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DEZEMBRO

       reitor da Universidade Estadual
1111do Maranhão recebeu o 
título de cidadão maranhense e a 
medalha Terezinha Rêgo”,ambos 
concedidos pela ALEMA.   

      Univers idade Estadual      
AAA do Maranhão construiu e 
entregou durante o ano de 2022  
várias obras para a comunidade 
acadêmica.

 
 

       população mundial em 2022 
1111chega à marca de 7,8 bilhões 
de pessoas e a demanda por 
alimentos também se torna mais 
desafiadora. 

     oda de conversa entre professores 
111colaboradores e acadêmicos da 
Universidade e estudantes do Ensino 
Médio abordou práticas sustentáveis 
no dia a dia.

  

Gustavo Pereira da Costa:UEMA completa 40 anos
entregando várias obras à

comunidade acadêmica um cidadão maranhense

Novo Curso de Agrocomputação
potencializa oportunidades para

jovens da região de Balsas

Educação, sustentabilidade e
aproximação da UEMA com
estudantes do Ensino Médio
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UEMA completa 40 anos entregando
várias obras à comunidade acadêmica 
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Governador do Estado do       
Maranhão, Flávio Dino, e o 
reitor da Universidade 

Estadual do Maranhão, Gustavo 
Costa, juntamente com o 
vice-reitor, Walter Sant´Ana, 
inauguraram, no dia 31 de 
março, o Bloco II do Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas 
(CCSA). O momento contou 
também com a presença do 
Secretário de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Davi 
Telles; o Presidente da 
Fundação de Amparo à Pesquisa 
e ao Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico do Maranhão – 
FAPEMA, André Santos; 
comandante da Academia Miliar 
Gonçalves Dias (APMGD), 

tenente-coronel Everaldo 
Santos; o Deputado Estadual 
Rafael Leitoa; e demais 
autoridades da gestão superior 
da Instituição.
    No CCSA funcionam os cursos 
de Administração, Direito, 
Ciências Sociais, Formação de 
Oficiais Militar, além do curso de 
Relações Internacionais, que foi 
inserido ao prédio. Engloba, 
ainda, o Programa de Educação 
Intercultural Indígena, 
especializações em Direito e 
Administração e mestrados na 
área de Ciências Sociais.
    Segundo o Diretor do CCSA, 
Nicodemos Araújo Costa, o novo 
prédio conta com uma 
construção de 2.173,51 m², 

estacionamento de 3.690,14m², 
auditório com 114 lugares, salas 
de grupos de pesquisa e foyer 
com copa e banheiros. O espaço 
abriga a direção do Centro, 
departamentos e direções dos 
cursos do CCSA, além da 
Agência de Empreendedorismo 
e Inovação da UEMA – Marandu, 
programas de especialização e 
de pesquisa e extensão de todas 
as áreas. “Com certeza dará 
sustentação ampla tanto ao 
pessoal da graduação quanto da 
pós-graduação. Um dia histórico 
na história da UEMA”, afirmou.

    O reitor da UEMA, Gustavo 
Costa, destacou que a 
construção reforça o 

compromisso da atual gestão 
em incentivar o ensino, a 
pesquisa e a extensão como 
forma de consolidar a 
Universidade cada vez mais.     
“Em seu último dia como 
governador, Flávio nos entrega 
essa obra. Esse prédio já vinha 
sendo aguardado por anos, 
porque este centro expandiu a 
oferta de cursos e vagas. Um 
momento muito alvissareiro 
para UEMA, porque também 
prestaremos contas destes 
investimentos que o governo do 
Estado fez na nossa  
Universidade desde 2015. Este 
é mais um avanço na educação 

       Universidade Estadual      

AAA  do Maranhão construiu e 

entregou durante o ano de 2022  

várias obras para a comunidade 

acadêmica, marcando, assim, as 

comemorações dos 40 anos da 

Instituição.

    Em março, o reitor Gustavo 

Costa, juntamente com o então 

Governador Flávio Dino, realizou a 

entrega do Bloco II do Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas (CCSA).

O espaço abriga a direção do  

Centro, departamentos e direções 

dos cursos do CCSA, além da 

Agência de Empreendedorismo

e  Inovação da UEMA – Marandu, 

programas de especialização e de 

pesquisa e extensão de todos

os cursos, que fazem parte do 

referido Centro.

   “Com certeza dará sustentação 

ampla tanto ao pessoal da graduação 

quanto da pós-graduação.Um dia 

histórico na história da UEMA”, 

disse o Diretor do CCSA, Nicodemos 

Araújo Costa. Outra entrega foi 

o Prédio do Curso de Engenharia 

de Pesca. Dividido em duas alas, 

o edifício conta com estrutura 

de salas de aulas, biblioteca, setor 

admin istrat ivo,  cant ina e 

laboratórios para pesquisa na

área da piscicultura.

 A Diretora do Curso de 

Engenharia de Pesca, Elaine

Cristina, pontuou que a edificação 

é de toda comunidade acadêmica, 

que sempre será recebida com 

muito carinho na nova casa de 

ensino. “Que aqui se formem

profissionais cada vez mais 

qualificados para a sociedade 

maranhense, que tanto carece 

de profissionais nessa área”.

 Na área da computação 

também constam novidades:

o novo prédio do Curso de 

Engenharia da Computação e 

o auditório “Professor Diógenes 

Carvalho Aquino”, localizados no 

Campus Paulo VI. O prédio tem 

2.062,04  m² de área construída, 

além de um espaço próprio para 

estacionamento. O local possui 

laboratórios de Radiopropagação, 

Automação e  Controle, Robótica, 

Computação Gráfica, Redes de 

Computadores Telecomunicações, 

Incubadoras, Computação Colabo- 

rativa, Informática Aplicada, 

Eletrônica, Computação Cientí- 

fica, Processamento Digital de 

Sinais de Multimídia, Otimização 

e Micro eletrônica.  Dispõe ainda 

de salas de reunião, de professores, 

e de estudos de pós-graduação.

O auditório possui capacidade 

para 100 pessoas.

 Nos campi de Presidente 

Dutra, Colinas, Zé Doca, Bacabal

e Caxias teve inauguração de 

laboratórios de informática.

 O vice-reitor Walter Canales 

comentou “que esse foi um momento 

muito gratificante para o gestor.

Os laboratórios servirão para as 

atividades a distância e, também, 

os cursos presenciais, além da 

implementação do projeto de 

Metodologias Ativas, que impul- 

siona a inovação no processo de 

aprendizagem, levando a uma 

qualidade de ensino na nossa 

Universidade cada vez melhor”.

 O reitor Gustavo Costa 

lembrou que as inaugurações 

resultam da soma de esforços de 

muitas pessoas do passado e do 

presente. Além disso, enfatizou 

que investir em educação pública 

é um ato de resistência nos dias 

atuais.

 Em Timon, teve a inaugura -

ção da Quadra Poliesportiva e o 

Campus Coroatá ganha prédio novo.

 “O que representa inaugurar 

um novo espaço de ensino e 

pesquisa numa universidade 

pública neste Brasil de 2022? 

Esta inauguração, este espaço 

novo, moderno, útil, muito mais útil 

ficou depois do novo paradigma 

da sociedade digital surgido na 

pandemia, para nós é um ato de 

resistência.

