento,
com
previsão
para o segundo
semestre de 2020, tratará de
problemas como as questões
urbanas, agrárias e ambientais.
A proposta vai muito além do
workshop em si, o intuito
possibilita
contatos
e
intercâmbios, por meio dos
programas de pós-graduação
em Geograﬁa (PPGEO) e o de

Desenvolvimento Socioespacial e
Regional (PPDSR), além dos
demais programas que tiverem
aﬁnidade com a temática.
“Uma boa oportunidade
para os alunos da graduação e
pós-graduação, os docentes da
instituição
por estarem em
contato com uma universidade
estrangeira.
O evento visa
fortalecer essa parceria que já
existe entre o Brasil e o Reino
Unido, mas especiﬁcamente entre
a UEMA e a Universidade of

estimula a consolidação da pósgraduação
e suas
várias
atividades. E, sem isso, não seria
possível
que
professores
estivessem engajados a participar
de editais dessa envergadura e
conseguirem
atingir
seus
objetivos. Tal participação na
chamada
não é importante
somente para o Maranhão, mas
para o Brasil, na medida em que o
Estado se destaca, mostrando
para
instituições
públicas
internacionais, que aqui também

Wolverhampton, na Inglaterra. Eu
acredito que será muito positivo
esse contato e espero que
consigamos alcançar o objetivo,
que é fortalecer essa parceria e
que no futuro consigamos enviar
alunos e professores da UEMA
para as universidades inglesas,
bem como receber o pessoal de
lá”, explicou o Prof.Fernando
Bezerra.
De acordo
com o
professor Sampaio, “gostaria de
agradecer a UEMA, que sempre

temos
condições
de fazer
pesquisa,
que
temos
pesquisadores que desenvolvem
trabalhos importantes”.
Sobre o Researcher Links
2019-2020
A chamada
é uma
parceria entre o Conselho Nacional
das Fundações Estaduais de
Amparo à Pesquisa (Confap) e o
British Council, que é uma espécie
de intercâmbio
entre
os
pesquisadores do Brasil e Reino
Unido.

Participaram
da
chamada Researcher Links 20192020, nove Fundações de Amparo
à Pesquisa, são elas: Além da
Fundação de Amparo à Pesquisa e
ao Desenvolvimento Cientíﬁco e
Tecnológico
do Maranhão
(FAPEMA), a Fundação Araucária
(FA); Fundação de Apoio à
Pesquisa do Distrito Federal
(FAPDF), Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Alagoas
(FAPEAL), Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado do Amazonas
(FAPEAM), Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Goiás
(FAPEG), Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG), Fundação de
Amparo à Pesquisa e Inovação do
Espírito Santo (FAPES) e a
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (FAPESP).
Ao
todo,
foram
aprovados 13 projetos, com
propostas que abordam temas
como: sistemas agro-alimentares
sustentáveis; fontes renováveis e
tecnologias de energia limpa;
soluções
sustentáveis
para
redução de CO2; desemprego e
precariedade
do trabalho;
literacias digitais e inclusão social
no Brasil, dentre outros.
As propostas aprovadas
serão ﬁnanciadas
por suas
respectivas Fundações de Amparo
à Pesquisa.

UEMA NOTÍCIAS

8

PROJETOS

Projeto Audiovisual da UEMA resgata as
relações de memória e Identidade em São Luís
Por Priscila Abreu

P

roduzir
imagens
audiovisuais,
com
depoimentos de idosos a
partir de suas histórias de vida
e na confrontação de suas
memórias; esse é o objetivo
do projeto
de extensão
intitulado
“Audiovisual
e
fotograﬁas:
relações
de
memória e identidade nos
espaços urbanos a partir dos
registros
do Museu
da
Memória
Audiovisual
do
Maranhão
-MAVAM e da
memória de idosos.”
O
P r o j e t o ,
coordenado pela prof.ª Rose
Panet, já existe há dois anos e
está
em sua segunda
experiência.
O estudo é
contemplado pelo EDITAL N.
O O 3 / 2 0 I 8
d a
PROEXAE/UEMA.
“Acreditamos
que

conhecer é o primeiro passo
para preservar. A produção de
um documento audiovisual é,
portanto,
um registro
importante
de resgate
e
memória. A equipe foi muito
colaborativa,
mostraram-se
interessada e empolgada com o
projeto da pesquisa e com o
resultado a ser produzido,”
ressalta a coordenadora do
projeto, prof.ª Rose Panet.
Para essa ação foram
utilizados
os métodos
bibliográﬁcos, documentais, a
observação
sistemática
e
comparativa
das imagens
fotográﬁcas
e audiovisuais
visualizadas (fotoelicitação). No
momento do contato com as
imagens foi realizado o registro
audiovisual do resgate das
memórias de quem viveu as
transformações
urbanas e

sociais.
Em seguida, a partir
das entrevistas ﬁlmadas e
consentidas, foram realizadas
as gravações. As imagens
audiovisuais, principalmente a
memória dos mais vividos,
tiveram
o papel
de
protagonistas.
“Como sou professora
e também cineasta, o projeto
nasce com o desejo de produzir
imagens audiovisuais aliadas a
depoimentos
de idosos
confrontados
às imagens
fotográﬁcas
e audiovisuais
antigas disponíveis no Museu do
Audiovisual
do Maranhão,
trazendo reﬂexões sobre a
dimensão da memória e das
transformações
urbanas.”
conclui Panet.
Entre os resultados
obtidos,
se encontra
um

