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O BUMBA MEU BOI E A CONSTRUÇÃO DA
IDENTIDADE CULTURAL DO MARANHÃO

Professora do Departamento de História da UEMA realizou estudo para compreender o processo de construção da identidade cultural do Maranhão a partir da perspectiva da brincadeira do bumba meu boi. A pesquisa foi publicada em formato de livro pela
Editora da UEMA (EDUEMA).

SERTÃO
MARANHENSE: UM
OUTRO SERTÃO
O historiador da UEMA, Alan Kardec, apresenta o sertão sob uma
perspectiva diferente, como um
lugar onde nascem muitos rios,
pensadores políticos e intelectuais,
onde afloram a poesia e a prosa.
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PROGRAMA TRARÁ
IDOSOS DE VOLTA
AO CONVÍVIO
SOCIOEDUCATIVO

A promoção de atividades socioeducativas que oportunizem
a formação continuada, inserção
social e a qualidade de vida da população idosa é uma das principais
finalidades do Programa “Universidade Aberta Intergeracional” da
UEMA.
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AUXÍLIO NA
ESCOLHADO CURSO
DE GRADUAÇÃO
A UEMA recebe alunos da rede
pública de ensino para aprenderem um pouco mais sobre os cursos ofertados, as áreas de atuação
e sobre o mercado de trabalho.
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PROFESSORES
NOMEADOS
Os novos professores da UEMA
irão atender a demanda dos campi de Imperatriz, Bacabal, Caxias,
Timon, Balsas e dos Centros do
campus Paulo VI. Dentre eles, o
Centro de Ciências Tecnológicas
(CCT) foi o que mais recebeu novos professores.
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Com a palavra

Aproxima-se o final de
mais um semestre letivo e
logo iniciaremos o período
de matrículas, novos alunos
ingressarão na vida acadêmica. É tempo de planejar,

Gustavo Pereira da Costa

Reitor

com base no PDI, os próximos seis meses. Esse é o
retrato do cotidiano da Universidade, em que há finalizações e inícios de etapas,
em ciclos contínuos. Nesse
entremeio, vivemos no Estado a maior celebração da
nossa cultura popular: o São
João.Tema que é ressaltado
em nosso jornal, por representar a construção da identidade cultural do povo maranhense.
As pesquisas científicas,
em todas as áreas, também permeiam, indissociavelmente, nosso dia a dia.
Por meio delas, contribuímos para o desenvolvimento
humano, social, econômico
e político do nosso Estado.
Instigamos nossos alunos
para o desafio de pesqui-

sar, e oferecemos a eles as
condições necessárias, por
compreendermos que é nosso papel fazer com que busquem, cada vez mais, o conhecimento novo, inovador
e que saibam aplicá-lo em
benefício da sociedade.
De igual modo, apresentamos neste periódico
um novo programa da Instituição que nos enche de
expectativa : o programa
de extensão “Universidade
Aberta Intergeracional”. A
UNABI propõe-se à inserção
de pessoas idosas por meio
de ações educativas intergeracionais, tendo como referência a Política Nacional de
Atenção ao Idoso. Ante ao
envelhecimento saudável da
população brasileira, entendemos como urgente a ne-

cessidade de gerar ações que
oportunizem formação continuada, inserção social e melhoria da qualidade de vida
das pessoas nessa condição.
As abordagens do Jornal
da UEMA são assim uma representação da essência do
que é nossa Universidade:
um organismo vivo, dinâmico, detentor de uma grandiosa missão.
Reiteramos sempre nosso propósito maior: trabalhar por uma sociedade mais
justa e mais igualitária, que
oportunize a todos, de forma
democrática, o acesso aos
direitos, dos mais básicos
aos especiais. Estamos na
luta por um Maranhão melhor e nosso principal e mais
nobre recurso é a educação.
Boa Leitura!
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BIOLOGIA
Por: Carol Ribeiro

Crédito: Carlos Augusto

PESQUISADORES ESTUDAM SISTEMA DE
PRODUÇÃO DA PESCADA AMARELA DE CURURUPU

Pesquisadores fazendo análise dos peixes coletados

Apesar da importância socioeconômica, as informações
sobre a espécie ainda são limitadas. Aliado a isso, a escassez de informações integradas
sobre os aspectos da pesca
(socioeconômico,
tecnológico e ambiental), que possam
assegurar a sustentabilidade
e manutenção das espécies
exploradas e o ordenamento
da atividade pesqueira na região, levaram os 20 pesquisadores da UEMA, entre professores, alunos de graduação e
pós-graduação, a investigar os
principais parâmetros biológicos da espécie e de sua pescaria.
Na pesquisa, são analisados os parâmetros da biologia
reprodutiva da espécie Cynoscion acoupa (nome científico
do peixe), como o tamanho de
primeira maturação, fecundidade e os períodos de desova,
para obter dados de produção
pesqueira local, o volume de
produção da espécie alvo, a
fauna acompanhante e sua variação sazonal.