    Investir na universidade 

pública no Brasil e no Maranhão, 

quando o que vemos são univer- 

sidades que estão com dificuldades 

de pagar até a conta de luz, deve 

merecer de todos nós o reconheci- 

mento, não individual, porque 

não se faz nada com o prota-  

gonismo individual, somos 

comunidade, partilhamos, 

fazemos juntos, pensamos e 

realizamos juntos. E o que 

colhemos hoje foi plantado 

por muitos. As inaugurações 

não nascem de um estado, 

nascem dentro de um contexto 

que é de gestão, mas acima de 

tudo de educação, compromisso 

de educadores, de pessoas, de 

seres humanos, que se preocupam 

com ou t r a s  pe s soa s .  Eu  

digo, reafirmo e renovo o 

compromisso publicamente 

sempre de que na UEMA fazemos 

ciência para a vida”, destacou 

o reitor.

INAUGURAÇÕES
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AAA  do Maranhão construiu e 

entregou durante o ano de 2022  

várias obras para a comunidade 

acadêmica, marcando, assim, as 

comemorações dos 40 anos da 

Instituição.

    Em março, o reitor Gustavo 

Costa, juntamente com o então 

Governador Flávio Dino, realizou a 

entrega do Bloco II do Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas (CCSA).

O espaço abriga a direção do  

Centro, departamentos e direções 

dos cursos do CCSA, além da 

Agência de Empreendedorismo

e  Inovação da UEMA – Marandu, 

programas de especialização e de 

pesquisa e extensão de todos

os cursos, que fazem parte do 

referido Centro.

   “Com certeza dará sustentação 

ampla tanto ao pessoal da graduação 

quanto da pós-graduação.Um dia 

histórico na história da UEMA”, 

disse o Diretor do CCSA, Nicodemos 

Araújo Costa. Outra entrega foi 

o Prédio do Curso de Engenharia 

de Pesca. Dividido em duas alas, 

o edifício conta com estrutura 

de salas de aulas, biblioteca, setor 

admin istrat ivo,  cant ina e 

laboratórios para pesquisa na

área da piscicultura.

 A Diretora do Curso de 

Engenharia de Pesca, Elaine

Cristina, pontuou que a edificação 

é de toda comunidade acadêmica, 

que sempre será recebida com 

muito carinho na nova casa de 

ensino. “Que aqui se formem

profissionais cada vez mais 

qualificados para a sociedade 

maranhense, que tanto carece 

de profissionais nessa área”.

 Na área da computação 

também constam novidades:

o novo prédio do Curso de 

Engenharia da Computação e 

o auditório “Professor Diógenes 

Carvalho Aquino”, localizados no 

Campus Paulo VI. O prédio tem 

2.062,04  m² de área construída, 

além de um espaço próprio para 

estacionamento. O local possui 

laboratórios de Radiopropagação, 

Automação e  Controle, Robótica, 

Computação Gráfica, Redes de 

Computadores Telecomunicações, 

Incubadoras, Computação Colabo- 

rativa, Informática Aplicada, 

Eletrônica, Computação Cientí- 

fica, Processamento Digital de 

Sinais de Multimídia, Otimização 

e Micro eletrônica.  Dispõe ainda 

de salas de reunião, de professores, 

e de estudos de pós-graduação.

O auditório possui capacidade 

para 100 pessoas.

 Nos campi de Presidente 

Dutra, Colinas, Zé Doca, Bacabal

e Caxias teve inauguração de 

laboratórios de informática.

 O vice-reitor Walter Canales 

comentou “que esse foi um momento 

muito gratificante para o gestor.

Os laboratórios servirão para as 

atividades a distância e, também, 

os cursos presenciais, além da 

implementação do projeto de 

Metodologias Ativas, que impul- 

siona a inovação no processo de 

aprendizagem, levando a uma 

qualidade de ensino na nossa 

Universidade cada vez melhor”.

 O reitor Gustavo Costa 

lembrou que as inaugurações 

resultam da soma de esforços de 

muitas pessoas do passado e do 

presente. Além disso, enfatizou 

que investir em educação pública 

é um ato de resistência nos dias 

atuais.

 Em Timon, teve a inaugura -

ção da Quadra Poliesportiva e o 

Campus Coroatá ganha prédio novo.

 “O que representa inaugurar 

um novo espaço de ensino e 

pesquisa numa universidade 

pública neste Brasil de 2022? 

Esta inauguração, este espaço 

novo, moderno, útil, muito mais útil 

ficou depois do novo paradigma 

da sociedade digital surgido na 

pandemia, para nós é um ato de 

resistência.

    Investir na universidade 

pública no Brasil e no Maranhão, 

quando o que vemos são univer- 

sidades que estão com dificuldades 

de pagar até a conta de luz, deve 

merecer de todos nós o reconheci- 

mento, não individual, porque 

não se faz nada com o prota-  

gonismo individual, somos 

comunidade, partilhamos, 

fazemos juntos, pensamos e 

realizamos juntos. E o que 

colhemos hoje foi plantado 

por muitos. As inaugurações 

não nascem de um estado, 

nascem dentro de um contexto 

que é de gestão, mas acima de 

tudo de educação, compromisso 

de educadores, de pessoas, de 

seres humanos, que se preocupam 

com ou t r a s  pe s soa s .  Eu  

digo, reafirmo e renovo o 

compromisso publicamente 

sempre de que na UEMA fazemos 

ciência para a vida”, destacou 

o reitor.

UEMA completa 40 anos entregando
várias obras à comunidade acadêmica 
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COMEMORAÇÕES

           o dia 30 de dezembro de 2022,
           a Universidade Estadual do 
Maranhão (UEMA) encerra as suas 
bodas de 40 anos e inicia os 
primeiros passos de um novo 
tempo.
    A “juventude institucional” da 
UEMA, traz consigo uma bagagem 
de histórias, de memórias e de 
construções diárias que já fazem 
dela uma importante universidade 
para o Estado do Maranhão, para 
a região Nordeste e para o Brasil.
   Atualmente, a instituição está se 
posicionando em nível mundial, 
principalmente por meio de pesquisas, 
fruto do trabalho dos seus professores 
pesquisadores, e da atuação do 
Núcleo de Tecnologias para Educação 
(UemaNet), bem como de sua 
expansão, por meio das inexistentes 
fronteiras do meio digital.
    Para o reitor da UEMA, Gustavo 
Pereira da Costa, nessas quatro 
décadas como universidade pública 
e gratuita, a instituição representa, 
em maior grau, o sonho de ingresso 
no ensino superior da juventude 
maranhense.
    “A UEMA foi responsável por 
desbravar a educação superior 
no interior do Estado do Maranhão, 
levar oportunidades por meio
dos seus cursos de graduação 

e pós-graduação presenciais, 
a distância ou programas especiais. 
Além disso, nossa universidade tem 
a maior oferta de vagas públicas 
do Maranhão, para os maranhenses, 
representando o compromisso com 
a educação básica e com a escola 
pública. Hoje, 81% dos nossos alunos 
são egressos de escolas públicas”, 
analisou.
    O professor Gustavo Costa 
considerada, ainda, que 40 anos 
é um tempo de amadurecimento 
institucional. “Somos maduros, 
considerando a realidade local e 
regional, mas somos muito jovens 
se compararmos com universidades 
milenares, sobretudo da Europa. 
Mas, tenho convicção de que essa 
missão colocada a cargo da UEMA, 
desde sua fundação, tem sido 
muito bem realizada por parte de 
professores, alunos e servidores
de todas as gerações. Por isso, 
agora é um tempo de reafirmar: 

o valor do conhecimento e da 

ciência”, frisou.

