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UEMA COMEMORA 35 ANOS

A Universidade Estadual do Maranhão completou 35 anos de fundação no dia 30 de Dezembro de 2016. Em alusão a essa data,
a Instituição irá comemorar suas bodas durante todo o ano de 2017. Várias ações e campanhas serão desenvolvidas neste ano,
entre elas: Prêmio UEMA, Revista “Memórias 35 anos” e o certame fotográfico “Seu Olhar da Universidade”.

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA:O CONHECIMENTO A SERVIÇO DA
SOCIEDADE
Por meio de programas, projetos e cursos, a UEMA articula
ações que incentivam a participação de alunos da instituição em programas e projetos
de extensão, como forma de
contribuir para a sua formação
acadêmica e profissional.
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PROJETO DESPERTA
INTERESSE DE
ESTUDANTES PELA
ASTRONOMIA

EQUIPAMENTO MONITORA INFORMAÇÕES AMBIENTAIS
VIA SATÉLITE

MAIS DE 1.500
ALUNOS CONCLUEM
CURSOS TÉCNICOS A
DISTÂNCIA

O principal objetivo do projeto é popularizar a ciência,
junto a alunos do Ensino Médio,
apresentando conceitos básicos
de astronomia (Cosmologia,
movimento dos astros, fases
da Lua, Sistema Solar, teoria
do Big Bang, etc),conceitos de
física e matemática.

O G E O N E TC a s t / S I G M ACast fornecerá informações
ambientais completas que
possam servir como subsídio para tomadas de decisões conscientes em várias
áreas

A Instituição é a única universidade estadual no Brasil
a ofertar Cursos Técnicos na
modalidade a distância, em
parceria com o Ministério da
Educação, visando a educação
profissional e técnica.
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Com a palavra
Começos e recomeços. Esse
ciclo com ares de infinito é evidente a cada novo semestre letivo na universidade. Olho em
volta e relembro-me de tantos
momentos vividos e revividos
entre nossos muros. Mas, para
muito além de um espaço fechado, com fronteiras determinadas, a UEMA é uma jornada
que nos possibilita navegar
para muito além; onde o início
e o fim de cada etapa se relativizam, onde as verdades são
transitórias e os valores estão
em permanente reconstrução.
A ideia dessa “aventura” é
a de busca, de encontros, de
percursos. Viver a universidade é uma construção pessoal
e intelectual de múltiplas possibilidades, na qual o conhecimento, em um ciclo contínuo,
se amplia, se supera.
Trata-se de uma caminhada

Gustavo Pereira da Costa

Reitor

de paisagens belas e de descobertas fantásticas. A casa da
educação superior é o espaço
vivo da cidadania. Aqui, lançamos luzes que emancipam,
que libertam de várias escuridões como o desconhecimento, a imprevisibilidade e a incerteza. Aqui,
exercitamos,
a partir do questionamento,
crítica e reflexão, que nos faz
repensar a realidade, aspirar
sempre a melhoria contínua, o
progresso, a prosperidade.
Devemos, por tudo isso,
persistir no ideal de educação,
de universidade e de vida que
nos levará sempre adiante, ao
futuro.
É necessário que nos municiemos de armas do bem como
a paciência e a persistência. É
preciso que operemos em nós
a mudança que almejamos no
mundo. Avante, pois , com o

espírito de curiosidade, o desejo de colaboração, a necessidade de comunicação e a
onda de indignação que entusiasmam a humanidade há
séculos. Faremos assim um
mundo diferente, seremos responsáveis por ele, estaremos

preparados para tantos começos e recomeços, prontos para
sermos e fazermos melhor.
Um ótimo 2017 a todos que
fazem parte desta comunidade
acadêmica e que sejam aqui
felizes e realizados seus nossos
propósitos.