Os pesquisadores trabalharão com coletas trimestrais
de dados de desembarque de
pesca, reunindo dados sobre
o comprimento médio dos peixes, biomassa e estimativa dos
bens domésticos na comunidade pesqueira de Guajerutiua,
no município de Cururupu.
“Nós vamos articular o projeto para fazer a coleta todo
mês. Iremos a Cururupu para
saber em qual período ela está

reproduzindo, em que tamanho ela começa a reproduzir e
quais são os locais de berçários, de reprodução, e os diferentes ambientes que as espécies exploram dentro daquela
área, para que possamos gerenciar essa pesca. Porque só
vamos conseguir gerenciar a
partir dessas informações básicas, para então elaborar um
plano de manejo do recurso”,
observou Zafira.
Crédito: Carlos Augusto

O litoral amazônico possui
uma vocação natural para a
exploração dos recursos pesqueiros. Para garantir a preservação das espécies e compreender o sistema pesqueiro da
região do Estado do Maranhão,
a Associação RARE do Brasil,
junto a uma equipe de pesquisadores da UEMA, desenvolveu
o projeto Sistema de produção
pesqueira da Pescada Amarela
no município de Cururupu-MA.
O objetivo é investigar os principais parâmetros biológicos
da espécie e de sua pescaria,
como explica a coordenadora
do projeto, Zafira Almeida:
“A pescada amarela é um
dos principais recursos pesqueiros do Maranhão. Temos
percebido que as populações
do pescado têm declinado em
todo o Estado. Antes as pescadas eram enormes, e agora
elas têm diminuído de tamanho, o que são indícios da sobrepesca, que é quando você
tem que ir muito mais distante
para buscar o recurso”, explicou a professora.
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CAXIAS

UEMA LEVA DOCENTES E DISCENTES ÀS
ESCOLAS PÚBLICAS DE CAXIAS

Alunos do ensino basico com o experimento ‘‘luz infinita’’

A Universidade Estadual do
Maranhão (UEMA), por meio do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), tem levado professores e
estudantes às escolas públicas
do Maranhão para colaborar na
melhoria da formação dos estudantes da educação básica e,
ao mesmo tempo, proporcionar
as primeiras experiências docentes aos futuros professores,
atuais estudantes de licenciatura da UEMA.
Ao todo, 190 professores e
estudantes da UEMA atendem
às cidades de São Luís, Timon

e Caxias. Em Caxias, duas escolas são beneficiadas com as
atividades: o Centro Educacional Santos Dumont e o Centro
Educacional Inácio Passarinho.
Na escola Inácio Passarinho
há duas equipes do PIBID, que
atuam nas áreas de Física e Biologia. Nos últimos anos, os alunos dos cursos de Licenciatura
em Física e Ciências Biológicas
do campus de Caxias têm desenvolvido competências de expressão e comunicação na escola, como explica a professora
Joseleide Teixeira:

“A equipe de Física desenvolve atividades experimentais
relativas aos conteúdos abordados em sala de aula pelos professores da escola, e no contra
turno, proporciona uma classe
de sessão “tira dúvidas”. Uma
vez por ano é realizada na escola a “Mostra Experimental de Física”, nessa atividade os alunos
do Inácio Passarinho, orientados
pelos pibidianos, confeccionam e
expõem experimentos, explicando detalhadamente o funcionamento e o princípio da Física que
contém cada experiência”.
A equipe de Física desenvolve ainda o teatro científico, que
tem como objetivo envolver os
alunos em atividades cênicas,
estudar textos sobre os conteúdos de Física e conhecer as
histórias das grandes personalidades dessa área de conhecimento, como Einstein, Galileu,
Newton, entre outros.
“Já a equipe de Biologia coloca os alunos do ensino médio
em contato com o fantástico
mundo da microscopia, da pesquisa e dos trabalhos de campo.
São realizadas aulas nos laboratórios do campus, com a utilização de microscópio, exposições
de experimentos e de resultados
dos trabalhos de campo em for-

ma de feira de ciências (dentro
e fora da escola), assim como
realização de seminários, nos
quais os próprios alunos atuam como atores e espectadores, são algumas das atividades
promovidas pelo subprojeto de
Biologia”, completou a docente.
De acordo com a professora,
a escola passou por mudanças
significativas após as intervenções do PIBID.
“Outros ganhos também são
observados. Por exemplo, antes
da presença do PIBID/UEMA, os
professores da escola participavam timidamente dos editais da
FAPEMA que permitem a participação de professores da educação básica; no último edital da
FAPEMA para a Semana de Ciência e Tecnologia, foram enviados cinco propostas pelos professores do Inácio Passarinho,
das quais quatro foram contempladas com recursos. Todos os
projetos enviados tiveram apoio
das equipes do PIBID/UEMA.
Os bons resultados da escola
são em decorrência de um trabalho conjunto, é evidente que
as equipes do PIBID potencializaram o trabalho dos gestores e
professores da escola, mas isso
só foi possível porque a escola
recebeu de braços abertos as
equipes da UEMA”, finalizou.