    “A UEMA é jovem, mas ao mesmo 

tempo amadurecida enquanto 

instituição, entraremos nos 41 anos 

cheios de memórias, mas com o olhar 

voltado para os 50 anos, para os 

100 anos. Alimentando uma visão

de excelência, de qualidade, de 

expansão e de democratização 

como toda universidade deve ser. 

Esse momento coincide com o final 

de um ciclo. Finalizo agora oito 

anos de gestão, frente à reitoria da 

UEMA, com profundo sentimento 

de dever cumprido.     

1111Concretizamos mais de 90% 

dos nossos compromissos de 

campanha, graças a toda uma 

equipe. Isso só me faz sentir muito 

orgulho do que fizemos e do que 

estamos fazendo. E me faz também 

alimentar um sentimento de esperança 

de que o futuro será ainda mais 

promissor para todos que aqui estão”, 

assinalou o reitor.

    De acordo com o reitor eleito

para o biênio 2023-2026, Walter 

Canales Sant’Ana, para os próximos 

40 anos, há a esperança de consolidar 
a presença da  Universidade Estadual 
do Maranhão na educação superior do 
estado e expandir as fronteiras 
acadêmicas para o cenário internacional.
   “E, com certeza, iremos 
nos aproximar mais ainda do 
Estado e de empresas privadas 
para que possamos colocar os 

nossos jovens no mercado de 
trabalho e também promover mais 
ensino, mais pesquisa
e mais extensão em prol do desen- 
volvimento do Maranhão”, concluiu 
Sant’ Ana.

Histórico

   A Universidade Estadual do Maranhão 
foi fundada no dia 30 de Dezembro 
de 1981, completando em 2021, 
40 anos de história. A 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 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.    
1111Assim, essa universidade pública 
de estrutura multicampi, inicialmente, 
instalada em São Luís, Caxias e 
Imperatriz, ampliou suas fronteiras. 
Desde então, a universidade tem 
avançado no processo de interiorização, 
com o objetivo de 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 Ensino, Pesquisa e Extensão, 
como meio 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 desenvolvi- 
mento 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.



Por Alcindo Barros / Cláudio Castro

Professor e aluno do Mestrado em Geografia da UEMA
realizam estudos importantes sobre cavernas no Maranhão

5 PESQUISA

        Brasil contabiliza 8.315     
111   cavernas registradas nos 
cadastros do Ministério do Meio 
Amb iente  e  da  Soc iedade  
Brasileira de Espeleologia, além 
de tantas outras prováveis cavi-
dades naturais subterrâneas 
aindanão catalogadas ou mesmo 
desconhecidas.“No Maranhão, foram 
cadastradas, até agora, 121 
cavidades, pouco mais de cem delas 
cadastradas por pesquisas 
realizadas pelo curso de Geografia 
da UEMA, campi São Luís”, explica 
o professor Cláudio Castro.
 Ele aponta que as cavernas 
têm importância por apresentarem 
marcas das sociedades  antepas-
sadas, que nelas se abrigaram, 
deixando inscrições, pinturas, 
artefatos e ossos de animais 
caçados. A sua importância se 
justifica por disporem também  
de ossadas de animais extintos, 
principalmente da mega fauna, 
aqueles grandes animais como 
a preguiça gigante, o mamute, 
o tigre dente de sabre, que viveram 
há mais de 13.000-15.000 anos. 
Além disso, oferecerem um 
lugar único em que espécies 
de animais exclusivas vivem em 

habitats escuros, como morcegos, 
peixes e insetos albinos, lugares 
que contêm uma variedade  de 
rochas muito speciais.
 A pesquisa para descobrir 
as cavernas necessita que se 
percorram vastas áreas, obser-
vando cada detalhe das rochas, 
pois elas podem ter sua entrada 
em apenas um pequeno buraco, 
não só em aberturas visíveis, o 
que exige muito tempo e esforço.  
“Depois de encontrá-las, faz-se 
uma pesquisa para saber mais 
sobre sua formação, sobre os 
animais que vivem nela, se há 
inscrições, pinturas, alguma 
possibilidade de estudos arqueo- 
lógicos e paleontológicos. Isso 
porque a legislação que protege 
as cavernas que tenham alguns 
desses itens que necessitem ser 
preservados por algum motivo”, 
disse Cláudio.
 Para o professor, as ativi-
dades da sociedade atual exigem 
cada vez mais que se use a natu-
reza e alguns desses usos, como 
a construção de hidrelétricas, 
mineração e agricultura intensiva 
acabam impactando as cavernas, 
por isso esses empreendimentos 

necessitam descobrir quais dessas 
áreas serão afetadas para serem 
estudadas, avaliando se há a 
necessidade de preservar alguma 
delas ou compensar a perda do que 
nela exista. 
 “Mas como vimos, para des- 
cobrir cavernas há uma tarefa 
muito grande.
 Na intenção de minimizar o 
tempo e agilizar as buscas por 
cavernas, o Mestrado em Geogra-
fia, Natureza e Dinâmica do Espaço 
propôs desenvolver uma ferramenta 
que possa indicar em quais áreas 
do espaço possam ocorrer cavernas”, 
esclarece o docente.
 O aluno do mestrado, Janderson 
Rocha Silva e o professor Cláudio, 
seu orientador, têm desenvolvido 
uma ferramenta cartográfica em 
ambiente de Sistema de Infor-
mações Geográficas-SIG, que 
mostra por meio de um índice em 
quais locais podem ocorrer cavernas, 
facilitando os trabalhos de campo 
que buscam descobri-las.
 Na construção do mapa são 
consideradas a Geologia, a Decli- 
vidade e o Relevo. Um dos ensaios 
que está em construção se dedica 

a um índice de potencialidade 
na área de Carolina - MA, na qual 
há 42 cavernas, 39 cadastradas 
por essa pesquisa e mais 34 em 
processo de cadastramento, o que 
totaliza 73 descobertas (MORAIS 
et al., 2014; CASTRO et al., 
2014; SBE, 2020; CASTRO et al, 
2020). 
O professor Cláudio informa que 
neste local foram encontradas 
cavernas sob cachoeiras, no 
alto de paredões, com presença 
de fezes de onça, jaguatirica, 
tamanduás mirim e bandeira, 
com formação de espeleotemas 
– aquelas formas que ornamentam 
os tetos, paredes e chão das 
cavernas – por gotejamento e com 
presença de diferentes animais.
 “A construção da ferramenta 
está em sua reta final, na parte 
de validação dos resultados, na 
qual se compara o resultado do 
mapa com a localização das 
cavernas e será publicada até 
setembro deste ano, depois de 
apresentada à banca de defesa.  
Depois disso, poderá ser mostrada 
aqui com mais detalhes”, conclui.



