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PESQUISADORES DESENVOLVEM INSETICIDA
QUE ELIMINA OVOS DA DENGUE

Pesquisadores da Universidade Estadual do Maranhão desenvolveram um inseticida capaz de eliminar
os ovos do mosquito transmissor da dengue. O invento deve combater a proliferação da doença.

AUMENTA NÚMERO
DE ATENDIMENTOS A
CÃES COM
LEISHMANIOSE
Hospital Veterinário Universitário da UEMA tem recebido, em média, 12 casos
de suspeita de cães com
Leishmaniose por semana.
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CONFLITOS
SOCIOAMBIENTAIS
URBANOS

PESQUISADORES ESTUDAM
A ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO MEL DE ABELHAS
SEM FERRÃO

Aluna do curso de Ciências Sociais da UEMA desenvolve projeto de pesquisa
“Conflitos socioambientais
urbanos: apropriação e uso
de áreas de proteção ambiental”.

Pesquisa objetivou verificar
se os méis de abelhas sem ferrão são eficazes no combate
à bactérias causadoras de infecções como furúnculos, espinhas, pneumonia, meningite,
septcemia, infecção urinária,
infecções sanguíneas e respiratórias.
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UEMA JÁ GRADUOU
CERCA DE 1.000 ALUNOS
EM 2015
Os formandos são do campus de São Luís e dos campi
de Timon, Caxias, Imperatriz,
Barra do Corda, Santa Inês,
Bacabal, São João dos Patos e
Pinheiro.
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Editorial

O ano de 2015 marca um
novo momento de realinhamento estratégico da gestão

Gustavo Pereira da Costa,

Reitor da UEMA

da Universidade Estadual do
Maranhão. Um dos pilares
desse processo, sem dúvida,
é a construção coletiva do
Plano de Desenvolvimento
Institucional. Sua elaboração tomará como ponto de
partida dois documentos: 1)
“Para avançar mais”, apresentado à comunidade universitária na última eleição
para reitor e vice-reitor e validado nas urnas; 2) “ UEMA:
a universidade de todo o
Maranhão”, entregue ao governador Flavio Dino nos primeiros 30 dias de Reitorado.
Neste documento, consta
um diagnóstico geral e os
planos de investimento para

os próximos quatro anos.
Por meio de ambos, assumimos compromissos elevados perante a sociedade
maranhense. Compreendemos que as necessidades da
nossa Instituição não podem
estar distantes ou afastadas
dos propósitos do povo deste
Estado. A UEMA é bastante
complexa por sua diversidade, suas possibilidades, sua
ampla presença no território
maranhense.
Convivemos
com realidades bem assimétricas e temos responsabilidade em todos os espaços em que desenvolvemos
nossas atividades. É certo,
portanto, que temos muito a

realizar em prol da ciência e
da educação. Para este fim,
é primordial que todos dialoguem e compartilhem experiências, coloquem ideais
republicanos acima de interesses localizados. Só assim, conseguiremos melhorar
os tão preocupantes índices
educacionais e de desenvolvimento humano do Maranhão.
A UEMA hoje está alinhada ao
propósito de trabalhar para
esse Maranhão melhor, articulado com o Estado e com
a sociedade. Este é apenas o
início de um novo percurso a
ser trilhado por essa Universidade que é a Universidade
de todos os maranhenses.

NOVIDADES NA COMUNICAÇÃO DA UEMA
Até o final de 2014, a
Universidade Estadual do
Maranhão contava com três
assessorias de comunicação
interna: assessoria central,
assessoria do Programa Darcy Ribeiro e assessoria do
Núcleo de Tecnologias para
Educação (UemaNet). Um
dos planos dos novos gestores da Instituição, no entanto, era unificar o setor de comunicação da Universidade,
a fim de assegurar um serviço mais amplo e de maior
alcance junto aos públicos
interno e externo.
Diante da proposta, profissionais das três assessorias de comunicação compõem, hoje, a nova Assessoria de Comunicação Institucional da UEMA, que está
subdivida em quatro núcleos: Imprensa, Marketing,
Rádio e TV e Cerimonial.
A equipe – coordenada
pela professora Maura Cléia
Araújo Silva, e composta por
profissionais do jornalismo,
relações públicas, publicidade e propaganda, Rádio e
TV e marketing – preparou
uma série de novas ações
e produtos para o setor de
comunicação.
Há
planos
para o público interno, que

visam dar maior destaque
às atividades desenvolvidas
por acadêmicos, professores, pesquisadores, egressos e servidores; e também
ações de aproximação com
o público externo, com o
objetivo de dar maior
visibilidade às principais atuações da
UEMA no âmbito do
ensino, pesquisa e
extensão.
Este
jornal,
com novo layout
e novas propostas editoriais, é
o primeiro produto ofertado ao
público,
dentro
da nova política
de comunicação da
Universidade Estadual. Desenvolveremos,
também, dois novos
canais de comunicação:
UEMA notícias TV, web jornal
que será veiculado no site
da Instituição e a newslatter
– espécie de boletim informativo enviado por email.
Outra novidade é o Cerimonial da Universidade que,
desde janeiro, está sob a
responsabilidade da Assessoria de Comunicação Institucional.