CAMPANHA
Por: Carol Ribeiro

CRUZ VERMELHA E UEMA EM AÇÃO CONTRA O
AEDES AEGYPTI

Rafisa Sekeff e Luciano Mendes Artico.
A estudante do curso de
Medicina Veterinária, Letícia
Araújo, cadastrou-se como
voluntária e conta que a iniciativa é importante para a
ação de combate ao mosquito. “É sempre bom ajudar as
pessoas de alguma forma a
partir do trabalho voluntário.
É importante que as pessoas
se mobilizem para eliminar o
mosquito transmissor, principalmente na nossa Universidade”.
No mês de julho, os voluntários, juntos à Cruz Vermelha e a UEMA, realizarão
um mutirão no Campus Paulo
VI para mapear os focos de
infestação do mosquito.

Crédito: Edson Ferreira

A Cruz Vermelha Brasileira, em parceria com a UEMA,
realizou o treinamento de 30
voluntários para o combate
ao mosquito Aedes Aegypti
no Campus Paulo VI e na comunidade vizinha à Instituição. A ação é uma iniciativa
da Assessoria de Comunicação Institucional da UEMA,
que atuará junto à comunidade acadêmica no combate
aos focos de infestação.
A campanha de combate ao mosquito é composta
por três etapas: a primeira,
de cadastro dos voluntários,
realizada durante o mês de
março na UEMA; a segunda
de treinamento dos voluntários e a terceira, culminará na
realização do mutirão de com-

Membros do Conselho Diretor da CBV-MA, representantes da ASCOM/UEMA e voluntários

bate à dengue, que acontecerá no Campus Paulo VI.
Na etapa atual, estudantes, professores e colaboradores receberam informações

sobre o trabalho da entidade e
orientações sobre o mosquito
transmissor, durante palestra
realizada pelos membros do
Conselho Diretor da CVB-MA,

UEMA NOTÍCIAS | 5

HISTÓRIA
Por: Débora Souza

SERTÃO MARANHENSE: UM OUTRO SERTÃO
cidos, querosene, açúcar e,
principalmente, sal. No verão,
apareciam os batelões, espécie de canoas, navegadas com
varas. As viagens duravam
até uns noventa dias. Eu via
isso e ficava bastante curioso
para compreender mais sobre a navegação fluvial nessa
área”, lembrou.
O interesse pela história lo-

terras de Grajaú, no século
XIX, iniciavam no rio Mearim,
em Barra do Corda, e terminavam no rio Tocantins, onde,
hoje, fica Imperatriz. Também
no Sertão de Pastos Bons (denominação utilizada por invasores vindos da Bahia), nascem 80% dos rios maranhenses,
dentre eles o Itapecuru, Corda,
Mearim e Grajaú.

estudiosos da literatura, economia, indústria, geografia,
fatos históricos, geologia e
metafísica. Essa atividade foi
chamada de “roda de amigos”
e ela quem deu origem à Academia de Letras de Grajaú.
Outros intelectuais nascidos em Grajaú foram João Parsondas de Carvalho e Carlota
Carvalho, que eram irmãos e

Imagem da Internet

Quando ouvimos falar em
sertão é comum associarmos
a uma região seca e pobre,
nos moldes do que foi descrito pelo autor Euclides da
Cunha na obra “Os Sertões”.
No entanto, o pesquisador
da Universidade Estadual do
Maranhão (UEMA), Alan Kardec Gomes Pachêco Filho,
apresenta o sertão sob uma

Vista panorâmica da cidade de Grajaú

perspectiva diferente, como
um lugar onde nascem muitos rios, pensadores políticos
e intelectuais, onde afloram a
poesia e a prosa.
O historiador nasceu na cidade de Grajaú, localizada no
sertão do Maranhão, motivo
que despertou interesse pela
história de região. Durante
sua infância naquele município, Alan Kardec presenciou a
chegada de lanchas e batelões
vindos de Vitória do Mearim,
cheios de mercadorias para
abastecimento do sul maranhense e norte de Goiás.
“Tenho muito vivo na memória que, no início dos anos
70 do século XX, eu assistia a
chegada de lanchas com te-

cal impulsionou-lhe a produzir
a tese de doutorado “Varando
Mundos: Navegação no Vale
do Rio Grajaú”. Enquanto pesquisava, ele descobriu que,
além da região onde Grajaú
está localizada ser uma área
de muitas nascentes dos rios
maranhenses, também é berço de grandes intelectuais.
“Grajaú foi um grande entreposto comercial do sul do
Maranhão no fim do século
XIX e parte do século XX. O
rio Grajaú era o grande elo
entre o norte e o sul do Maranhão, pois era o caminho
menor de deslocamento entre
esses espaços no período de
chuvas”, disse.
Segundo Alan Kardec, as