         Assembleia Legislativa do   
1111 Maranhão concedeu o    
título de cidadão maranhense 
e a medalha do mérito legislativo 
“Terezinha Rêgo” ao reitor 
da Universidade Estadual do 
Maranhão, Gustavo Pereira da 
Costa, no dia 05 de maio.
Os projetos de reso lução 
legislativa n º071/2019 e nº 
072/2019 são de autoria do 
Deputado Estadual, Duarte Júnior.
 A concessão do título de 
cidadão maranhense é atribuída 
a pessoas que reconhecidamente
cidamente tenham prestado 
relevantes serviços à comunidade 
e/ou tenham se destacado 
pelo desempenho na vida pública 
ou pr ivada. Já a medalha 
“Terezinha Rêgo” é voltada para 
os cidadãos que contribuíram 
decisivamente para o desenvolvi-
mento científico, educacional 
e tecnológico do Maranhão 
e do Brasil.
 Em seu discurso na assem- 
bleia Assembleia Legislativa, 
o reitor da UEMA pontuou que 
é carioca de nascimento e 
maranhense de coração. “Aqui 
estou agora, eu e minhas 
circunstâncias. Sou filho e 
neto de maranhenses (…). 
Chegamos aqui em 1980. Eu 

tinha apenas 6 anos, ocasião 
em que, sem ao menor discernir, 
comecei a me fazer maranhense. 
Aqui me criei e me reconheço 
indivíduo e parte de um todo” 
disse Costa.
 O homenageado frisou ainda 
a honra de receber títulos tão 
nobres. “Entrei hoje aqui de um,  
modificado”.  Em alusão à Ferreira 
Gullart, o professor ressaltou: “o 
meu todo hoje é o Maranhão”.
 Para o Deputado Duarte 
Júnior, são duas justas homena- 
gens a uma pessoa que apesar 
de não ter nascido em nosso 
estado, fez pelo Maranhão o que 
poucos fazem. “O exemplo e 
trajetória do professor Gustavo 
Costa servem como farol, como 
uma luz no final do túnel: é sim 
possível fazer educação pública 
de qualidade! Você nos ensinou 
isso da melhor forma, colocando 
a teoria na prática”, frisou o 
Deputado.
 Segundo o vice-reitor da 
UEMA, Walter Canales Sant´Ana, 
só cabem elogios ao reitor Gustavo 
Costa. “Só podemos tecer elogios 
a sua pessoa, que tem lado humano 
e amigo tão destacados. Sempre 
nos dá um alento por poder 
conviver com uma pessoa como 
Gustavo Costa. Essa é uma homena- 

gem justa e representativa a quem 
está elevando o ensino superior 
do Maranhão”, sublinhou Sant´Ana.
 Emocionada, a mãe do professor 
Gustavo, Sylvia Costa sobrepujou: 
“sempre soube que meu filho 
nasceu para brilhar”.
   Na cerimônia, o procura- 
dor Geral do Estado, Rodrigo 
Maia Rocha, representou o Gover- 
nador do Estado, Carlos Brandão. 
O reitor da UEMA nos anos de 2007 
a 2014, José Augusto Silva Oliveira, 
compôs a mesa da solenidade. 
Entre os presentes na Assembleia 
Legislativa estavam familiares, 
amigos e a comunidade acadêmica 
da UEMA.

Trajetória

Natural do Rio de Janeiro, Gustavo 
Pereira da Costa, construiu sua 
carreira e vida no Estado do 
Maranhão, há mais de 30 anos. 
É casado com Nívea da Costa e 
tem duas filhas, Gabriela Costa e 
Isabela Costa.
 No âmbito profissional, é 
professor Adjunto da Universidade 
Estadual do Maranhão (UEMA) 
e auditor externo do Tribunal de 
Contas do Estado. Gustavo Costa 
graduou-se em Administração 
pela UEMA em 1996 e em Direito 

Por Walline Alves
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Gustavo Pereira da Costa: um cidadão maranhense

O reitor da Universidade Estadual do Maranhão recebeu
o título de cidadão maranhense e a medalha “Terezinha Rêgo”, ambos concedidos pela ALEMA.

pela Universi- dade Federal do 
Maranhão (UFMA) no ano de 1999. 
Concluiu o mestrado em adminis- 
tração pela Universidade Federal 
de Santa Catarina em 2000. 
Após 12 anos, tornou-se doutor 
em Administração pela Ebape/FGV. 
É Pesquisador inte- grante no 
grupo de pesquisa Núcleo de 
Estudos de administrção Brasileira 
– ABRAS, da Universidade Federal 
Fluminense (UFF).
 Na UEMA, exerceu os 
cargos de diretor do CCSA nos 
anos 2000 a 2006, vice-reitor no 
período de 2007 a 2014. E,
em 2015, tornou-se Reitor da 
Universidade Estadual do Maranhão. 
Para o quadriênio seguinte 2019 
a 2022, Gustavo Costa e Walter 
Canales foram reeleitos com 
mais de 80% dos votos.
 “Ingressei como estudante 
da UEMA há três décadas. Conheço 
cada palmo desse chão. A UEMA 
me fez conhecer o Maranhão de 
norte a sul, de leste a oeste. 
São muitas lutas e grandes 
conquistas nessa Universidade, que 
t a m b é m  a q u i  e s t á  s e n d o  
homenageada. Tenho muito 
orgulho de ser UEMA. Viva o 
Maranhão. Obrigada a todos!”, 
concluiu Costa.



7 PESQUISA

Por Polyanna Bittencourt

Pesquisadores da UEMA estudam o perfil microbiológico
de peixes e ostras cultivadas e comercializadas na Ilha de São Luís

 

    

       ma boa alimentação é   
1111parte fundamental para 
garantir uma vida mais saudável, 
no entanto, às vezes o que 
deveria fazer bem pode gerar 
problemas. É o caso da ingestão 
de alimentos contaminados
por bactérias, vírus, fungos 
e parasitos, que podem acabar 
causando doenças em quem 
os consome.
 As doenças transmitidas
por al imentos (DTAs), são 
consideradas um problema 
de saúde públ ica no país.
De  aco rdo  com dados  do  
S is tema de In formação e 
Agravos de Notificação (SINAN) 
do Ministério da Saúde, no 
período de 2007 a 2017, no 
Brasil, foram registrados 6.850 
surtos de DTAs, que causaram 
109 mortes. Dentre os alimentos 
mais apontados nesses episódios 
estão os peixes e outros tipos 
de pescado, que correspondem 
a 2,1% dos casos.
 O Maranhão tem um grande 
potencial para a aquicultura e 
produção de ostreicultura. A 
ocorrência de enfermidades 
nos animais pode representar 
um fator l imitante para o 
desenvolvimento da piscicultura 
e ostreicultura, levando a 
grandes prejuízos econômicos 
devido a perdas dos produtos.
 Diante dessa problemática 
e pensando na qualidade do 
pescado e das ostras vendidos 
no estado, além de fomentar 
uma cadeia produtiva mais 
sustentável, pesquisadores 
da Universidade Estadual do 