Realizaremos, ainda, ações
e campanhas de cunho educacional, social e cultural, que

e Extensão e Assuntos Estudantis.
A UEMA está mais conectada no ciberespaço também. Além do Facebook e
Twitter, a comunidade acadêmica poderá, a partir
deste mês, acompanhar
as novidades da Universidade no Instagram. Além de inserir links com as
principais notícias
do site, faremos
campanhas institucionais e divulgaremos informações importantes sobre assuntos
relacionados
à educação
e pesquisas
científicas.

serão
desenvolvidas em
colaboração com
outros setores da Instituição, tais como: Prefeitura
de Campus e Pró-Reitorias
de Graduação, Planejamento
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SAÚDE
Por: Walline Alves

O Hospital Veterinário Universitário da UEMA tem recebido, em média, 12 casos de
suspeita de cachorros infectados por semana. São os atendimentos mais recorrentes no
Hospital. “O número é alarmante e a situação também”,
sublinhou o Diretor do referido hospital, Prof. Dr. José
Arnodson Coelho de Sousa
Campelo.
A Leishmaniose é uma grave doença infecciosa, porém
não contagiosa, que acomete
vários mamíferos. É transmitida por um protozoário
que tem o nome científico de
Leishmania chagase.

Foto:Wanessa Dias

De acordo com o Dr. Arnodson Campelo, o principal
transmissor (vetor) da doença
é um inseto (flebotomíneo),
da espécie Lutzomyia Longipalpis, também conhecido
como mosquito palha. O contágio, em cães e no homem,
ocorre através da picada do
inseto infectado. O cão é o
principal reservatório do parasita e, devido à proximidade

com o homem, aumenta o risco de transmissão da doença.
No entanto, o calasar
(como a Leishmaniose é popularmente conhecida) não é
transmitido ao homem através da lambida, mordedura
ou afago do cachorro. O contágio só ocorre através da picada da fêmea infectada do
mosquito palha no homem. “É
impossível pegar a doença por
contato direto com animais
doentes”, ratifica o Diretor do
Hospital Veterinário da UEMA.
Sintomas
O cão contaminado apresenta sintomas como fraqueza, descamação e nódulos na
pele, úlceras, febre, atrofia
muscular, falta de apetite, vômito, lesões oculares e sangramentos.
Segundo o Dr. Arnodson
Campelo, ao chegar ao Hospital Veterinário Universitário
da UEMA, os cachorros suspeitos clinicamente de calasar
são examinados e encaminhados para a realização do
teste rápido de triagem (Imunocromatografia). Caso haja
a confirmação da doença, os
médicos veterinários orientam
os proprietários dos animais a
fazerem outros exames laboratoriais como contraprovas
(RIFI ou o imunoenzimático ELISA) para, em seguida,
emitir o laudo soropositivo,
recomendando a eutanásia.
Com o laudo em mãos, os
animais são encaminhamos
para o Centro de Controle de

Zoonoses – de responsabilidade da Prefeitura de São Luís –
que funciona no Campus Paulo VI - UEMA.
Por que fazer a Eutanásia do animal?
De acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde
(SVS), do Ministério da Saúde, a Leishmaniose visceral
está expandindo-se para áreas urbanas de médio e grande
porte, tornando-se assim um
crescente problema de saúde
pública no país e em outras
áreas do continente americano. Trata-se de uma endemia
em livre expansão geográfica;
no Brasil, o Nordeste é a região mais atingida.
Devido ao surto da doença, o tratamento de cães é
proibido, pois não diminui a
importância do cão como reservatório do parasito; logo,
o Ministério da Saúde indica
que seja feita a eutanásia no
animal doente, de acordo com
a Portaria Interministerial nº
1.426, de 11 de julho de 2008
– que proíbe o tratamento de
leishmaniose visceral canina
medicamento de uso humano
ou não registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
Polêmica
O Dr. Campelo, afirmou
que, embora a recomendação
seja realizar a eutanásia, algumas Organizações Não Governamentais, como a “Abrigo
dos Bichos”, do Mato Grosso
do Sul, conseguiram a autorização judicial para tratar seus
animais contra essa doença.
Ele explicou ainda que o
tratamento é caro, longo e é
apenas para remissão dos sintomas, ou seja, cura clínica.

Mas, frisou que existe a cura
epidemiológica, tanto no homem como no animal, porém
os cães são mais susceptíveis
e, portanto, podem ter mais
recaídas.
“A cura parasitológica, entretanto, não existe. Tanto os
homens quanto os cães, se
contraírem a doença, o parasita ficará para sempre em
seus organismos”, frisa o Dr.
Campelo.
No caso do tratamento dos
cães, essa é a grande dificuldade encontrada, segundo o
Dr. Arnodson, pois, na maioria das vezes, após o início do
tratamento, os sintomas são
amenizados, o animal aparentemente melhora e a maioria
dos donos interrompe o tratamento. “A recomendação para
eutanásia é polêmica, pois,
hoje, o cachorro vive como se
fosse um ente da sua família.
Como decidir por sacrificar? É
uma decisão difícil para qualquer dono. Mas, quando a
pessoa realmente cuida e tem
carinho pelo seu cão, consegue prosseguir com o tratamento até o fim”, concluiu.
Prevenção
Há vacina para a prevenção da doença – a Vacina
Leishtec, da Hertape calier
– mas só deve ser aplicada
nos animais que forem diagnosticados como não reagentes para a leishmania. Devem
ser aplicadas três doses da
vacina, com intervalos de 21
dias cada e deve ser repetida
anualmente. O cão deve ter,
no mínimo, seis meses para
iniciar; cadelas gestantes não
podem receber a vacina.