A cidade de Grajaú tinha
grande importância porque
atraía muitos que queriam
comercializar sal, arroz, algodão, crina de animais e as famosas drogas do sertão.
Aquela área recebeu alguns
dos participantes da Revolução Pernambucana de 1817,
da Confederação do Equador
de 1824, da Setembrada e da
Balaiada (ambas ocorridas de
1831), que fundaram escolas para ensino de aritmética,
português e latim.
Um dos que teve destaque
naquele período foi Militão
Bandeira Barros, filho bastardo do capitão-mor Antônio
Bandeira Barros. Militão recebia na sua casa em Grajaú,

escreveram sobre o sertão.
Além deles, Euclides Carneiro
Neiva, Leão Léda, Amaral Raposo Gonçalves e Souza Bispo
também tiveram destaque no
sertão maranhense.
“Neste sertão de águas,
que tem em comum com o
sertão euclidiano apenas o
fato de ser um local distante,
um local de espera, no sentido
de esperança, para onde muitos fugiram e construíram vida
nova. Baianos e pernambucanos fugitivos, por exemplo,
que por causa da distância e
dificuldade de chegar a esses
locais, fundaram ali escolas e
rodas de intelectuais”, ressaltou o pesquisador.

6 | UEMA NOTÍCIAS

CULTURA
Por: Carol Ribeiro

O BUMBA MEU BOI E A CONSTRUÇÃO DA
Matraca, Orquestra, Zabumba, Baixada e Costa de
Mão. Esses são alguns dos
sotaques do Bumba meu boi,
principal manifestação cultural
do Maranhão, que ganha os
palcos dos arraiais durante o
período junino por todo o estado. Entre toadas, pandeiros e
zabumbas, os brincantes animam os festejos com apresentações do auto dramatizado.
Músicos, bailantes e cantadores dão vida ao personagem
do boi, representado em cada
sotaque e em cada ritmo.
Para compreender o processo de construção da identidade
cultural do Maranhão a partir
da perspectiva da brincadeira
do bumba meu boi, a professora do departamento do Curso de História da UEMA, Helidacy Muniz Corrêa, realizou a
pesquisa ‘‘São Luís em festa: o
bumba meu boi e a construção
da identidade cultural do Maranhão’’. Fruto da dissertação de
mestrado, a pesquisa foi publicada em formato de livro pela
Editora da UEMA (EDUEMA).
Para contribuir com o debate sobre a cultura popular, no
que tange ao Maranhão, o estudo surge na perspectiva de
localizar algumas construções
formuladas pelo pensamento
letrado maranhense, no período que vai do final do século XIX a primeira metade do
século XX, que convergiram
para a formação de mais um
símbolo cultural maranhense:
o Bumba meu boi, como explica a pesquisadora: “O objetivo
desse estudo é recuperar, no
debate sobre a cultura popular maranhense, o processo de
construção do Bumba meu boi
do Maranhão em símbolo cultural para diferentes setores
da sociedade local. A problemática suscitada remeteu-me
a outras questões, não menos
importantes,
possibilitandome uma visão mais detalhada do processo de construção
simbólica do Bumba meu boi”.
Helidacy acrescenta ainda
que o processo de construção

Boi de Matraca, um dos
sotaques do Bumba Meu
Boi do Maranhão

simbólica do Bumba meu boi
situava-se entre a valorização
de outra construção simbólica
e os movimentos de discussões em torno do folclore maranhense.
“O livro problematiza quanto aos elementos que norteavam e davam a condição para

que o Bumba meu boi tivesse a
visibilidade que tem ainda hoje
dentro da cultura maranhense.
Se observamos a nossa cultura, percebemos que ela é muito vasta e diversificada, então
por que essa manifestação adquiriu tal proeminência diante
das outras manifestações?! A

partir daí comecei a problematizar essa presença mais
destacada de uma manifestação cultural em meio a uma
diversidade de manifestações
culturais igualmente ricas e interessantes”.
O livro, que integra a Coleção ‘‘São Luís 400 anos’’, den-
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CULTURA

Crédito: Fábio Abreu

IDENTIDADE CULTURAL DO MARANHÃO

tro de um Programa de Edição alusivo à data do quarto
centenário da cidade de São
Luís, articulado pela EDUEMA,
instiga o leitor a perceber nas
brincadeiras do Bumba meu
boi mais do que uma expressão festiva e espontânea de
populares.