Maranhão estão desenvolvendo 
a pesquisa “Segurança Alimentar, 
produção e qualidade de vida: 
perfil microbiológico de peixes 
e ostras cultivadas e comerci- 
alizadas na Ilha de São Luís, MA”. 
 O trabalho tem como 
objetivo avaliar o perfil micro- 
biológico de tilápias em feiras e 
mercados da Ilha de São Luís, 
capital maranhense, e ostras do 
gênero Crassostrea tanto em 
ambiente natural como em 
ambientes de cultivos no muni-
cípio de Paço do Lumiar, no 
referido estado.
 De acordo com a coordenadora 
da pesquisa, professora do curso 
de Biologia, Dra. Ilka Márcia 
Ribeiro de Souza Serra, o estudo, 
além de avaliar o perfil microbio-  
dos peixes e das ostras, também 
visa analisar a salubridade do 
produto que é oferecido ao consumi-  
dor nos pontos de venda. “Essa 
análise é muito importante, 
especialmente se levarmos em 
consideração que em alguns casos, 
pe ixes  e  ost ras  podem ser  
consumidos in natura (crus), 
levando a contaminações. Então, 
iremos verificar as condições de 
armazenamento nos centros de 
comercialização e assim apresentar 
soluções às prováveis questões 
levantadas”, explicou a professora. 
 Assim, a principal meta 
desta pesquisa é gerar informação 
de base que possa ser aplicada, 
servindo para direcionar políticas 
públicas alinhadas às demandas 
modernas por alimentos seguros, 
visando a saúde e o bem-estar 
do consumidor, além de promover 

e assegurar padrões de consumo 
e produção sustentáveis.
 Segundo I lka Serra,  a 
pesquisa se alinha à demanda 
estadual, do Programa “Mais 
Produção”, que visa aumentar 
a cadeia produtiva sustentável na 
aquicultura, agricultura e pesca e 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), especialmente 
o cultivo e comercialização de 
produtos agrícolas e de aquicultura, 
que objetivam alcançar a segurança 
alimentar, melhoria da nutrição 
e promoção de uma agricultura 
sustentável, além de vida saudável 
e a promoção do bem-estar de todos. 
     O projeto consiste na execução 
a partir da visita e coleta de 
tilápias nas principais feiras e 
mercados de São Luís, em que 
estão sendo aplicados questionários 
observando quatro aspectos: 
condições higiênico-sanitárias 
do local de comercial ização,
condição de exposição do produto 
ao consumidor, aspecto do produto 
d i spon í ve l  no  momento  da
visita e tempo entre a pesca e 
a comercialização do produto. 
As análises em bacteriologia dos 
peixes serão realizadas segundo 
a Instrução Normativa nº 62 de 
2003 do Ministério da Agricultura, 
Pecuár ia e Abastec imento – 
MAPA  (BRASIL ,  2003) ,  e  o  
Manual de Métodos de Análises 
Microbiológicas de Alimentos 
(SILVA et al., 2017).
 Já em relação as ostras, as 
coletas são realizadas em ambiente 
natural e em um ponto de extração 
na cidade de Paço do Lumiar, e 
serão analisados os parâmetros 

da água pH, temperatura, salini- 
dade e oxigênio dissolvido com 
auxílio de multiparâmetro.
 De acordo com o professor 
Dr. Thiago Ancheita de Melo, colabo- 
da pesquisa, após a realização 
das entrevistas e resultados obtidos 
em laboratório, será produzido 
um Manual de Boas Práticas 
Sanitárias para a Comercialização 
de Pescado em Feiras e Mercados. 
“Vamos produzir um manual com 
boas práticas, com normativas
e diretrizes de tudo que o comer-  
ciante precisa para entregar um 
produto de qualidade para a 
população”, afirmou. 
 O material será divulgado e 
disponibilizado integralmente 
à comunidade em geral. A iniciativa 
conta com a parceria de outros 
laboratórios da Universidade, como 
o Laboratório de Microbiologia de 
Alimentos e Água, Laboratório 
de Biologia Molecular (LABIMOL/ 
UEMA) e Laboratório de Microbio- 
logia, Patologia e Biotecnologia 
(MIPABIO).
 A pesquisa é composta ainda 
pela seguinte equipe: Ingrid 
Tayane Vieira da Silva do Nasci-, 
mento doutoranda no programa 
Biodiversidade e Bio- tecnologia 
da Amazônia Legal; Raquel Soares 
Martins, graduada em Ciências 
Biológicas; Amanda Marques de 
Sousa, Nathalia Medeiros Guima- 
rães e Rebeca Ramos Sousa, 
mestrandas em Recursos Aquá- 
t icos e Pesca (UEMA); Carlos 
Manoel Soares de Souza, Sayonara 
Nascimento Garrêto e Maria Clara 
Pachêco Christo, graduandos em 
Ciências Biológicas (UEMA).



Por Débora Souza

Novo Curso de Agrocomputação potencializa
oportunidades para jovens da região de Balsas

8 EXTENSÃO

      população mundial em    
111  2022 chega à marca de 7,8 
bilhões de pessoas e a demanda 
por alimentos também se torna 
mais desafiadora. Para lidar 
com esse cenário, é preciso  
planejamento, investimento em 
pesquisa e aprimoramento das 
técnicas de produção.
 Na agricultura, atualmente, 
tem sido cada vez mais comum 
a aplicação de recursos tecno-
lógicos nos processos de produção, 
gerando novas possibilidades 
profissionais como a de tecnólogo 
em Agrocomputação.
 A Universidade Estadual 
do Maranhão (UEMA), por meio 
do Programa de Formação pro- 
fissional Tecnológica PROFITEC), 
lançou, no último seletivo reali- 
zado no começo deste ano, o 
Curso Superior de Tecnologia em 
Agrocomputação para formar 
profissionais que possam atender 
às demandas nas regiões de
maior produção agrícola do 
Maranhão e potencializar as 

oportunidades de emprego 
para jovens maranhenses.
 De acordo com o coorde-
nador do Curso Superior de 
Tecnologia em Agrocomputação, 
Mauro Sérgio Pinto, essa opor-
tunidade busca a formação de 
mão de obra mista, com conhe-
cimentos das áreas de Engenharia 
Elétrica /Computação e proces-
sos de produção rurais a nível 
tecnólogo.
 “Esse profissional tem 
ganhado relevância no cenário 
nacional e até internacional em 
função do avanço dos processos 
de automatização e robotização 
na produção rural do Brasil e 
do mundo. A demanda, obvia- 
mente, constitui-se em locais 
de alta produção rural, em que 
tais processos já se estabele- 
ceram ou estão a ser implantados”, 
explicou.
 Mauro Sérgio também 
clareceu que o curso é relati- 
vamente novo, sendo latente 
no que diz respeito à demanda 

projetada. Nesta perspectiva, 
o projeto pedagógico foi constru- 
ído a partir de diversas e amplas 
discussões em vários setores 
da sociedade, com o objetivo 
maior de suprir este processo 
que tem surgido no Maranhão, 
principalmente nos polos produ- 
tivos no sul-sudeste do estado. 
 “A construção do projeto 
contemplou uma visão crítica e 
embasada do mundo do trabalho 
e de suas múltiplas facetas, bem 
como possibilidades na atuação 
do Tecnólogo em Agrocom-
putação como, por exemplo, 
técnicas advindas da Inteligência 
Artificial da produção animal e 
vegetal”, completou o coordenador.
O curso está sendo ofertado, a 
princípio, no Campus Balsas, já 
que  a  c idade  de  Ba l sas  é  
destaque pe la agr icu l tura 
mecanizada e automatizada, 
sendo a maior produtora de 
soja do Maranhão e uma das 
maiores produtoras de grãos 