Foto: Edson Ferreira

Foto: Edson Ferreira

AUMENTA NÚMERO DE ATENDIMENTOS
A CÃES COM LEISHMANIOSE

Em caso de suspeita, a comunidade pode levar os cães para realizar o teste rápido no Hospital Veterinário
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EDUCAÇÃO
Por: Karla Almeida

PRIMEIRO MESTRADO EM
GEOGRAFIA DO MARANHÃO

A UEMA foi contemplada
com a aprovação do Mestrado Acadêmico em Geografia, o
primeiro do Maranhão, na área
de concentração em Natureza
e Dinâmica do Espaço.
Elaborado por uma comissão de professores do
Departamento de História e
Geografia do Campus Paulo
VI, o Mestrado foi recomendado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES),
na 157ª reunião da CTC-ES
(Conselho Técnico Científico de Ensino Superior), realizada entre os dias 24 e
26 de março de 2015, em
Brasília-DF.
O objetivo do Programa
de Pós-Graduação em Geografia (PPGEO) da UEMA
é fomentar os estudos geográficos, através de pesquisas voltadas para a
abordagem das dinâmicas
naturais, espaciais e territoriais; promover a capacitação de pessoal no exercício
das atividades relacionadas
à Ciência Geográfica; estimular a discussão inter/transdisciplinar entre as diversas áreas
do conhecimento, buscando a

solução conjunta de problemas
ambientais e socioeconômicos
e propiciar a inter-relação entre a graduação e a pós-graduação, possibilitando a reflexão
sobre a construção do conheci-

Dinâmica do Espaço: urbano
e rural. De acordo com o coordenador do Programa, José
Fernando Rodrigues Bezerra, a aprovação do Mestrado
Acadêmico vem fortalecer os

mento geográfico.
O PPGEO apresentará duas
linhas de pesquisa: Dinâmica
da Natureza e Conservação; e

estudos geográficos, de fundamental importância para a
compreensão das dinâmicas
espaciais urbanas e rurais que

se vêm desenrolando no Maranhão, em função de políticas
governamentais de incentivo
ao desenvolvimento de projetos industriais, minerais e do
agronegócio.
“A apropriação do espaço por atividades econômicas de grande impacto desencadeia transformações
na dinâmica de processos
naturais como os referentes
à dinâmica das águas e no
movimento de massas, por
exemplo, bem como sobre
a relação da sociedade com
a natureza, gerando movimentos populacionais na cidade e no campo, capazes
de ordenarem uma série de
transformações territoriais
e na paisagem”, destacou
Fernando.
O mestrado contará com
o quadro de 09 docentes
permanentes (sendo 6 do
DHG e 3 professores do Departamento de Geociências
da Universidade Federal do
Maranhão) e funcionará no
prédio novo de Pedagogia e
Geografia, localizado no Campus da UEMA, em São Luís.

CAXIAS
Por: Jesilene Corrêa

A FÍSICA AO ALCANCE
DE TODOS
O entendimento das Ciências
Exatas é, para muitos, um desafio. Quando se fala na Física
e seus desdobramentos, quase
numa unanimidade, poucos a
compreendem. Para desmitificar
esse pensamento, uma professora do Centro de Estudos Superiores de Caxias (CESC), da UEMA,
desenvolveu um projeto estratégico e inovador: a “Caravana Fisiquês”, que promove a difusão
científica, através de um triciclo,
equipado com experimentos físicos para a comunidade.
Segundo a professora Fátima
Salgado, idealizadora da ação,
o projeto visa a proporcionar o
contato físico dos estudantes
com a ciência. Toda a programação desenvolvida constitui uma
oportunidade na qual, professores, estudantes de Ensino Médio,
acadêmicos e população, em geral, participam de atividades de

cunho científico, demonstrando a
viabilidade e a relação, no âmbito
das atividades práticas pedagógicas, divulgação cientifica, articulação e integração, envolvendo a
ciência e a interdisciplinaridade.
“Na organização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de Caxias (SNCT 2014),
pensamos em como levar os experimentos científicos até a população. A princípio, a ideia era
comprar uma moto; logo depois,
encontramos o triciclo, que seria
ideal para nossa movimentação.
Eu e os alunos bolsistas equipamos o veículo com vagões para
carregar os experimentos e também, com equipamento de som,
para fazer os anúncios. Daí, então, nasceu a Caravana Fisiquês”,
conta a docente.
Ao todo, 20 bolsistas compõem o projeto que, desde o
mês de outubro (2014), leva a

Caravana até as
escolas
públicas e privadas
de Caxias e de
Ação realizada por acadêmicos da UEMA em Caxias
outros
municíalgo muito satisfatório”, lembra
pios maranhenses (a exemplo de
a professora, que escutou de alCodó, Timon, Balsas e São João
gumas jovens: “nunca pensamos
do Sóter), instituições de Ensino
ser possível compreender a Física
Superior, praças e locais públicos.
tão facilmente como naquele moAs experiências são variadas e
mento”.
buscam esclarecer os princípios
Outra participação memorável
da Física. São elas: “Mecaniquês”
aconteceu na cidade de Aldeias
(mecânica), “Optiquês” (Óptica),
Altas. “Quando fomos para lá,
“Eletriquês” (Elétrica) e “Terminão atentamos que, por causa
quês” (Térmica).
de um feriado, as escolas estaUma das apresentações ficou
riam fechadas. Então, os alunos
marcada na mente de Fátima
Salgado: “Quando seguimos para que conduziam a Caravana FiSão João do Sóter, conversamos, siquês pararam em um mercaprimeiramente, com a secretária do e fizeram as demonstrações
de educação do município, para ali mesmo – o que despertou a
nos dar um suporte. A partir daí, curiosidade de quem passava
fomos para um estádio que, para por lá. Em pouco tempo, o lugar
nossa surpresa, estava lotado estava cheio de gente querendo
de alunos da rede municipal. Foi ver os experimentos” finalizou.
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Mundo Acadêmico
Por: Karla Almeida