Expediente
Universidade Estadual do
Maranhão
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COMEMORAÇÃO

35 anos da UEMA
Crédito: Eduardo Queiroga
Foto: Allen Morrison

Por: Walline Alves

Bondinho da UEMA: a Federação das Escolas Superiores do Maranhão construiu uma linha de eléctrico
inteiramente nova no campus da escola de agricultura
de Tirirical. Um carro Brill
de 4 rodas foi restaurado
e repintado, e 1,34 km de
pista foram colocados entre uma rodovia e a “Cidade
Universitária Paulo VI”. O
presidente do Brasil, Ernesto Geisel, presidiu a inauguração do novo eléctrico em
26 de outubro de 1978.
(fonte: http://ronalddealmeidasilva.blogspot.com.br/)

de dezembro de 1981, a FESM
foi transformada em UEMA,
mas seu funcionamento só
foi autorizado em 25 de março de 1987, pelo Decreto nº
94.143. Assim, essa universidade pública de estrutura
multicampi, inicialmente instalada em São Luís, Caxias
e Imperatriz, ampliou suas
fronteiras. Desde então, a
Universidade tem avançado
na interiorização do ensino,
da pesquisa e da extensão
para estar presente em todo
Estado, democratizando, ao
longo dos anos, o acesso ao
conhecimento a mais de seis
milhões de maranhenses.
A UEMA está fundamentada sobre o tripé composto
pelo ensino, pesquisa e ex-

tensão, como meios de produção e difusão do saber. Esses
pilares permeiam a missão e
visão desta IES.
Conheça a nossa missão
e visão:
Missão
Produzir e difundir conhecimento orientado para a cidadania e formação profissional,
por meio do ensino, pesquisa
e extensão, priorizando o desenvolvimento do Maranhão.
Visão
Ser uma instituição de
referência na formação acadêmica, na produção de ciência, tecnologia e inovação,
integrada com a sociedade e
transformadora dos contextos em que se insere.

Crédito: Rafael Carvalho

A Universidade Estadual
do Maranhão foi fundada no
dia 30 de Dezembro de 1981,
completando, em 2016, 35
anos de história. Em alusão a
essa data, a Instituição irá comemorar suas bodas durante
todo este ano de 2017.
Uma das primeiras ações de
comemoração foi a criação do
logotipo “UEMA 35 anos”, pelo
núcleo de Design da Assessoria de Comunicação da Instituição (ASCOM). Este logo deverá ser utilizado em todos os
documentos oficiais neste ano.
Campanhas publicitárias em
meios tradicionais de comunicação e em outdoor e busdoor
também já foram iniciadas. No
decorrer do ano, outros projetos e campanhas serão de-

senvolvidos, entre
eles, destacamos:
o Prêmio UEMA; a
Revista “Memórias
35 anos” e; um
programa de TV
que tratará sobre
a história da Universidade, no canal
UEMA TV Oficial no
Youtube.
Saiba mais sobre a história da
nossa Universidade:
A Universidade
Estadual do Maranhão (UEMA) iniciou sua trajetória no ano de
1967, quando foi fundada a
Escola de Administração Pública do Maranhão. Em 1972,
houve a criação da
Federação das Escolas Superiores do Maranhão (FESM), que
passou a coordenar e
integrar os estabelecimentos isolados do
sistema educacional
superior do Estado,
congregando a Escola de Administração
Pública, Escola de Engenharia, Escola de
Agronomia e Faculdade de Educação de
Caxias.
Finalmente, em 30

Fachada da Reitoria da UEMA, Campu Paulo VI
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CAMPI UEMA

ONDE NOSSA UNIVERSIDADE ESTÁ?
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EXTENSÃO ACADÊMICA
Por: Carol Ribeiro