do MATOPIBA (região formada 
por áreas majoritariamente de 
cerrado nos estados do MAranhão, 
Tocantins, Piauí e Bahia). 
Para o diretor do referido Campus, 
Luciano Façanha, o Curso de 
Agrocomputação promove um 
conhecimento teórico-prático 
inovador, alinhado com as atuais 
tecnologias e demandas da 
agricultura 5.0 que se refere à 
produção agrícola baseada no 
uso de big data e inteligência artificial.
 “Trata-se de um curso que 
proporcionará altíssima empre -
gabilidade. A procura superou as 
expectativas, apesar de ser novo. 
D e s d e  s e u  l a n ç a m e n t o  e  
divulgação, a comunidade de 
Balsas recebeu com alegria e 
entusiasmo por ser um curso 
tecnólogo relativamente rápido 
– 3 anos –, focado em duas 
importantíssimas áreas: agronomia 
e tecnologia, fundamentais para as 
principais atividades econômicas 
da região”, ressaltou.



Por Priscila Abreu

Agricultura Itinerante é discutida em aula no
Povoado Quilombola Santa Rita do Vale no Município de Santa Rita

9 EXTENSÃO

        possível  subst i tuir  a 
1111Agricultura Itinerante no 
Maranhão fazendo a transfor- 
mação das terras inaptas em 
terras férteis? Essa foi a questão 
discutida na visita ao Povoado 
Quilombola Santa Rita do Vale 
no Município de Santa Rita – MA, 
no mês de abril de 2022.  
 O dia de campo foi coor-
denado pelo Dr. Emanoel Gomes 
de Moura, professor do Programa 
de Pós-Graduação em Agro-
ecologia e do Curso de Agronomia 
da UEMA. Além de pesquisador 
da Agricultura Familiar do 

Estado, ele também é especialista 
em solos desta região há mais 
de 30 anos.
 A Agricultura Itinerante 
geralmente vem acompanhada das 
queimadas para limpar a área antes 
do cultivo, porém, após queimar 
a vegetação, a terra se torna 
fértil apenas enquanto durar as 
c inzas da queimada, sendo 
abandonada quando perde a 
fertilidade, momento em que o 
produtor busca outro local para 
rein ic iar o processo, o que 
prejudica o ambiente que sofre 
com esse processo.

 “Estes são solos altamente 
‘lavados’, propensos ao endure-
cimento e de baixa fertilidade 
natural. Por isso, não aceitam o 
uso de práticas comuns tais como 
aração e gradagem, porque elas 
compactam ainda mais o solo 
dificultando o crescimento das 
raízes das culturas e diminuindo 
a absorção dos nutrientes. Vale 
ressaltar aqui o carinho da 
comunidade em recepcionar todos 
os participantes com quitutes de 
milho deliciosos preparados com 
a produção local”, ressalta o 
professor.

 A proposta apresentada 
pelo pesquisador analisa a reali- 
dade na qual vivem os produtores 
e, graças ao seu comprometimento 
em ir além das exigências acadê- 
micas, sugeriu maneiras de manter 
estável por longos anos a matéria 
orgânica do solo, utilizando galhos 
e folhas de leguminosas, o gesso 
e o calcário e manejando às terras 
sem gradagem.
 Na oportunidade, estiveram 
presentes professores, técnicos e 
representantes da Embrapa, 
GINTEGRA, PROEXAE, SAGRIMA 
e Secretaria de Agricultura de 
Santa Rita.



Por Walline Alves

Educação, sustentabilidade e aproximação
da UEMA com estudantes do Ensino Médio
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Roda de conversa entre professores, colaboradores e acadêmicos
da Universidade e estudantes do Ensino Médio abordou práticas sustentáveis no dia a dia.

        ebaixo de uma árvore no 
111  Campus Paulo VI – Universidade 
Estadual do Maranhão – reuniram-se, 
no mês de abril, professores, 
acadêmicos da UEMA e estudantes 
do ensino médio do Centro de 
Ensino Educa Mais Paulo VI, 
escola de aplicação da UEMA, 
localizada no Bairro da Cidade 
Operária, em São Luís.
 A pauta do bate papo, 
mediada pelo professor de 
Biologia Wenderson Vasconcelos, 
foi nobre: práticas sustentáveis.  
        Um tema urgente e  necessá- 
rio que aproxima a todos da 
sociedade, cujo debate entre 
discentes e docentes da edu- 
cação básica e superior pode 
colaborar para mudanças que 
gerem melhorias na gestão das 
instituições envolvidas no projeto 
e comunidade de modo geral. 
O biólogo pontou sobre como 

o consumo consciente pode ser 
praticado no dia a dia com simples 
gestos como descarte consci- 
ente de objetos e eliminação de 
desperdício. Atitudes que podem 
ajudar a manter o  equi l íbr io 
ecológico em nosso p laneta.
 Essa roda de conversa faz 
parte de um projeto de extensão 
universitário que tem como tema 
“Educação e Sustentabilidade: a 
UEMA criando estratégias para 
alcançar a ODS 4”, orientado pela 
professora do Curso de Biologia, 
Ilka Serra.
 O objetivo do projeto é 
criar estratégias práticas simples 
e funcionais, que facilitem a 
aplicação dos ODS 4 (Agenda 2030), 
no intuito de fomentar a comuni- 
dade acadêmica do núcleo do 
Núcleo de Tecnologias para 
Educação (UEMANet) e da escola 
Centro de Ensino Paulo VI, a 

inserir princípios da sustenta- 
bilidade na rotina diária de alunos 
e colaboradores dessa escola.
 A Agenda 2030 é um plano 
de ação g lobal que reúne 17 
objetivos de desenvolvimento 
sustentável e 169 metas, criados 
para e r rad i car a pobreza e 
promover vida digna a todos, 
dentro das condições que o nosso 
planeta oferece e sem compro- 
meter a qualidade de vida das 
próximas gerações. E o Objetivo 
de Desenvolvimento Quatro, visa 
garantir que, até 2030, todas 
as crianças completem o ensino 
primário e secundário que deve 
ser de acesso livre, equitativo e 
de qualidade, e que conduza a 
resultados de aprendizagem 
relevantes e eficazes.
 Ass im, de acordo com a 
professora Ilka Serra, ao longo 
do projeto ocorrerão análises da 
percepção dos colaboradores, 
gestores e coordenadores que 
f a z e m p a r t e d o N ú c l e o d e 
Tecnologias para Educação em 
c o n s o n â n c i a c o m a s a ç õ e s 
educativas do CEM Paulo VI do 
Ensino Médio.
 “A abordagem irá identificar 
quais as melhores ferramentas a 
serem utilizadas na aplicação das 
ODS 4, e quais as dificuldades que 
as instituições enfrentam em 
relação a aplicação dos métodos na 
educação ambiental nas corpora- 
ções de ensino. Analiticamente, 
buscaremos instruir as entidades 
locais, para que estas possam ser 
referência na gestão sustentável, 
tanto na comunidade que está 
localizada, como também no Estado 
de origem, podendo influenciar 
outros gestores na preocupação com 
a educação ambiental”, pontuou a 
orientadora.
 Além de contribuir com a 
aplicação das metas da ODS, esse 
projeto também aproxima a 
Universidade da Escola, podendo 
gerar uma potencial influência na 
vida dos estudantes. Segundo a 
colaboradora do projeto, Ilma do 