Foto: Edson Ferreira

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS URBANOS

Lagoa da Jansen - São Luís

Analisar os conflitos socioambientais urbanos, decorrentes
das
diferentes
formas de representação,
apropriação e uso das áreas
de Preservação Ambiental,
na cidade de São Luís-Ma,
foi o objetivo principal da
aluna Nadloyd da Conceição
Pinheiro Moraes, do curso de
Ciências Sociais da Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA), no desenvolvimento
do projeto de pesquisa “Conflitos socioambientais urbanos: apropriação e uso de
áreas de proteção ambiental”.
Sob a orientação da professora
Rosirene
Martins
Lima (Uema), o projeto objetivou identificar as situações,
os moradores, bem como
os conflitos socioambientais
decorrentes das formas de
ocupação e uso das Áreas de
Proteção Ambiental – APAS,
na cidade de São Luís e descrever as formas de representação, apropriação e uso
dessas áreas em questão.
“Esse projeto tem grande
importância para a UEMA, à
medida que coloca a universidade em contato com os
temas e problemas que estão na ordem do dia para os
diferentes grupos e pessoas
impactados,
diretamente,
por um modelo de desenvolvimento urbano, orientado
pelos interesses do mercado
imobiliário”, mencionou Rosirene Martins Lima.

E enfatizou, “a Universidade, através deste projeto,
contribui com a produção de
conhecimento, e ao mesmo
tempo, busca pensar propostas que possam construir
uma cidade melhor. Para a
sociedade, a importância é
uma maior aproximação, entre pesquisadores, alunos e
comunidade, com possíveis
diálogos em busca de soluções”.
Foi necessário, portanto,
um estudo dessas áreas de
Proteção Ambiental. Os dados foram obtidos em visitas
às Áreas de Proteção Ambiental do Itapiracó, do Maracanã e da Lagoa da Jansen.
De acordo com a pesquisa,
área de Proteção Ambiental é
uma área, em geral extensa,
com certo grau de ocupação
humana, dotada de atributos
abióticos, bióticos, estéticos
ou culturais, especialmente
importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das
populações humanas.
Segundo a aluna, que desenvolveu o projeto, ao fazer
a pesquisa, pôde perceber
que, apesar das áreas de
proteção ambiental possuírem instrumentos legais para
o seu uso, em muitos casos,
esses instrumentos não são
obedecidos, o que vem sinalizar uma necessidade de fiscalização mais intensa e de
um trabalho de sensibilização da comunidade, através

de palestras e campanhas
que podem ser realizadas.
“As APAs, atualmente,
vêm desempenhando papel
importante, já que contribuem na preservação dos recursos naturais e proporcionam uma qualidade de vida
para a comunidade. As atividades de conscientização
desenvolvidas pelos agentes
ambientais das áreas, também podem contribuir para a
mudança de comportamento
da comunidade. Incentivar a
população a buscar alternativas de preservação desse
espaço tão necessário à preservação da vida nas grandes
cidades, é um dos objetivos
desses agentes”, enfatizou
Nadyloyd Pinheiro.
Com os resultados obtidos, observou-se que as
APAs sofrem forte influência

das pressões, advindas estas
de um acirrado processo de
urbanização que se vem verificando, na cidade de São
Luís, nas ultimas décadas. O
que se vê, pois, é uma febre
de especulação imobiliária,
que tem levado à construção
de grandes empreendimentos imobiliários, prédios públicos e avenidas, em detrimento do uso dessas áreas.
Sem contar o uso irregular
do espaço, como por exemplo, pessoas que entram na
área para caçar ou usá-la
como pontos de drogas.
“Infelizmente, essas áreas
às quais eu tive acesso, têm
sofrido muito com a ação do
homem e, ainda que esteja
crescendo o número de áreas protegidas, a maioria delas precisa de manutenção,
conservação e preservação”,
destacou.
O desenvolvimento do
projeto, de acordo com a
aluna do curso de Ciências
Sociais, possibilitou saber e
entender o que é uma área
de proteção ambiental, seus
objetivos e o que tem sido
feito para protegê-las. “Esse
trabalho, na iniciação científica, é de grande importância, porque, através dele, adquirimos um pouco mais de
experiência dentro de nossa
área de atuação, permitindonos o contato com a profissão e a academia, desenvolvendo o senso crítico e uma
conscientização humanitária
como agentes para a melhoria da comunidade”, finalizou
Nadloyd da Conceição.
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Ciência e Tecnologia
Por: Carol Ribeiro

Foto: Wanessa Dias

PESQUISADORES DESENVOLVEM INSE

A dengue é, atualmente,
um dos principais problemas
de saúde pública do mundo,
com ocorrência frequente,
em áreas tropicais e subtropicais. De acordo com o Ministério da Saúde, a estimativa é de que 50 milhões de infecções ocorram anualmente
e que, aproximadamente, 2,5
bilhões de pessoas habitem
em países onde a dengue é
endêmica.
Um dos maiores desafios
no combate à doença e suas
variações é o controle do
mosquito vetor, Aedes aegypti, que encontra ambientes
favoráveis à reprodução em
criadouros com água parada.
Pensando nisso, uma equipe de professores da Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA) desenvolveu um inseticida capaz de eliminar os
ovos do mosquito transmissor, combatendo a proliferação da doença.
A invenção é gerada por
um processo de preparo e
aplicação de compostos inseticidas, obtidos a partir do
extrato hidroalcóolico do Nim
(Azadirachta indica A. Juss),
para eliminação de ovos e larvas do mosquito, como explica a pesquisadora do Depar-

tamento de Química, Adriana
Leandro Camara:
“O Nim é uma árvore de
grande abundância aqui no
Estado. Na própria Universidade, encontramos bastante essa espécie. Nosso estudo, propõe que, a partir
da obtenção do extrato das
folhas da árvore, pode-se
obter um produto viável, de
fácil manipulação, de baixo
custo, sem efeito tóxico ao
homem e que possa ser comercializado em campanhas
de controle do Aedes aegypti nos países onde há infestação por esse mosquito”,
apontou a docente.
Coleta e Preparação do
Extrato
Para realizar o experimento, as folhas da planta
foram coletadas no próprio
campus da UEMA, passando
pela secagem em uma estufa apropriada para material
botânico. Em seguida, foram
submetidas ao processo de
extração do etanol e transformadas em Extrato Hidroalcóolico bruto.
Com testes em laboratórios, o composto apresentou
grande eficácia, eliminando
de 98% a 100% dos ovos,
impedindo o crescimento do