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA:
O CONHECIMENTO A SERVIÇO DA SOCIEDADE
A extensão é considerada
um dos três pilares de uma
universidade. Aliada ao ensino e à pesquisa, a extensão
produz e socializa os conhecimentos, envolvendo a comunidade em que está inserida.
Por meio de programas,
projetos e cursos, a UEMA articula ações que incentivam
a participação de alunos da
instituição em programas e
projetos de extensão, contribuindo para a sua formação acadêmica e profissional,
como o Programa Institucional de Bolsa de Extensão (PIBEX).
O PIBEX contribui para a
formação profissional do estudante de graduação, numa
perspectiva crítica de inclusão, possibilitando a socialização do conhecimento,
incentivando a adoção de
tecnologias e criando espaços
alternativos para o desenvolvimento de ações extensionistas de natureza interdisciplinar.
Os projetos de extensão e
a seleção de alunos bolsistas
são regidos por edital divulgado pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis
(Proexae), de acordo com o
calendário acadêmico vigente.
Além dos programas de
fomento à pesquisa e à extensão, a UEMA preocupa-se
com a permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade econômica na
Instituição. Por isso, criou a
Bolsa Trabalho, um benefício
destinado a estudantes, voltado para o desenvolvimento
de atividades administrativas
nas dependências da Universidade.
A Bolsa Trabalho busca
minimizar a evasão dos alunos de graduação nos dois
primeiros períodos, promovendo a inclusão social e a
igualdade de condições. O
Programa tem duração de um
ano e os candidatos devem
ficar atentos às normas publicadas no Edital divulgado
pela Pró-Reitoria de Extensão
e Assuntos Estudantis (Proexae).
Interessou-se pela extensão universitária? Busque
informações sobre editais
na aba PROEXAE no site da
UEMA ou converse com seus
professores. Os projetos de
extensão produzem ações
que visam ao descobrimento de novos conhecimentos a
serem trabalhados e articulados entre a universidade e as
comunidades próximas.

Ações do Programa Mais Extensão no ano de 2016
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FOTOGRAFIA

Crédito: Rafael Carvalho

SEU OLHAR DA U

E

stamos em plena
comemoração pelos
35 anos da UEMA.
E como todo aniversário requer belas fotos, lançamos,
a partir desta edição, a campanha “Seu Olhar da Universidade”.
O objetivo é abordar e
enunciar, mediante a imagem fotográfica, aspectos

Olhar do Campus Paulo VI, em São Luís, pelas lentes do fotógrafo da ASCOM/UEMA, Rafael Carvalho

relacionados ao dia a dia e
aos espaços da UEMA em todos os campi do estado.
Até o mês de Outubro, estudantes, professores, servidores e terceirizados poderão enviar fotos para o email
comunicauema@gmail.com.
As melhores fotografias serão publicadas aqui, em nossa Galeria do “UEMA Notí-

cias”, em todas as edições
de 2017.
No final do ano, os autores das três fotografias mais
belas ganharão um prêmio simbólico nos valores
de R$300 (trezentos reais),
para o primeiro colocado, R$
200,00 (duzentos reais) para
o segundo e R$100 (cem reais) para o terceiro lugar.

A comissão julgadora
será composta pela equipe
de Fotografia e Design da
Assessoria de Comunicação
da Instituição.
As regras do certame já
estão disponíveis no site
www.uema.br
Participe! Queremos conhecer qual o seu olhar da
UEMA.
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FOTOGRAFIA

O olho do homem serve
de fotografia ao invisível,
como o ouvido serve de eco
ao silêncio.
Machado de Assis

Crédito: Rafael Carvalho

Crédito: Rafael Carvalho

Crédito: Rafael Carvalho

UNIVERSIDADE
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ASTRONOMIA
Por: Débora Souza