Alunos e professores discutem e realizam Projeto Audiovisual

documento audiovisual que está
à disposição da comunidade
acadêmica e da sociedade
ludovicense.
A professora
Rose
Panet é cidadã franco-brasileira,
doutora
em Antropologia,
professora
do curso
de
Arquitetura e Urbanismo da
UEMA e cineasta. Realizou o
documentário
“Manuel
Bernardino: o Lênin da Matta”,
narrado por Zeca Baleiro e o
c u r t a - m e t r a g e m
“Amniogênese”, além de 16
ﬁlmes etnográﬁcos.
Foi a
primeira mulher no Maranhão a
roteirizar e dirigir um ﬁlme de
longa-metragem
ﬁnanciado
pelo
Fundo
Setorial
de
Audiovisual da ANCINE.
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Alunos UNABI participam de Projeto sobre Leitura de Imagem
Alunos UNABI participam de Projeto sobre Leitura de Imagem
Por Karla Almeida
Por Karla Almeida

C
C

om o objetivo
de
d e s e n v o l v e r
om o objetivo
de
habilidades
para a
d e s e n v o l v e r
capacidade de leitura de
habilidades
para a
imagem, obras artísticas e
capacidade de leitura de
imagem em movimento, a ﬁm
imagem, obras artísticas e
de ampliar a percepção da
imagem em movimento, a ﬁm
linguagem visual, os alunos do
de ampliar a percepção da
Programa
Universidade
linguagem visual, os alunos do
Aberta Intergeracional
da
Programa
Universidade
Universidade
Estadual do
Aberta Intergeracional
da
Maranhão
(UNABI/UEMA)
Universidade
Estadual do
participaram
do Projeto
Maranhão
(UNABI/UEMA)
intitulado “Noções Básicas de
participaram
do Projeto
Leitura de Imagem para os
intitulado “Noções Básicas de
alunos da UNABI-UEMA”.
Leitura de Imagem para os
O Projeto
foi
alunos da UNABI-UEMA”.
desenvolvido pela professora
O Projeto foi desenvolvido
do departamento de Ciências
pela
professora
do
Sociais, Maria de Fátima
departamento de Ciências
Ribeiro
dos
Santos
Sociais, Maria de Fátima
(Coordenadora) e pelas alunas
Ribeiro dos Santos

Vanessa
Teles
Nunes
(Bolsista/Direito),
Isabelle
(Coordenadora) e pelas alunas
Luísa
Silva Teles
Cantanhede
Vanessa
Nunes
(Voluntária/Direito), Isabelle
Adriane
(Bolsista/Direito),
L
e
ã
o
d
e
S
o
u s a
Luísa
Silva
Cantanhede
(Voluntária/Letras) e Adriane
Petúnia
(Voluntária/Direito),
LG ea ãl vo ã od e B eS zoe ur sr a
a
(Voluntária/Direito). ePara
a sua
(Voluntária/Letras)
Petúnia
efetuação,
G
a l v ã tiveram
o
B eo zapoio
e r do
r a
edital Programa Institucional
de
(Voluntária/Direito).
Para a sua
Bolsa
de
Extensão
(PIBEX)
da
efetuação, tiveram o apoio do
Pró-Reitoria
deInstitucional
Extensão de
e
edital
Programa
Assuntos
Estudantis
Bolsa
de Extensão
(PIBEX) da
(PROEXAE). de Extensão e
Pró-Reitoria
com a
Assuntos De acordo
Estudantis
coordenadora
e
as
alunas,
o
(PROEXAE).
projeto
a partir da
De
acordosurgiu
com a coordenadora
oportunizar
enecessidade
as alunas, odeprojeto
surgiuaos
a
alunos
da
UNABI
o
partir da necessidade
de
conhecimento aos
da alunos
linguagem
oportunizar
da
artística,otendo
como objeto da
de
UNABI
conhecimento
estudo obras
de artetendo
de como
linguagem
artística,