Pesquisadores
próximo
à árvore Nim
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Foto: Wanessa Dias

ETICIDA QUE ELIMINA OVOS DA DENGUE
mosquito adulto. A pesquisadora ressalta, ainda, que,
pelo seu potencial, possivelmente o inseticida possa
combater outros insetos.
“A grande vantagem desse
composto é que, pela primeira vez, um produto é mais eficaz na eliminação dos ovos do
Aedes aegypti e, quem sabe,
até de outros insetos ainda
não testados, surgindo, pois,
uma grande possibilidade de
eliminar o vírus circulante da
Dengue e, assim, controlar a
doença, já que a única forma
de combatê-la é controlando o
inseto transmissor”, destacou.
A professora Maria Célia Pires,
do Departamento de Química, da UEMA, também é uma
das pesquisadoras que impulsionaram o estudo com o extrato do Nim. “A fase de ovo
do mosquito transmissor da
dengue é a mais resistente do
ciclo biológico. E, até agora,
não há descrito nenhum inseticida que tenha ação sobre
essa fase de desenvolvimento
do Aedes aegypti, o que torna esse inseticida de excelente potencial inovador, porque
evita o crescimento do mosquito adulto”, acrescentou.

Resultados e Aplicações
De acordo com os dados da
pesquisa, o maior problema
na eliminação do Aedes aegypti é que seus ovos e larvas podem durar até um ano.
Assim, para ser utilizado, os
compostos inseticidas devem
ser aplicados no local de infestação dos ovos e larvas do
mosquito transmissor.
O inseticida criado pelos pesquisadores da UEMA é de fácil
manipulação e pode ser, futuramente, comercializado e utilizado em campanhas de controle do Aedes aegypti, para
eliminar o vírus circulante da
Dengue, como explica Maria
Célia Pires.
“Além do baixo custo de produção do composto inseticida, outro fator de destaque é
a não toxicidade do produto,
comprovado por meio de pesquisas realizadas nos laboratórios da Universidade. Nenhum efeito tóxico foi observado sobre os ratos, tratados
com os compostos inseticidas nas diferentes concentrações, mostrando que, a
partir desse extrato, pode-se
obter um produto viável e de
fácil manipulação”, ressaltou
a pesquisadora.

Como se prevenir:
Segundo o Ministério da Saúde, até o mês de abril deste ano, já
haviam sido notificados 745.957 casos de dengue em todo país.
Como não há vacina para a doença, a única forma de combate
é a prevenção, com a eliminação dos criadouros do mosquito.
Saiba como evitar a proliferação:
•Evitar acúmulo de águas em pneus e garrafas;
•Caixas d’agua, piscina e depósitos de água devem ser tampados;
•Evitar água acumulada em calhas, vasilhas e vasos de plantas.
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Muitos têm sido os estudos
em prol da descoberta dos benefícios que cada espécie de
abelha apresenta. As abelhas
são os insetos preferidos dos
apicultores, pela eficiência destas na produção do mel - que
é rico em propriedades antimicrobiana, antioxidante e prebiótica (proporciona o equilíbrio da
flora intestinal), além de uma
excelente fonte de energia.
No Brasil há várias espécies
que podem ser divididas em
dois grandes grupos: abelhas
sem ferrão e abelhas com ferrão. A resistência das abelhas
brasileiras, aliada ao clima e à
biodiversidade, contribui para
uma produção de alta qualidade do mel e também de outros produtos, tais como geleia
real, cera, pólen, apitoxina e
própolis.
Diante disso, a professora
do curso de Apicultura e Meliponicultura do Departamento de Zootecnia e gerente do
Núcleo de Estudos Biológicos
(NEB), da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA),
Eleuza Gomes Tenório e a pro-

Fonte: Internet

PESQUISADORES ESTUDAM A ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO MEL DE ABELHAS SEM FERRÃO

fessora da Universidade Federal do Maranhão (UFMA),
Adenilde Ribeiro Nascimento
orientaram a pesquisa “Atividade antimicrobiana de méis
de abelhas sem ferrão, tiúba
(Melipona Fasciculata) e jandaíra (Melipona Subnitida), frente
a cepas de Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli e Pseudomona Aeruginosa”, que teve
como objetivo verificar se os
méis de abelhas sem ferrão,
das espécies tiúba (nativa do
Maranhão) e jandaíra, são
eficazes no combate às bactérias Staphylococcus aureus,
Escherichia Coli e Pseudomona
Aeruginosa, causadoras de in-

fecções como furúnculos, espinhas, pneumonia, meningite,
septcemia, infecção urinária,
infecções sanguíneas e respiratórias.
A pesquisa foi feita pelas
acadêmicas de Biologia, Natália Rocha de Jesus, e Amanda
Mara Teles, do curso de Química da UEMA.
Foram coletadas 17 amostras
de mel, em diversas regiões do
Maranhão, sendo doze destas
de tiúba e cinco de jandaíra. As
cepas das bactérias foram colocadas em placas de Petri, junto
com discos de papel embebidos
das amostras. O material ficou
24h em uma estufa.