“As perspectivas do estudo conduzem no sentido de
contribuir para suscitar novas inquietações no campo da
História Cultural maranhense,
chamando atenção para a possibilidade de fazer constantes
releituras dos discursos produtores de sentidos sobre a cul-

tura popular local. Há, na promoção do Bumba meu boi do
Maranhão, na cidade de São
Luís, um sentido histórico que
extrapola a dimensão festiva
do movimento”, articula a docente.
Instigada pela publicação
de um edital lançado pela

EDUEMA para publicação de
obras, Helidacy acredita que
ações como essa são fundamentais para a disseminação
do conhecimento científico.
“A ideia do livro surgiu a
partir de um edital que a UEMA
lançou com uma proposta de
coletânea com autores maranhenses. Com isso, fiquei estimulada a adequar a dissertação para o formato de livro.
Acredito que essa política que
a editora faz é extremamente importante: estimular com
editais para que os trabalhos
científicos, como dissertações
e teses publicados nas diferentes áreas da Universidade,
possam sair da gaveta, com
mais divulgação e chegar cada
vez mais ao leitor”, finalizou.
Perfil da Pesquisadora:
Helidacy Maria Muniz
Corrêa é professora Adjunta da UEMA, vinculada ao
Departamento de História
e Geografia e do Programa de Pós-Graduação em
História, Ensino e Narrativas (PPGHEN). Doutora
em História do Brasil pela
Universidade Federal Fluminense - (UFF), em 2011;
mestre em História pela
Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), em
2001; e graduada em História pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA),
em 1997. Realizou estágio
pós-doutoral na École des
Hautes Études en Sciences
Sociales (EHESS), em 20152016, com financiamento
CAPES/COFECUB, no âmbito do projeto “Bom governo das gentes”. É líder do
Centro de Documentação e
Pesquisa sobre Maranhão
e Grão-Pará (MAREGRAM)
e realiza pesquisas na área
de História do Brasil Colonial, com ênfase em temas
relacionados aos poderes
locais, culturas políticas,
elites, instituições e práticas políticas.
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LITERATURA

DIAS E NOITES DE AMOR E DE
GUERRA DE EDUARDO GALEANO1

José Henrique de Paula Borralho2
Liana Márcia Gonçalves Mafra3

O livro Dias e noites de amor e de
guerra, de Eduardo Galeano, apresenta-se como expressão literária, social e
histórica de um período de tensão, violência, repressão e suas consequências,
vivenciadas nos países da América Latina, principalmente Uruguai e Argentina, na ditadura militar. Em meio às
questões centrais discutidas, reflete-se
sobre a polêmica atuação e produção literária do escritor uruguaio, analisando
especificamente como se estabeleceu o
diálogo entre a memória, história e a literatura, como possibilidade de produzir
outra versão para a história da América
Latina, considerando que após décadas
de regimes militares, a memória coletiva ainda se encontra fragmentada.
Dias e noites de amor e de guerra foi
escrita quando o autor estava no exílio e
sua narrativa é motivada pelo contexto
da violência praticada pelo regime militar. A obra trata com mais profundidade e especificidade as barbáries das
ditaduras militares nos países latino-a-

mericanos, relatando a memória de um
período truculento (os anos 60 e 70),
pois, para o autor, faz-se necessário
compor outra história do período, tendo em vista que a história oficial manipulou e destruiu documentos e pessoas
que contariam o que ocorreu. Deixando
desse modo lacunas com fatos descontínuos, fragmentados e “impõem sua
própria memória como memória única e
obrigatória”
Nesta obra Eduardo Galeano expõe
a problemática existente entre a transmissão da memória da América Latina
e a história oficial, pois esta região está
encolhida tanto no mapa como na história, na qual os vencedores impõem sua
memória como legítima, apresentando a
história oficial como “vitrine onde o sistema exibe seus velhos disfarces, mente
pelo que diz e mente pelo que cala”. Segundo o autor, a história real da região
está reduzida à vitória de ricos, brancos,
machos e militares.

1
- Publicado na Revista Litteris, vol 15, série 15. Pp. 77-97. Endereço eletrônico da
revista:
http://revistaliter.dominiotemporario.com/doc/RL_15_DIAS_E_NOITES_005.pdf
2
- Prof. Adjunto do Departamento de História e Geografia UEMA, do Programa de
Pós-Graduação em História, Ensino e Pesquisa. E-mail: jh_depaula@yahoo.com.br
3
- Profa. do Instituto Federal do Maranhão, IF-MA, aluna de Mestrado do Programa
de Pós-Graduação em História, Ensino e Narrativas. E-mail: lianamafra@ifma.edu.br

Protesto contra a ditadura no
Rio de Janeiro, em 1964. Essa
foto de Evandro Teixeira é
uma das imagens mais reproduzidas do período
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TERCEIRA IDADE
Por: Walline Alves