Socorro Pinheiro, essa influência 
pode incidir em mudanças na 
maneira de pensar e no compor- 
tamento dos alunos em relação às 
práticas sustentáveis. “Cabe a 
cada instituição de e n s i n o a 
responsabilidade de impactar 
de forma significativa o corpo 
d o c e n t e , d i s c e n t e , c o m o 
também a comunidade local a qual 
está inserida. A necessidade de 
implementar práticas cada vez mais 
sustentáveis, sobre empresas e 
instituições, vem sendo ampla- 
amplamente discutida no âmbito 
corporativo do Brasil e do mundo, 
visto que essas práticas geram cada 
vez menos impacto negativo ao 
meio ambiente. Empresas de 
grandes marcas e mercado têm 
firmado compromisso, não só de 
adotar práticas que visem contribuir 
com a sustentabilidade, como 
também vêm trabalhando para 
desenvolver estratégias que gerem 
mudanças em seus colaboradores 
e gestores, numa visão de pre- 
servação e consumo sustentável” 
frisou Pinheiro.
 Para a aluna Launa Raquel, 
do 3º ano do Ensino Médio do 
Educa Mais Paulo VI, a manhã de 
conversa e a visita à UEMA foi um 
momento rico e transformador. 
“Esse bate papo da Universidade 
com a minha escola foi muito 
importante para mim, e certa- 
mente vai mudar as minhas 
práticas do dia a dia em relação 

ao meio ambiente”, afirmou a 

estudante.

Etapas do projeto

 O projeto tem como percurso 
metodológico: 1) Diagnóstico 
ambiental, realizado por meio de 
análise de aspectos do meio físico 
e biológico, usando metodologias 
de avaliação ecológica rápida. 
Além de aplicação de questionários 
semiestruturadas que contemplem 
os aspectos socioambientais e 
realização de conversas sobre 
a conscientização ambiental; 

2) Avaliação da percepção ambiental, 
realizada por meio de questionários 
criados no Google Forms, visando 
evitar o desperdício de recursos 
naturais e bens públicos. Esses 
questionários subsidiará a construção 
de oficinas e cursos de curta duração, 
bem como ajudará a entender as 
demandas necessár ias para 
fomentar a cultura do desen-
volvimento sustentável na UEMA, 
e na escola parceira; 3) Etapa de 
sensibilização, ocorre em todo o 
processo, em que a equipe buscará 
criar e consolidar a consciência 
cidadã de responsabilidade socio-
ambiental nos usuários, nos setores 
e na Escola com a qual estarão 

envolvidos no processo. Haverá a 
realização de palestras com 
professores e colaboradores; 
4) Organização de um evento 
para apresentação das ações da  
Superintendência de Gestão 
Ambiental (AGA/UEMA), no intuito 
de promover e divulgar à sociedade 
o que a Universidade promove 
de sustentabilidade.
 A equipe do projeto é composta 
por: Ilka Márcia Ribeiro de Souza 
Serra (orientadora), Larissa Padilha 
Mendes (bolsista), Natália Raquel 
Azevedo Frazão (voluntária), Andréa 
Araújo do Carmo (colaboradora), 
Ilma do Socorro Santana Pinheiro 
(colaboradora) e Aline Silva 

Continua

Varela (colaboradora).
 A gestão do Meio Ambiente 
na UEMA foi instituído em 2015, 
p e l a  R e i t o r i a  d a  U n i v e r s i -  
dade Estadual do Maranhão, 
a Superintendência de Gestão 
Ambiental (AGA/UEMA), que tem 
c o m o m e t a d e s e n v o l v e r um 
Sistema de Gestão Ambiental 
(SGA) que envolva todos os seg- 
mentos da Universidade na resolução 
de problemas socioambientais
da IES.
 Por meio do desenvolvi-
mento da consciência ecológica e 
do envolvimento dos diferentes 
setores, acredita-se ser possível 
incorporar ações que possam 

levar à consolidação de hábitos 
sustentáveis e necessários para 
uma melhor qualidade de vida e 
conservação do ambiente.
 “A melhor forma de agir de 
modo sus ten táve l é po r me io       
da Gestão Ambiental, pois através 
de práticas e métodos, ela objetiva 
a redução máxima dos impactos 
ambientais no ambiente. Com 
base nessa perspectiva, a UEMA 
necessita formar profissionais não 
somente qualificados para suas 
profissões, mas também capacitados 
para adequar seu ambiente de 
trabalho e suas respectivas ativi- 
dades aos ideais de sustentabilidade e 
gestão ambiental”, concluiu Ilka 
Serra.



         ambiente universitár io 
1111  como conhecemos se constituiu 
como um espaço masculino no qual 
as demandas femininas eram 
deixadas de lado. A educação 
feminina, por um longo período, 
esteve voltada para o ambiente 
doméstico, o que resultou na 
exclusão das mulheres nos ambientes 
políticos e educacionais.
 Quando trazemos essa 
temática a partir de um panorama 
maternal, percebemos a  dificuldade 
e a carência de espaços que possam 
acolher as mães dentro da Uni-
versidade. Uma das formas de 
conquista desse espaço é o “Coletivo 
de Mães” do campus da UEMA 
Caxias: iniciativa que tem crescido 
através de ações, mobilizações e 
diálogos possíveis.
 “Os coletivos de mães visam 
a promoção da permanência de 
mães na universidade pública, pois 
organiza e condensa suas pautas 
atuando internamente em diálogo, 
com a gestão da universidade 
para exigir mudanças nas políticas 
públicas e institucionais baseadas 
nas necessidades deste grupo, 

além de se constituir como uma 
rede de afeto, dando suporte 
emocional e trocando informações 
entre aquelas que vivem ou 
viveram as mesmas situações”, 
ressalta a acadêmica Lusiene 
Araújo, idealizadora do “Coletivo 
de Mães Universitárias”,  no 
CESC/UEMA.
 A proposta inicial seria criar 
um núcleo de apoio a estas mães 
que chegam à Universidade sob 
as mais diversas situações, 
necessitando tanto de amparo físico, 
quanto moral e/ou emocional.
 Para Lusiene é indispensável 
que as instituições de ensino superior 
implementem políticas eficientes 
no combate às desigualdades de 
gênero no que diz respeito ao 
universo materno.
 “Iniciativas como: ampliar 
o espaço físico para proporcionar 
as idas do bebê à instituição; 
disponibilizar cantinas e locais para 
guardar os pertences do pequeno 
(carrinho de bebê, bebê conforto, 
brinquedos e utensílios);  a garantia 

de uma licença-maternidade mais 

flexível entre professores e alunas, 

no intuito de facilitar o diálogo 

no repasse das atividades acadêmicas; 

contribuir para que o trancamento 

do curso não entre na integralização 

dele; possível encurtamento de 

diálogos desencontrados entre a 

discente e as (os) docentes como 

a implantação de aulas remotas 

como método paliativo durante a 

licença maternidade para a garantia 

de um aprendizado mais eficiente,” 

conclui a acadêmica. 