Para a professora, Eleuza
Tenório, é importante testar
se o mel das abelhas sem ferrão também possui capacidade
antimicrobiana, assim como o
da Apis Mellifera (abelhas africanas). “A ação tópica do mel
de Apis Mellifera, como antimicrobiano e cicatrizante, já
foi comprovada, sendo uma
alternativa de baixo custo financeiro – o que impulsionou a
pesquisa sobre o mel de tiúba
e jandaíra”.
Os resultados das análises
mostraram que os méis não
são antimicrobianos. No entanto, as amostras do mel de
jandaíra apresentaram atividade bacteriostática, isto é,
conseguiram inibir o crescimento das bactérias, mesmo
não conseguindo destruí-las.
“Observamos que o mel das
abelhas sem ferrão tem atividade bacteriostática, mas a
atividade pode ser diferente,
dependendo da espécie. Os resultados obtidos são de grande
relevância para o meio científico”, concluiu a professora.

Serviço
Por: Polyanna Bittencourt

MAIS SAÚDE NA UEMA:
REATIVAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL E MÉDICO
Desde o mês março, a comunidade universitária voltou
a contar com os atendimentos
do Serviço Social e Médico da
Universidade Estadual do Maranhão.
O posto médico, que agora
funciona de segunda a sextafeira, durante todo o dia, possui uma equipe formada por
médicos, enfermeiros, técnicos
de enfermagem, assistente social e farmacêutico, preparados
para os atendimentos de emergência. Aos sábados, o serviço
médico é oferecido durante toda
a manhã.
Segundo o Coordenador do
Serviço Social e Médico, Marcelo Vasconcelos, os casos mais
complexos são encaminhados
para hospitais próximos da Universidade. “Oferecemos hoje
uma assistência em serviço
emergencial e atendemos docentes, discentes, servidores,
serviço prestado e uma pequena parte da comunidade. Caso
não seja possível resolver o

problema no próprio posto, encaminhamos para um hospital
ou uma UPA”, explicou o Coordenador.
O Serviço Médico conta com
três consultórios, uma sala para
material biológico, uma farmácia básica, uma enfermaria e
uma coordenação.
Para o reitor da UEMA, Gustavo Costa, o reinicio das atividades do Posto Médico é uma
conquista para a comunidade
universitária, especialmente pelos serviços que passaram a ser
oferecidos. “O contingente de
pessoas que circula no campus
Paulo VI é muito grande e era
necessário contar com um melhor suporte médico de atendimento. Estamos fazendo convênio com a Secretaria de Estado
da Saúde para ampliar a oferta
de procedimentos”, afirmou o
reitor.
Ainda de acordo com Marcelo
Vasconcelos, o Posto Médico irá
desenvolver campanhas de prevenção e atividades educativas

de promoção da saúde, através
de convênios com a Secretaria
Estadual de Saúde. Parcerias
com a Coordenação do Centro
de Controle de Zoonose e com
a Coordenação de Imunização
da Secretaria Municipal de Saúde para vacinação antirrábica e
contra a gripe (Influenza), respectivamente, já estão sendo
firmadas.
Todos os meses, o Serviço
Social e Médico realiza, em parceria com Secretaria de Estado
da Saúde, palestras, através de
videoconferência, no auditório do UEMANET. No
mês de maio, a palestra
teve como tema Climatério e foi proferida pela
Dra. Irani Oliveira, Técnica do Departamento
de Saúde da Mulher.
Nos dias 28 e 29,
profissionais do posto
médico irão participar
de uma oficina de teste
rápido diagnóstico em
HIV, triagem em sífilis,

hepatites B e C oferecida pela
Secretaria de Estado da Saúde.
Desde a reativação do Serviço Social e Médico, já foram
realizadas mais 1400 atendimentos, com uma média de 20
atendimentos por dia, com médico, e cerca de 15 atendimentos só com enfermeiros.
A escala com os atendimentos médicos pode ser consultada no site: www.uema.br/ posto-medico-uema

Funcionário da Instituição durante
atendimento no Posto Médico
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Por: Carol Ribeiro

DESPERDÍCIO ZERO:
CAMPANHA CONSCIENTIZA QUANTO AO DESPERDÍCIO
DE ALIMENTOS NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
Foto: Edson Ferreira

vão consumir” – destacou o
gerente do Restaurante Universitário, Joaquim Vilanova.
Reaproveitamento de
Resíduos
Apesar das campanhas
de conscientização, a assessora de Gestão Ambiental,
Zafira Almeida, explica que
resíduos orgânicos sempre
vão existir. Daí, um projeto
articulado em parceria com
a Fazenda Escola, a Prefeitura de Campus, o Núcleo
de Estudos e Pesquisas de
Ruminantes Domésticos e o
Restaurante
Universitário,
visando a que, o resíduo mínimo, gerado, seja encaminhado para aproveitamento,

3.662kg

de alimentos. Esse foi o saldo do desperdício das bandejas no
Restaurante
Universitário,
em apenas dois meses de
funcionamento, neste ano
de 2015. O impacto desse
número é mais surpreendente quando tomamos conhecimento de que, cerca
de 805 milhões de pessoas,
no mundo, sofrem com fome
crônica, de acordo com relatório divulgado no último ano
pela Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e
a Agricultura (FAO).
O saldo preocupante motivou a Assessoria de Gestão
Ambiental da UEMA (AGA)
a lançar a campanha “Desperdício Zero: vamos limpar
o prato!”, a fim de minimizar esse quantitativo. Para
combater o desperdício de
comida, a campanha busca apresentar, em números,
a quantidade de alimentos
desperdiçada, além de conscientizar os usuários.
“Devido ao alto índice de
restos de comida deixados

nas bandejas do Restaurante Universitário, resolvemos
promover uma reflexão no
tocante a nossa postura,
na hora da refeição. Nosso
propósito é conscientizar os
usuários, para que possamos minimizar esses resíduos, que acarretam alto custo
de recursos naturais, econômicos e sociais”, explicou
a assessora de Gestão Ambiental, Zafira Almeida.
Desperdício em números
De acordo com o levantamento realizado pela
AGA, em parceria com o
Restaurante
Universitário,
no mês de março, os resíduos orgânicos das bandejas
chegaram a 1.615kg; já, em
abril, totalizaram 2.047kg.
Ainda de acordo com
os dados levantados, diariamente são desperdiçados,
em média, 200kg de alimentos – o que daria para
alimentar, pelo menos, 230
pessoas. Para entender os
possíveis motivos da grande
quantidade de alimentos deixados nas bandejas, foram
aplicados questionários de