Estudantes da UEMA que participam do Projeto OBAFIS

quentam o Ensino Médio pela
Astronomia, a coordenação
do Observatório Astronômico de Física da Universidade
Estadual do Maranhão (OBAFIS/UEMA) e estudantes do
Curso de Física idealizaram,
em 2015, o projeto “OBAFIS:
Despertando o Interesse de
Futuros Astrônomos”. O projeto foi submetido ao edital
da Pró-Reitoria de Extensão
e Assuntos Estudantis (PROEXAE) e conseguiu aprovação,
com início das atividades em
2016.
Tendo como principal objetivo popularizar a ciência,

apresentando conceitos básicos de astronomia (Cosmologia, movimento dos astros,
fases da Lua, Sistema Solar,
teoria do Big Bang, etc),
conceitos de física e matemática, além do estímulo à
inserção de estudantes em
eventos de cunho científico,
principalmente, a Olimpíada Brasileira de Astronomia
(OBA).
As ações que constam
no projeto são: preparatório para a OBA, aulas de inglês, aulas de linguagem de
programação Phyton, Cine
Obafis, palestras, minicursos, instrumentação para o

ensino da Astronomia
(softwares, aplicativos,
telescópios e outros
instrumentos), observações astronômicas e
competições.
A primeira escola
parceira do OBAFIS é o
Centro de Ensino Paulo
VI (escola de aplicação
da UEMA), no bairro
Cidade Operária. Estudantes dessa escola
participantes do projeto
estão inseridos no preparatório para a OBA,
que acontece duas vezes por semana.
De acordo com o coordenador do OBAFIS, Edvan

Moreira, também coordenador do Curso de Física, os interessados em colaborar ou
participar dos trabalhos podem
procurar o OBAFIS (localizado
no prédio do antigo protocolo,
próximo à Reitoria), independente do curso nos quais estejam matriculados. “Participar
do projeto traz um ganho incomparável porque os estudantes têm contato mais profundo
com a ciência. Também são
despertados para a pesquisa,
então crescem com isso. Bolsistas e voluntários ajudam uns
aos outros, bem como àqueles que não têm acesso a esse
tipo de conhecimento durante
as aulas regulares”, comentou
Edvan Moreira.

Crédito: Rafael Carvalho

Crédito: Rafael Carvalho

Desde a antiguidade, a
humanidade tem criado métodos para observar o que
ocorre além da atmosfera da
Terra. Essas análises agregam conhecimentos preciosos para o desenvolvimento
científico e tecnológico.
A Astronomia, ciência que
estuda os corpos celestes,
tornou-se extensa, com várias áreas de estudo específicas, como a Cosmologia, a
Astronomia Estelar, a Astronomia Galáctica, a Astronomia Extragaláctica, etc.
Embora seja uma ciência muito importante, os que
desejam aprender mais a
respeito só tem acesso em
cursos específicos de Ensino
Superior. Durante o Ensino
Fundamental e Médio, os estudantes recebem orientação
superficial sobre esse campo
de estudo.
Para incentivar o interesse
dos estudantes que ainda fre-

Crédito: Rafael Carvalho

OBAFIS: PROJETO DE EXTENSÃO DESPERTA
INTERESSE DE ESTUDANTES PELA ASTRONOMIA
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MEDICINA
Por: Débora Souza

Imagem da Internet

RECÉM-FORMADOS CONTAM COM PROGRAMAS
DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM CAXIAS

Hospital regional de Caxias

Campus Caixas, com apresentação de propostas nas áreas de
obstetrícia/enfermagem e clínica
médica.
A professora do Curso de Medicina de Caxias, Joseneide Teixeira, enfatizou que a ideia dos
programas de Residência surgiu

duas vagas para Clínica Médica
no Hospital Regional Dr.Everaldo Ferreira Aragão e duas vagas
para Ginecologia e Obstetrícia na
Maternidade Carmosina Coutinho.
Sobre essa conquista o vice-reitor da UEMA, Walter Canales,

Maternidade Carmosina Coutinho

Após ingressar na universidade, os estudantes dedicam-se, integralmente, durante seis
anos (média) às atividades acadêmicas. E não é só isso! Também tem os programas de Residência Médica para que possam
completar a formação profissional.
O Programa de Residência
Médica dura dois anos e é um
método pedagógico que proporciona um treinamento ao médico
recém-formado, qualificando-o

médicos que se formam a cada
semestre.
No estado do Maranhão, a
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) é uma das Instituições de Ensino Superior que
oferta o curso de Medicina e a
gestão superior está atenta à necessidade quanto aos programas
de residência médica.
Desde o final do ano passado,
os gestores, professores e alunos
do curso têm discutido a implantação de residências médicas no