pintores
clássicos
da
Renascença,
do
Barroco
e
do
objeto de estudo obras de arte
Rococó,
e também,
obras de da
de pintores
clássicos
pintores
brasileiros
Renascença,
do Barrocoque
e do se
destacaram
na
arte
Colonial,
Rococó, e também, obras de
Barroca
Acadêmica.
pintores ebrasileiros
queAlém
se
dessas,
apontam
ainda
a
destacaram na arte Colonial,
importância
de apresentar
a
Barroca e Acadêmica.
Além
leitura
de imagem
dessas,
apontam
ainda ema
movimento.
importância de apresentar a
coordenadora
leitura A de
imagem Fátima
em
Santos
destacou
que os
movimento.
resultados
demonstraram
que
A
coordenadora
Fátima Santos
os
alunos
da
UNABI
construíram
destacou que os resultados
junto
ao projeto
novasda
demonstraram
que os alunos
perspectivas
de
perceber
o que
UNABI construíram junto
ao
existe além
aparente,deou
projeto
novas do
perspectivas
seja,
novas
possibilidades
de
perceber o que existe além do
interpretação
de novas
uma obra
aparente,
ou seja,
imagética.

“Além disso, o projeto
contribuiu
também,
para o
possibilidades
de interpretação
aprendizado
leitura das artes
de uma obra da
imagética.
visuais
algo prazeroso
“Além como
disso,
o projetoe
necessário
para
a
vida
contribuiu também, pessoal
para oe
social. Assim,
os benefícios
aprendizado
da leitura
das artes
percebidos
a melhoria
visuais
comoforam
algo prazeroso
e
cognitiva dos
necessário
paraparticipantes
a vida pessoalee
sensibilidade
em
social.
Assim, estética
os benefícios
relação
à leitura
de a
imagem.
percebidos
foram
melhoria
Proporcionou,
ainda,
ume
cognitiva dos participantes
envolvimento
da
Universidade
sensibilidade
estética
em
com
a terceira
idade,
uma vez
relação
à leitura
de imagem.
que
ofereceu
práticas
de
Proporcionou,
ainda,
um
interpretação
imagética
envolvimento da Universidade
necessárias
com a terceira idade,para
uma vezo
desenvolvimento
que ofereceu sociocultural”,
práticas
de
enfatizou
interpretaçãoa coordenadora
imagética
Fátima
Santos.
necessárias
para
o

Alunos em salas de aula participam de Projeto sobre leitura de imagem
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Projeto de alunos da UEMA ensina comunidade a fabricar sabão
Por Polyannna Bittencourt

Acadêmicos de Biologia de Coelho Neto orientam a comunidade na produção de sabão

U

ma cena comum é o
descarte do óleo que é
utilizado nas frituras
diretamente no ralo da pia ou
jogado no lixo orgânico
comum, porém, essa ação
corriqueira
ocorrida
em
muitos lares, pode causar
sérios problemas ambientais,
como a contaminação das
águas e do solo, além de
entupir
os sistemas
de
encanamento residencial e
municipal.
Pensando
nessa
problemática e em formas de
preservar o meio ambiente,
acadêmicos
do curso de
Ciências
Biológicas
da
Universidade
Estadual do
Maranhão – Campus Coelho
Neto – desenvolveram um
projeto com a comunidade do

Bairro Olho D'Aguinha para a
fabricação de sabão a partir da
reutilização de óleo.
“Percebemos
a
necessidade de conscientizar a
população para o combate da
poluição e a conservação dos
recursos
naturais,
assim
pensamos
em formas
de
reciclar esse resíduo, para
evitar que seja descartado de
maneira irregular no meio
ambiente. A comunidade do
Olho D´Aguinha foi escolhida
por estar localizada no entorno
da Universidade”,
explicou
Hernando Batista, coordenador
do projeto.
Assim, o Projeto tem
como objetivo
ensinar
a
comunidade a fabricar sabão
reutilizando o óleo usado em
frituras para preservar o meio

ambiente e além disso gerar
renda para as pessoas.
D u r a n t e
o
desenvolvimento do Projeto, os
acadêmicos realizaram visitas
de campo para entrevistar a
comunidade
e explicar os
objetivos da ação, além de fazer
um convite
para que os
entrevistados recolhessem óleo
para futura fabricação de sabão
na UEMA e comercialização do
mesmo.
Além disso, foram
promovidos palestras e vídeos
sobre os danos causados pelo
descarte irregular do produto, e
foram apresentadas as formas
corretas da fabricação de sabão,
tanto em barra quanto em
líquido, por meio de oﬁcinas.
Como resultado do
projeto, estabeleceu-se uma

redução de 80% do descarte
inadequado do óleo de fritura no
meio ambiente, por meio da
sensibilização e conscientização
de 50 famílias
desta
comunidade.
“Assim, conseguimos
evitar o agravamento
da
poluição, reciclando 110 litros
de óleo de fritura, produzindo
acerca de 630 litros de sabão
caseiro líquido e 76.000 kg
sabão em barra. E assim, todo
produto fabricado foi distribuído
entre
as
famílias
da
comunidade, para vender e
gerar renda”, explicou Batista.
O projeto também
contou com a participação dos
alunos da Universidade Aberta
Intergeracional (UNABI).
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Semana Acadêmica é ampliada com a união dos principais eventos da Instituição
Por Paula Lima