Foto: Edson Ferreira

aceitação do cardápio, junto
aos usuários e funcionários
do Restaurante, (cozinheiros
nutricionistas e outros).
“Por meio da AGA,
nós estamos fazendo um
trabalho de educação para
que as pessoas coloquem
nas bandejas só aquilo que
realmente irão comer. No
primeiro dia, tivemos 264kg
de desperdício; terminamos
o mês com 170kg por dia,
ou seja, o processo educativo surtiu efeito. As pessoas
passaram a ter mais comprometimento e consciência
de que só precisam colocar
na bandeja o que realmente

na produção de adubo orgânico a ser utilizado nos experimentos de arborização e
jardinagem do Campus.
“Há uma grande necessidade de produção de
composto orgânico e o presente projeto, quando executado, suprirá a Fazenda Escola desse insumo de
grande importância para as
plantas. A princípio, vamos
trabalhar com 30% dos resíduos produzidos pelo Restaurante Universitário e a
intenção é estender até utilizarmos 100%”, pontuou a
gestora.
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Livros
Por: Polyanna Bittencourt

Editora UEMA lança 25 livros
pesquisadores de outras Instituições.
Com o lançamento dos livros, a Universidade visa
atender à comunidade acadêmica, difundindo o conhecimento para além dos Campi.
As obras abordam temas
diversos que vão desde química ambiental até a forma-

ção do professor de Educação Infantil no contexto das
políticas educacionais. Das
26 obras lançadas este ano,
dezoito foram produzidos por
professores da UEMA e sete
por pesquisadores, em geral.
Com a função de incentivar e promover a divulgação
científica, acadêmica e cultu-

ral, a Editora UEMA já publicou, desde sua criação, em
1996, mais de 180 títulos
como forma de difusão de conhecimento produzido pelas
Instituições de Ensino Superior para o desenvolvimento
econômico, social e cultural
do Maranhão.

As obras lançadas pela Editora UEMA são:
1. RECURSOS HÍDRICOS
E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: experiências maranhenses.
Autores: Luiz Jorge Bezerra
da Silva Dias (Org.), Luiz Carlos Araújo dos Santos e Ronaldo dos Santos Barbosa.
2. QUÍMICA AMBIENTAL:
uma abordagem introdutória e
generalista.
Autor: Alessandro Costa Silva.
3. RISCOS E POLÍTICAS
PÚBLICAS DO HABITAT NOS
MANGUEZAIS EM SÃO LUÍS DO
MARANHÃO
Autor: José Bello Salgado
Neto.
4. AS PRÁTICAS CURRICULARES NA DIMENSÃO ESCOLAR: os desafios cotidianos
da contextualização na construção social do conhecimento
Organizadores: Sandra Regina Rodrigues dos Santos e
Jêisel Raimundo Nonato Pires
Carvalho.
5. ENADE - EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS
ESTUDANTES: a gestão acadêmica usa seus resultados?
Autora: Ana Lúcia Cunha
Duarte.
6. SEXUALIDADE E COR:
dinâmicas da prostituição femi-

nina nas áreas centrais da cidade de São Luís, Maranhão
Autora: Tatiana Raquel Reis
Silva.
7. O CONFRONTO ENTRE
THOMAS KUHN E IMRE LAKATOS SOBRE A RACIONALIDADE
CIENTÍFICA
Autor: Marcos Roberto Alves
Oliveira.
8. A CIDADE E A MEMÓRIA: as representações artísticas formando a identidade ludovicense
Autores: Raimunda Fortes
e João Carlos Pimentel Cantanhede.
9. LITERATURA E MEMÓRIA ENTRE OS LABIRINTOS
DA CIDADE: representações na
poética de Ferreira Gullar e H.
Dobal
Autora: Silvana Maria Pantoja dos Santos.
10. AS PALAVRAS SOB UM
VIÉS CULTURAL: léxico e cultura dos pescadores da Raposa,
MA .
Autoras: Raquel Pires Costa
e Maria Cândida T. C. de Seabra
11. A INSTITUCIONALIZAÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES
NO MARANHÃO (1903-1920)
Autora: Diana Rocha da Silva.
12. DANÇA DE NEGRO,
BAILADO MARANHENSE, SOTAQUE DA GENTE: um estudo

sobre as novas configurações
do Bumba meu boi e do Tambor
de Crioula .
Autor: Alex Silva Costa.
13. HISTÓRIA E FICÇÃO: a
representação do negro escravizado e liberto no Maranhão
do século XIX, na obra Os Tambores de São Luís, de Josué
Montello.
Autora: Meridalva Gonçalves de Sousa.
14. “E PORQUE MUITOS
JURARAM PARA TRAIR...
Autor: Alan Kardec Gomes
Pachêco Filho.
15. O REINADO DE MOMO
NA TERRA DOS TUPINAMBÁS
Autor: Fabio Henrique Monteiro Silva.
16. OS ELEMENTOS ANIMADOS DO BUMBA MEU BOI
DO MARANHÃO.
Autor: Tácito Freire Borralho
17. A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS: uma
análise na perspectiva histórico-cultural.
Autor: Francisco de Assis Carvalho de Almada
18. LÍNGUA PORTUGUESA NO MARANHÃO DO SÉCULO XIX SOB O ENFOQUE
HISTORIOGRÁFICO.
Autora: Sônia Maria Nogueira.