Imagem da Internet

para o desempenho de suas funções.
Obter uma vaga em algum
dos programas disponíveis em
hospitais depende da aprovação
em seletivo, que é bastante concorrido, já que a oferta de vagas
é menor do que a quantidade de
Imagem da Internet

Um dos cursos mais concorridos nas universidades brasileiras é Medicina. Para obter
aprovação é necessária uma
árdua rotina de estudos. No
entanto, esse não é o único desafio encontrado pelos futuros
profissionais.

Ambulatório da UEMA no Campus Caxias

a partir da carência de especialistas dessas áreas no município.
“Fizemos um estudo e percebemos que há poucos médicos,
atualmente, na área de clínica
médica e obstetrícia no município de Caxias. Também estamos
estudando outras áreas carentes de profissionais especialistas
para pleitear futuras especializações”, disse.
Em fevereiro, as propostas
foram aprovadas e a UEMA lançou edital para preenchimento de

afirmou que irá contribuir para a
melhoria da qualidade dos serviços médicos no Maranhão. “O
programa visa à continuidade
dos estudos e a oportunidade de
se especializar em uma das áreas
da medicina. É muito importante
para a Universidade porque consolida as parcerias com as instituições médico-hospitalares de
Caxias a fim de que se tenham
mais instituições certificadas na
oferta de residências médicas”,
conclui.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL

SE É PÚBLICO, TAMBÉM É SEU:
CUIDE DO MEIO AMBIENTE
Crédito: Rafael Carvalho

Por: Lucas Vieira

“Adote uma caneca” é um dos projetos mais exitosos da AGA

Esse avanço vai ser
feito porque uma das
metas da AGA é envolver
todos os segmentos da
Universidade na resolução de problemas socioambientais da IES, por
meio da conscientização
ecológica. A Assessoria
trabalha para desenvolver um Sistema de Gestão Ambiental (SGA),
para atingir a sustentabilidade ambiental por
meio da manutenção por
tempo indefinido dos sistemas naturais.
Os projetos ambientais da AGA sempre estão abertos para voluntários. “Os voluntários
sempre são bem aceitos.
Mas, vale ressaltar, que
o mais importante é que os voluntários ajudem informando
sobre os nossos projetos, sobre
a importância da educação ambiental por onde eles estejam.
A maior ajuda que todos podem
dar é vestindo a camisa, apostando nesse projeto como um
trabalho de educação e sensibilização ambiental”, explicou.
Crédito: Edson Ferreira

Cuidar do meio ambiente e
sensibilizar a todos que queiram
um mundo melhor é o principal
desafio da Assessoria de Gestão
Ambiental (AGA), que desenvolve um trabalho de educação
ecológica em todos os campi da
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).
“Na AGA, nós temos três
programas principais, que são:
Impactos Ambientais no campi
da UEMA, Educação Ambiental
no campi da UEMA e Certificação Ambiental. Dentro desses dois primeiros programas,
temos cerca de oito projetos
como o de eficiência energética
em alguns prédios do Paulo VI,
o ‘Nosso Papel’, focado no recolhimento de papel, o ‘Resíduo
Zero’ no restaurante universitário, o de resíduos químicos nos
laboratórios de pesquisa, entre
outros”, explicou a coordenadora da AGA/UEMA, Zafira da Silva
de Almeida.
O “Nosso Papel”, vale ressaltar, é executado em parceria
com o projeto Ecocemar. Com
essa parceria, o quantitativo de
papéis recolhidos pelos setores
administrativos da universida-