A

Universidade Estadual
do Maranhão (UEMA)
realizou, de 04 a 08 de
novembro,
a Semana
Acadêmica 2019. O evento
reuniu atividades de cunho
cientíﬁco,
ambiental
e
cultural, além de ações para a
comunidade em geral.
“Ampliamos
o
conceito
da
Semana
A c a d ê m i c a , o n d e
congregamos
eventos de
grande magnitude como o
Seminário
de Iniciação
Cientíﬁca o SEMIC e a Jornada
de Extensão, JOEX, além de
outros eventos que integram
nossa programação como
oﬁcinas,
workshops
e
atividades voltadas para a
comunidade. Nós abrimos a
Universidade
Estadual do
Maranhão,
chamamos
a
sociedade para conhecer o que
produzimos academicamente,
ao lado de uma programação
cultural artística rica.
O nosso objetivo foi
mostrar
nossa
vida
institucional,
onde
produzimos e fornecemos
proﬁssionais,
realizamos
pesquisa
e projetos
de
extensão de grande relevância

para a sociedade”, disse o reitor
Gustavo Costa.
Além dos eventos tradicionais
como o SEMIC e a JOEX, a
Semana
Acadêmica
ainda
contou com mais 12 eventos.
Destaque para a programação
voltada para a comunidade,
onde foram oferecidos serviços
gratuitos, incluindo o Dia da
Saúde, Pet Day e Escritórios de
atendimento, por meio do
“UEMA de portas abertas à
comunidade”.
Para a coordenadora
geral da Semana Acadêmica,
Prof.ª Andrea Azevedo, o
evento teve como objetivo
mostrar
o que a nossa
Universidade produz de melhor.
“Quem circulou por nossa
Universidade
teve
a
oportunidade de conhecer os
trabalhos desenvolvidos nos
nossos laboratórios e salas de
aula”, explicou.
O evento deste ano foi
constituído por 04 temáticas
simultâneas. A programação
cientíﬁca
contou
com a
participação
de
2850
congressistas credenciados em
13 eventos cientíﬁcos, são eles:
XXXI Seminário de Iniciação
Cientiﬁca da UEMA (SEMIC),

12ª Jornada
de Extensão
Universitária (JOEX), II Jornada
da Cultura,
Workshop
de
Educação,
Workshop
de
Inovação,
Protagonismo
e
Empoderamento
da Pessoa
Idosa(UNABI),
VI Encontro
Estadual
de Filosoﬁa,
VI
Encontro de Iniciação à docência
da UEMA (ENID), Creditação da
Extensão Acadêmica, Workshop
de Agronomia, IX Formação
Docente, História e Ensino,
Workshop de Zootecnia.
Na programação
ambiental,
realizada
pela
Assessoria de Gestão Ambiental
da UEMA
(AGA),
foram
oferecidos o Talk show, oﬁcinas,
vivências, circuito sala verde e
visitação ao Herbário Rosa
Mochel.
A programação cultural
recebeu no palco “UEMA em
foco”
os
talentos
da
Universidade e comunidade que
puderam participaram de pocket
shows, aulões de dança, Dj,
karaokê, tambor de crioula,
cacuriá, corais, orquestra de
violões, violino e apresentações
de dança.
Na programação para
c o m u n i d a d e f o r a m
disponibilizados
serviços

gratuitos na área da saúde,
direito, arquitetura, veterinária,
dentre outros. O encerramento
foi marcado pela premiação dos
trabalhos apresentados pelos
acadêmicos durante a semana.
“É muito importante
esse reconhecimento
para
quem trabalhou ao longo de um
ano num projeto de pesquisa,
ensaios
de campo,
de
laboratório, em apresentações,
estudos e pesquisas,
que
resultaram nessa premiação.
Meus sinceros parabéns a todos
os alunos e professores, que
para o ano consigam trazer
novos trabalhos, com novos
prêmios para engrandecer a
pesquisa da Universidade”,
aﬁrmou o Vice-reitor, Walter
Canales.
“Receber esse prêmio
é muito importante, porque é
um incentivo.
Vem para
valorizar a nossa pesquisa,
aquilo que a gente faz. Eu
agradeço a UEMA por essa
iniciativa”, disse a premiada
Suélem Sousa dos Santos,
aluna de Ciências Sociais, uma
das premiadas do SEMIC.

As diversas atividades realizadas na Semana Acadêmica no Campus Paulo VI
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