19. EU ERA A ÚNICA PROFESSORA NEGRA NA ESCOLA
DE INGLÊS: histórias de vidas
de professoras negras de Imperatriz-MA.
Autora: Edna Sousa Cruz.
20. GESTÃO COM PESSOAS-GP NA ADMINISTRAÇÃO: a
funcionalidade do sistema GP e
seus subsistemas.
Autor: Ilmar Polary.
21. NAS FRONTEIRAS DA
NORMALIDADE: do cotidiano
das ruas à criação da Colônia
de Psicopatas Nina Rodrigues
Autor: Fabio Henrique Gonçalves Sousa.
22. ENSINO DE GEOGRAFIA, DIVERSIDADE E CIDADANIA: aprendizagens em construção.
Organizadores: Íris Maria
Ribeiro Porto e Vânia Rubia Farias Vlach.
23. MULHER E REPÚBLICA
NO MARANHÃO.
Organizador:
Elizabeth
Sousa Abrantes
24. PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS.
Autor: Ronaldo Sérgio de
Araújo Coêlho.
25. ASCENSÃO E CRISE
DA ECONOMIA AÇUCAREIRA
NO MARANHÃO: (1850-1910)
Autor: Carlos Jesus de
Carvalho.

Fonte: Internet

No dia 22 de maio, a UEMA
lançou, na Casa do Maranhão
(Praia Grande), 25 livros sob o
selo da Editora UEMA.
Os livros são frutos de
pesquisas desenvolvidas por
professores/pesquisadores
da Instituição, por meio de
iniciação científica, extensão
e pós-graduação, além de

Campus Paulo VI

Por: Wanessa Dias

Galeria de Fotos
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Aconteceu na UEMA

UEMA JÁ GRADUOU CERCA DE 1.000 ALUNOS EM 2015
Neste ano, cerca de 1.000
formandos, de diversos cursos da Universidade Estadual
do Maranhão, já concretizaram
a formatura em solenidades
de outorga de grau realizadas
nas cidades de São Luís, Timon,
Caxias, Imperatriz, Barra do
Corda, Santa Inês, Bacabal, São
João dos Patos e Pinheiro.
Na capital, em Março, o Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, fez a assinatura dos atos de nomeação de
53 novos professores da UEMA,
que atuarão em onze Centros e
em treze áreas do conhecimento.
Para o Reitor da UEMA, Gustavo Pereira da Costa, a Outorga
de Grau representa a magnitude
do fazer acadêmico e revela um
sentimento de dever cumprido,
por parte de todos os que fazem
a Instituição.

O governador Flávio Dino,
o reitor Gustavo Costa e o
secretário municipal de
Educação, Geraldo Castro
Sobrinho durante Colação
de grau em São Luís

GOVERNO DO VIETNÃ E UEMA DISCUTEM
ACORDO DE COOPERAÇÃO

No dia 15 de Abril, o Reitor Gustavo Pereira da Costa recebeu a visita do embaixador do Vietnã, Nguyen

Van Kien, no Campus da
Universidade Estadual do
Maranhão, em São Luís. O
embaixador vislumbra futuros convênios e parcerias
entre o Vitenã e o Estado
do Maranhão, assim como o
fortalecimento de laços de
amizade com o Brasil.
Na área da educação,
Nguyen Van Kien acredita que poderá ser firmado
acordo de cooperação técnica entre as universidades
vietnamitas e a UEMA, bem
como a promoção de inter-

câmbio de conhecimento
entre os estudantes.
Áreas de interesse mútuo, entre estas a científica
e cultural, serão identificadas em um grupo de trabalho que será constituído para delinear um futuro
convênio de cooperação,
afirmou o Reitor da UEMA,
Gustavo Pereira da Costa.
Ele ressaltou ainda que a
visita do embaixador à Instituição é mais uma prova irrefutável da importância de
aprimorar o relacionamento

entre países e universidades. “Hoje, necessariamente, nós devemos operar em
rede para que consigamos
alcançar resultados que melhorem a vida das pessoas
e que tragam soluções úteis
para o ambiente científico,
tecnológico e inovação”, ratificou o Reitor.
A vinda do embaixador do
Vietnã ao Maranhão foi uma
iniciativa do Governo do Estado, que identificou uma
grande potencialidade de cooperação com o país asiático.

Mais ciência e inovação

GOVERNADOR ANUNCIA PLANO DE TRABALHO DA FAPEMA
Foi lançado, em Abril, o
Plano de Trabalho que irá
nortear as ações da FAPEMA (Fundação de Amparo
à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão) para o
ano de 2015. O Plano “Mais
Ciência e Inovação para Todos Nós” foi anunciado pelo
Governador Flávio Dino e
está estruturado em quatro

linhas de ação, 15 programas e 43 editais e prevê,
para este ano, investimentos no valor de R$ 50,3
milhões nas áreas de ciência, tecnologia e inovação,
fomentando, assim, projetos que contribuam para o
desenvolvimento do Maranhão.
Para o Reitor da UEMA,
Gustavo Pereira da Costa,

o Estado vive hoje um momento extremamente profícuo. “Acreditamos, efetivamente, na experiência educacional como fator emancipatório de construção de
saberes e principalmente
de realização de perspectivas. Esse novo olhar do Governo do Estado está perfeitamente em sintonia com
o anseio da população do

Estado do Maranhão”, enfatizou o Reitor que acredita,
também, que, a partir desse lançamento e dos editais
que estão por vir, os pesquisadores da UEMA devam
exercitar, ainda mais, sua
criatividade, seu compromisso com a ciência e possam apresentar um maior
número de projetos.