Posto de coleta “EcoCemar” no Campus Paulo VI

de passa a ser convertido em
bônus de desconto na conta de
energia elétrica, que é doada
pela UEMA a instituições filantrópicas.
Todos os projetos da AGA
são contínuos e envolvem uma
equipe de cerca de 50 pessoas,
entre bolsistas, voluntários e
estagiários.
O projeto “Adote uma Cane-

ca”, implementado em outubro
de 2016, foi um dos projetos
que mais envolveu os alunos.
“Vários projetos foram bastante exitosos, como o ‘Adote uma
Caneca’. Conseguimos eliminar toda a utilização de copos
descartáveis no Restaurante
Universitário. Agora estamos
avançando para os setores técnico-administrativo”, explicou.
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NÚCLEO GEOAMBIENTAL
Por: Karla Almeida

Com o equipamento GEONETCast/SIGMACast uma gama de informações pode ser captada

O Laboratório de Meteorologia do Núcleo Geoambiental da UEMA (NUGEO)
foi contemplado com um
equipamento para o monitoramento de informações
ambientais via satélite –
GEONETCast/SIGMACast.
Esse equipamento fornecerá informações ambientais completas que possam
servir como subsídio para
tomadas de decisões conscientes em várias áreas,
tais como: saúde pública,
energia, agricultura, tempo,
água, clima, desastres naturais e ecossistemas,
O GEONETCast/SIGMACast foi adquirido por meio
da Chamada Pública MCTI/
CNPq/FNDCT – Ação Transversal Nº 65/2013 – Pesquisa e Desenvolvimento em
Meteorologia e Climatologia,
a partir do projeto, “Sistema
de baixo custo para recebimento e análise de dados
ambientais – o Sistema GEONETCast: Um sistema de
monitoramento e previsão
de curto prazo baseado em
produtos de sensoriamento
remoto: o SIGMACast” que
teve como parceiros, FUNCEME, SIMEPAR, SIPAM,
CIRAM, IPMET, SIMGE, IN-

CAPER e Distritos do INMET,
assim como outros centros
regionais de meteorologia.
O GEONETCast Americas
é a componente ocidental
do GEONETCast, uma rede
mundial de sistemas de disseminação de informações
por satélite, em tempo quase real, projetada para distribuir dados observados da
superfície, da atmosfera,
metadados e produtos para
diversos tipos de usuários.
O SIGMACast é um software
que permite a manipulação
de imagens e
dados de satélites ambientais, além de
produtos e serviços
derivados do sistema
GEOSS (Global
Earth Observation System of
Systems), permitindo a exibição
dessas
informações
em mapas.
De
acordo
com a professora Francisca
Neide, diretora
do Centro de
Ciências Agrá-

rias (CCA), o equipamento
é de vital importância, pois
recebe dados de todo o Maranhão, para a divulgação
de informações ambientais
via satélite. Com isso, a Universidade estará prestando
um serviço de grande valor,
com informações rápidas e
precisas, de cobertura estadual. “Além disso, estaremos prestando um trabalho
de extensão, disponibilizando resultados de previsões
ambientais muito mais eficientes e contribuindo para