PROGRAMA DA UEMA TRARÁ IDOSOS DE
VOLTA AO CONVÍVIO SOCIOEDUCATIVO
Política Nacional de Atenção
ao Idoso, com base na Lei nº
8.842, de 4 de janeiro de 1994,
e o Estatuto do Idoso (Lei nº
10.741, de 1 de outubro de
2003), que estabelecem a política do idoso em todo o país.
O escopo principal do Programa é a promoção de atividades socioeducativas que
oportunizem a formação continuada, inserção social e a
qualidade de vida da população
idosa, conjecturando assim, a
educação continuada, a autoestima e a inserção social de
pessoas idosas que tanto contribuíram e ainda podem contribuir em nosso contexto social.
Frisa-se que o envelhecimento da população brasilei-

ra segue em ritmo acelerado,
segundo pesquisa do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA 2014), e isso ocorre
simultaneamente à redução da
taxa de mortalidade e, por conseguinte, do crescimento populacional.
O Reitor da UEMA, Gustavo
Pereira da Costa, acredita que
há a urgente necessidade de
concretizar ações que possam
reverter posturas excludentes
em relação aos idosos e promover mudanças nas concepções e atitudes para com eles.
“Devemos minimizar esse viés
social, provocando na comunidade uma perspectiva de mudança de entendimento e atitude em relação à velhice e às
pessoas idosas”, frisou.

As atividades gerontagógicas
intergeracionais serão voltadas
às demandas localizadas no estado do Maranhão, em especial
nos municípios que possuem
Campi da UEMA. A Universidade
participava, anteriormente, de
outro programa voltado para a
melhor idade e que era estabelecido em parceiras com várias
instituições, no entanto, segundo a Coordenadora da UNABI,
Graça Neri, a decisão de elaborar um programa próprio ocorreu
principalmente devido aos fatores de interiorização. “Pessoas
de diversas cidades do Estado
manifestavam aos diretores de
Centro o desejo de participar de
uma turma dedicada à terceira
idade. Esse fato especialmente
nos motivou”, concluiu.

Crédito: Carlos Augusto

Ingressar na sala de aula
após os 60 anos é o sonho de
milhares de pessoas no Brasil,
em especial, o das que tiveram
os estudos cessados, ou sequer
iniciados por fatores diversos.
Pensando sob esse viés,
a Pró-Reitoria de Extensão e
Assuntos Estudantis da UEMA
propôs a criação do programa de extensão “Universidade
Aberta Intergeracional” (UNABI), que foi aprovado pelo Conselho Universitário da Instituição deste primeiro semestre.
As inscrições para a primeira
turma do Programa serão realizadas em Agosto.
A UNABI visa à inserção de
pessoas idosas por meio de
ações educativas intergeracionais, tendo como referência a
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MOSTRA DE PROFISSÕES
Por: Jesilene Corrêa

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL AUXILIA ALUNOS
NA ESCOLHA DO CURSO DE GRADUAÇÃO

Alunos do ensino médio no Laboratório de Biologia e Morfofisiologia Animal da UEMA

A escolha da profissão a ser
seguida é um dilema cada vez
mais complicado para aqueles
que estão saindo do Ensino Médio. O medo de não encontrar
sua vocação ou de “perder tempo” em uma opção equivocada
leva milhares de jovens a protelarem essa decisão. Trata-se
de um processo de tomada de
consciência de si e da possibilidade de idealizar seu futuro,
cumprindo, dessa forma, o seu
papel ocupacional e social.
Família, amigos e até mesmo as tendências do mercado
podem influenciar ou dificultar
ainda mais essa escolha. É preciso que os estudantes tenham
acesso a ações de orientação
profissional, para que possam
ter uma experiência diferenciada, possibilitando, de fato, a escolha de uma profissão. Neste
sentido, a UEMA vem colaborando para o esclarecimento de
dúvidas e o despertar do conhecimento acadêmico.
Desde 2015, a UEMA, por
meio da Pró-Reitoria de Graduação, recebe alunos da rede
pública de ensino para aprenderem um pouco mais sobre
os cursos ofertados, as áreas
de atuação e o mercado de trabalho. A “Mostra de Profissões”

é o evento que consolida essa
intervenção, e propõe conscientizá-los em relação a possíveis
distorções, interferências e,
ainda, identificar o seu perfil e
interesses profissionais. Desse
modo, proporciona aos alunos
maior segurança na tomada de
decisão sobre a carreira escolhida.
“É importante que os alunos do ensino médio conheçam
mais a nossa instituição e seus
diversos cursos. É também um
interesse nosso fazer um trabalho grande de planejamento e organização de toda parte
acadêmica e dar visibilidade à
instituição. Queremos, cada vez
mais, oportunizar aos nossos
potenciais ingressantes, o conhecimento dos cursos e uma
escolha segura para sua formação profissional”, acentua a pró
-reitora de Graduação, Andréa
de Araújo.
A ação é realizada em parceria com a Secretaria de Estado
da Educação e o Centro de Ensino Paulo VI (escola de aplicação
da universidade). Na primeira
etapa, que foi realizada em novembro do ano passado, 200
estudantes, divididos nos turnos da manhã e tarde, conheceram as instalações da UEMA,

no Centro de Ciências Agrárias
(CCA), Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), Centro
de Educação, Ciências Exatas
e Naturais (CECEN), Centro de
Ciências Tecnológicas (CCT) e o
Posto Médico.
Já na segunda edição, ocorrida em maio deste ano, a pro-