as diversas áreas que precisem dessas informações”,
disse Francisca Neide.
O chefe do LabMet da
UEMA, Gunter de Azevedo
Reschke, destacou que “o
Sistema GEONETCast capta
dados, não apenas de tempo e clima, como também,
dados de ecossistemas, da
temperatura do mar, de índices de vegetação, queimadas,
ultravioleta,
de
observação, estações meteorológicas, de energia,
de saúde. É possível captar
uma gama de informações.
Acessar e compartilhar esse
tipo de informação vital e
tão abrangente que promove benefícios sociais por
meio de melhorias nas condições de saúde e bem-estar
das pessoas, gerenciando o
meio ambiente e o crescimento econômico”.
O sistema de informações
ambientais é composto por
uma antena direcionada diretamente para o satélite e,
por meio desse satélite, são
captados dados que são repassados diretamente para
o sistema por meio de um
cabo. Em seguida, os dados
são levados a um receptor,
dentro do qual está conectada uma estação de trabalho,
a partir disso, esses dados
são adquiridos, de segundo
em segundo, para que possam ser manipulados e convertidos em informações.
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EQUIPAMENTO MONITORA
INFORMAÇÕES AMBIENTAIS VIA SATÉLITE
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MAIS DE 600 ATENDIMENTOS SÃO REALIZADOS
DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO
“DIA D”
atentar não somente às
crianças, mas aos adultos
também, principalmente,
quem deseja viajar para
áreas de risco”, ressaltou.
Ele disse, ainda, que
outras campanhas já estão sendo idealizadas para
acontecerem este ano. Estima-se que a próxima será
no mês de maio, contra o
vírus H1N1. O Coordenador
explicou que todos os vacinados anteriormente contra a doença podem tomar
a outra dose, já que esta
conterá uma nova cepa do
vírus H1N1.
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UEMA e Secretaria Municipal de Saúde realizaram
nos dias 14 e 15 de Fevereiro a campanha de vacinação
“Dia D, no Campus Paulo VI.
Foram realizados 663
atendimentos a estudantes,
docentes e servidores, que
receberam imunização contra hepatite B, gripe H1N1,
difteria e tétano.
De acordo com o coordenador do Serviço Médico, Marcelo Vasconcelos, a
Campanha incentiva a prevenção dessas doenças.
“O Brasil é um dos países
que mais oferece vacinação à população. Temos que

Crédito: Luis Paulo

UEMA APRESENTA PROJETO DE URBANIZAÇÃO
DO CAMPUS PAULO VI AO SECRETÁRIO DE
INFRAESTRUTURA DO ESTADO

Gestores e a equipe técnica da UEMA e da secretária de infraestrutura
durante visita ao Campus Paulo VI

No mês de fevereiro, o
vice-reitor da Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA), Walter Canales
Sant’ana, recebeu a visita do secretário de Infraestrutura do Estado do
Maranhão, Clayton Noleto
Silva.
Durante a reunião, a
equipe da prefeitura de
Campus
apresentou
o
Projeto de Urbanização do
Campus Paulo VI. “Esse
projeto apresenta propostas de melhorias na
infraestrutura do Campus
Paulo VI da UEMA. São
melhorias quanto à arborização, no traçado viário,
entre outros, facilitando
o acesso de pessoas aos

prédios e a circulação de veículos”, apontou a prefeita de
Campus, Fabíola Aguiar.
A execução do Projeto de
Urbanização integrará a última fase do projeto de recuperação asfáltica do campus,
de acordo com o secretário de
Infraestrutura, Clayton Noleto.
O vice-reitor, Walter Canales, ressaltou que o Governo
do Estado aportou recursos
na faixa de 3 milhões de reais
para a urbanização do Campus.
Após a reunião, os gestores e a equipe técnica da prefeitura de Campus também
vistoriaram as avenidas do
Campus Paulo VI.

A UEMA encerrou no mês
de fevereiro o ciclo de diplomações de mais de 1.500 alunos dos cursos técnicos em 22
Polos e Centros que a UEMA
mantém.
A Instituição é a única universidade estadual no Brasil
a ofertar Cursos Técnicos na
modalidade a distância, em
parceria com o Ministério da
Educação, visando a educação
profissional e técnica.
Os cursos técnicos da UEMA
são ministrados por intermé-

dio do Núcleo de Tecnologia
para a Educação (Uemanet), e
têm aprendizado em ambiente
digital, com a realização de um
encontro presencial mensal.
Os formandos receberam
diploma de Técnico de Ensino Médio com validade nacional, reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação
além de aceito por inúmeras
empresas maranhenses, que
acabam absorvendo com rapidez os alunos egressos destes cursos.
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MAIS DE 1.500 ALUNOS CONCLUEM CURSOS
TÉCNICOS A DISTÂNCIA DA UEMA

Emoção dos alunos após recebimento dos diplomas