gramação foi montada para que
os alunos conferissem o cotidiano da Universidade por meio de
“rotas de conhecimento”, que
possibilitaram o trajeto por diversas áreas de atuação como:
Geociências, Ciências Biológicas, Química, Ciências e Tecnologia em Alimentos, Física, Técnico em Segurança do Trabalho,
Ciências Agrárias, Ciências da
Saúde e Engenharias. Mais 200
participantes da mesma escola,
visitaram os laboratórios e conheceram os projetos e serviços existentes na Uema.
O estudante Carlos Oliveira,
que se identifica com o curso
de Ciências Biológicas, contou
que o evento é uma forma de
ratificar a vocação profissional.
“Desde que comecei a estudar
Biologia fiquei encantado. É
um campo de estudo que gosto muito, e, conhecendo mais
do que a UEMA oferece nessa
área, tenho certeza que essa
será minha escolha no vestibular”.
Francisco Junior, gestor auxiliar do Centro de Ensino Paulo
VI, comenta os frutos positivos
que a ação traz. “A gente percebe que existem alunos que
estão seguros quanto ao que
querem, mas, a maioria está
indecisa por desconhecer grande parte dos cursos e áreas
existentes. A UEMA está proporcionando que os nossos jovens
conheçam, estudem e decidam
com sabedoria os caminhos
para o futuro”, manifesta.

Professora Lígia Manguary e monitores acadêmicos do curso de Biologia da UEMA
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OUVIDORIA
Por: Karla Almeida

SERVIÇOS QUE APROXIMAM A COMUNIDADE
ACADÊMICA DA ADMINISTRAÇÃO DA UEMA
No qual um espaço de diálogo, discentes, servidores e
comunidade em geral possam
ter um canal aberto de aproximação com a administração
superior da instituição, é disponibilizado pela UEMA, por
meio do serviço da Ouvidoria
–
órgão de assessoramento da Reitoria, que tem como
função aproximar a Universidade e o seu público.
A Ouvidoria busca solucionar as demandas do cidadão-usuário, aprimorando
com isso, a prestação dos
serviços, uma vez que ela auxilia na identificação de pontos críticos e contribui para a
melhoria dos procedimentos
e dos processos administrativos. Além disso, oferece informações gerenciais sobre os
indicativos de satisfação dos

usuários, a partir de
relatórios repassados
para a administração
superior
De acordo com o
Ouvidor, Hailton Rógeris Cunha dos Reis, as
solicitações
seguem
um fluxo constante.
Inicialmente, o solicitante tem um feedback do encaminhamento adotado pelo setor;
em seguida a Ouvidoria acompanha e/ou
sugere providências a
serem adotadas até a
obtenção da solução
do serviço público,
e por fim, apresenta
relatórios estatísticos
com os tipos de manifestações mais frequentes.
“O que a Ouvidoria pretende é tornar
o
atendimento mais rápido
e que o retorno ao cidadão
-usuário
seja
cada vez mais
eficiente. O seu
principal papel
é receber manifestações de
toda a comunidade universitária, interpretá-las e buscar
soluções para
o caso, visando
ao
aprimoramento da qualidade dos serviços prestados”,
destacou o Ouvidor.

O ouvidor da UEMA, Hailton Rógieris e o assistente, Jean dos Santos

O Ouvidor Hailton Rógeris declarou, ainda, “enfatizo
a importância desse serviço
para a Universidade e para
qualquer outra instituição,
pois possibilita melhorias em
todos os setores, dinamizando
os procedimentos, as práticas,
os processos, por intermédio
da detecção dos pontos críticos. É um órgão que percebe
e analisa as situações, orientando a administração com
sugestões de mudança de políticas internas. É um instrumento de gestão estratégica
e funciona também como órgão de controle social, dando
transparência as ações, promovendo e preservando o direito à cidadania”.
A Ouvidoria da UEMA está
integrada à Rede de Ouvidorias do Maranhão na esfera
estadual e participa também,
do sistema eletrônico (e-Ouv),

que é uma ferramenta da esfera federal, que funciona de
forma integrada, pois permite
escolher para qual órgão direcionar uma manifestação.
Esses sistemas buscam gerar
um diálogo entre as ouvidorias nas esferas estaduais e
federais.
Os canais de acesso para o
contato com a Ouvidoria, que
atende a todos os Campi da
UEMA, para reclamação, sugestão, solicitação, elogio, crítica e denúncia são:
E-mail: ouvidoria@uema.br
Correspondências: Cidade
Universitária Paulo VI, S/N.
Bairro Tirirical – São Luís /MA
CEP: 65055-970;
Site: www.uema.br/ouvidoria
De forma Presencial
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Aconteceu na UEMA

PROFESSORES NOMEADOS

A Universidade Estadual do
Maranhão (UEMA) já nomeou
este ano 14 professores e ainda
tem agendada a nomeação de
mais 25 profissionais que irão
compor o quadro de servidores
da Instituição.
Os novos profissionais irão
atender a demanda dos campi

de Imperatriz, Bacabal, Caxias,
Timon, Balsas e dos Centros do
campus Paulo VI. Dentre eles, o
Centro de Ciências Tecnológicas
(CCT) do Campus Paulo VI foi
o que mais recebeu novos professores.
Os nomeados tinham, obrigatoriamente, até 18 de maio

para comparecerem ao Departamento de Pessoal da UEMA.
Os que não conseguiram tomar
posse até essa data, poderiam
solicitar prorrogação até 18 de
junho (prazo final).
De acordo com o coordenador de Pessoal da UEMA, Célio
de Oliveira Gama, com a criação

de novos cursos ou aposentadoria de professores, aumentaram
as solicitações por mais profissionais.
“Conforme o professor vai se
aposentando, falece ou é exonerado, isso gera vaga, logo o
Departamento
imediatamente
procura suprir”, disse.

PARTICIPANTES DO PROJETO RONDON

OPERAÇÃO BACURI PROMOVEM SEMINÁRIO DE RETORNO
No dia 18 de Maio, foi realizado, no auditório do curso de
Biologia da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), o
Seminário de Retorno do Projeto Rondon Regional/Especial
– Operação Bacuri, que teve
como tema “Lição de Vida e
Cidadania”. O projeto é coordenado pelo Ministério da Defesa, em parceria com o governo do Maranhão, desenvolvido
pela Secretaria de Estado Extraordinária da Juventude com
instituições maranhenses.
De acordo com os participantes, mais de 100 estudantes e professores universitários, oriundos de várias IES
(Instituições de Ensino Supe-

Participantes da UEMA do Projeto Rondon

rior), participaram do projeto, no período de 18 a 30 de
janeiro, desenvolvendo atividades nos municípios de Ba-

curi, Governador Newton Belo,
Pedra do Rosário, Serrano do
Maranhão e Conceição do Lago
Açu.A Uema participou de

ações no município de Conceição de Lago Açu.
Essa foi a sétima participação da Universidade no
projeto, e teve como objetivo
contribuir para a formação do
universitário como cidadão, integrá-lo no processo de desenvolvimento nacional por meio
de ações participativas sobre a
realidade do país e consolidar
o sentido de responsabilidade
social e coletiva, em prol do
desenvolvimento da defesa e
dos interesses nacionais, além
de estimular a produção de
projetos coletivos locais, em
parceira com as comunidades
assistidas.

UEMA E VALE: INSTITUIÇÕES PROPÕEM-SE
A ESTREITAR RELAÇÕES

Representantes da UEMA e da Vale na reitoria

Representantes da Universidade Estadual do Maranhão e
da Empresa Vale reuniram-se
na Reitoria da UEMA visando a
estabelecer diretrizes que marquem uma reaproximação entre
ambas. A interação institucional
objetando o desenvolvimento
social e econômico do Estado do
Maranhão e o desenvolvimento
de projetos, em que acadêmicos
da UEMA possam vivenciar na

prática o aprendizado obtido em
sala de aula, foi uma das ações
citadas na reunião entre VALE e
UEMA.
O Reitor da Universidade
Estadual do Maranhão, Gustavo Pereira da Costa, frisou que
estabelecer uma relação institucional com uma empresa da
importância da Vale é muito exitoso para a UEMA. “Compreendo
que para realizarmos bons pro-

jetos é necessária a partilha de
conhecimentos, a soma de forças institucionais. Logo, esse é o
momento na qual devemos somar expertises e identificarmos
ações que possam ser partilhadas. Que este seja um trabalho
de construção proveitoso para
todos os envolvidos”, observou.
A Relações Institucionais da
VALE, Vanessa Tavares, ressaltou que a UEMA sempre foi mui-

to solícita quanto às parcerias
com a VALE e que essa continuidade de diálogo é mais uma
prova dessa colaboração. “Ambas as instituições sempre buscaram essa troca de informação,
de conhecimento, de cooperação técnica. Esse era realmente
o momento de sistematizar todos os nossos contatos”, disse. E
frisou ainda: “para nós é fundamental esse olhar da Academia,
pois sem o conhecimento científico não há desenvolvimento
de novos projetos. Essa parceria
se faz essencial”. A VALE também apresentou aos gestores da
UEMA o projeto “Vale Conhecer
– Compartilhando Conhecimento”. A ideia é criar novas categorias de visitas focadas em compartilhar conhecimento técnico
nas universidades do Estado. A
empresa também se coloca à
disposição para contribuir com
palestras em fóruns acadêmicos.
Nesta perspectiva, foi firmado o
compromisso da participação
da VALE na Mostra de Oportunidades que será realizada pela
UEMA, por meio da PROPLAN,
ainda nesse semestre.