Algumas ações a serem 
desenvolvidas pelo coletivo

1  -  R epa s s e  d e  a t i v i d ade s  

acadêmicas às mães que estão 

no pós-parto;

2 - Informações sobre a 

licença-maternidade e o auxílio-creche;

3 -  Fac i l i tação à entrada da 

licença-maternidade;

4 - Sensibilização da comunidade 

acadêmica acerca do recebimento 

de mães nos diferentes espaços 

da universidade;

5 - Acolhimento de grávidas no 

ambiente universitário;

6 - Motivação às mães para 

se apresentarem em eventos 

científicos e participarem de 

publicações;

7 - Reuniões mensais para 

trabalhar temáticas diversas;

8 - Revezamento no acolhimento 

da criança durante a realização 

de avaliações ou apresentações 

de trabalhos da mãe.

Por Walline Alves

Educação, sustentabilidade e aproximação
da UEMA com estudantes do Ensino Médio
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Por Priscila Abreu

A iniciativa do “Coletivo de Mães” do Campus Caxias
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        ebaixo de uma árvore no 
111  Campus Paulo VI – Universidade 
Estadual do Maranhão – reuniram-se, 
no mês de abril, professores, 
acadêmicos da UEMA e estudantes 
do ensino médio do Centro de 
Ensino Educa Mais Paulo VI, 
escola de aplicação da UEMA, 
localizada no Bairro da Cidade 
Operária, em São Luís.
 A pauta do bate papo, 
mediada pelo professor de 
Biologia Wenderson Vasconcelos, 
foi nobre: práticas sustentáveis.  
        Um tema urgente e  necessá- 
rio que aproxima a todos da 
sociedade, cujo debate entre 
discentes e docentes da edu- 
cação básica e superior pode 
colaborar para mudanças que 
gerem melhorias na gestão das 
instituições envolvidas no projeto 
e comunidade de modo geral. 
O biólogo pontou sobre como 

o consumo consciente pode ser 
praticado no dia a dia com simples 
gestos como descarte consci- 
ente de objetos e eliminação de 
desperdício. Atitudes que podem 
ajudar a manter o  equi l íbr io 
ecológico em nosso p laneta.
 Essa roda de conversa faz 
parte de um projeto de extensão 
universitário que tem como tema 
“Educação e Sustentabilidade: a 
UEMA criando estratégias para 
alcançar a ODS 4”, orientado pela 
professora do Curso de Biologia, 
Ilka Serra.
 O objetivo do projeto é 
criar estratégias práticas simples 
e funcionais, que facilitem a 
aplicação dos ODS 4 (Agenda 2030), 
no intuito de fomentar a comuni- 
dade acadêmica do núcleo do 
Núcleo de Tecnologias para 
Educação (UEMANet) e da escola 
Centro de Ensino Paulo VI, a 

inserir princípios da sustenta- 
bilidade na rotina diária de alunos 
e colaboradores dessa escola.
 A Agenda 2030 é um plano 
de ação g lobal que reúne 17 
objetivos de desenvolvimento 
sustentável e 169 metas, criados 
para e r rad i car a pobreza e 
promover vida digna a todos, 
dentro das condições que o nosso 
planeta oferece e sem compro- 
meter a qualidade de vida das 
próximas gerações. E o Objetivo 
de Desenvolvimento Quatro, visa 
garantir que, até 2030, todas 
as crianças completem o ensino 
primário e secundário que deve 
ser de acesso livre, equitativo e 
de qualidade, e que conduza a 
resultados de aprendizagem 
relevantes e eficazes.
 Ass im, de acordo com a 
professora Ilka Serra, ao longo 
do projeto ocorrerão análises da 
percepção dos colaboradores, 
gestores e coordenadores que 
f a z e m p a r t e d o N ú c l e o d e 
Tecnologias para Educação em 
c o n s o n â n c i a c o m a s a ç õ e s 
educativas do CEM Paulo VI do 
Ensino Médio.
 “A abordagem irá identificar 
quais as melhores ferramentas a 
serem utilizadas na aplicação das 
ODS 4, e quais as dificuldades que 
as instituições enfrentam em 
relação a aplicação dos métodos na 
educação ambiental nas corpora- 
ções de ensino. Analiticamente, 
buscaremos instruir as entidades 
locais, para que estas possam ser 
referência na gestão sustentável, 
tanto na comunidade que está 
localizada, como também no Estado 
de origem, podendo influenciar 
outros gestores na preocupação com 
a educação ambiental”, pontuou a 
orientadora.
 Além de contribuir com a 
aplicação das metas da ODS, esse 
projeto também aproxima a 
Universidade da Escola, podendo 
gerar uma potencial influência na 
vida dos estudantes. Segundo a 
colaboradora do projeto, Ilma do 

Socorro Pinheiro, essa influência 
pode incidir em mudanças na 
maneira de pensar e no compor- 
tamento dos alunos em relação às 
práticas sustentáveis. “Cabe a 
cada instituição de e n s i n o a 
responsabilidade de impactar 
de forma significativa o corpo 
d o c e n t e , d i s c e n t e , c o m o 
também a comunidade local a qual 
está inserida. A necessidade de 
implementar práticas cada vez mais 
sustentáveis, sobre empresas e 
instituições, vem sendo ampla- 
amplamente discutida no âmbito 
corporativo do Brasil e do mundo, 
visto que essas práticas geram cada 
vez menos impacto negativo ao 
meio ambiente. Empresas de 
grandes marcas e mercado têm 
firmado compromisso, não só de 
adotar práticas que visem contribuir 
com a sustentabilidade, como 
também vêm trabalhando para 
desenvolver estratégias que gerem 
mudanças em seus colaboradores 
e gestores, numa visão de pre- 
servação e consumo sustentável” 
frisou Pinheiro.
 Para a aluna Launa Raquel, 
do 3º ano do Ensino Médio do 
Educa Mais Paulo VI, a manhã de 
conversa e a visita à UEMA foi um 
momento rico e transformador. 
“Esse bate papo da Universidade 
com a minha escola foi muito 
importante para mim, e certa- 
mente vai mudar as minhas 
práticas do dia a dia em relação 

ao meio ambiente”, afirmou a 

estudante.

Etapas do projeto

 O projeto tem como percurso 
metodológico: 1) Diagnóstico 
ambiental, realizado por meio de 
análise de aspectos do meio físico 
e biológico, usando metodologias 
de avaliação ecológica rápida. 
Além de aplicação de questionários 
semiestruturadas que contemplem 
os aspectos socioambientais e 
realização de conversas sobre 
a conscientização ambiental; 

2) Avaliação da percepção ambiental, 
realizada por meio de questionários 
criados no Google Forms, visando 
evitar o desperdício de recursos 
naturais e bens públicos. Esses 
questionários subsidiará a construção 
de oficinas e cursos de curta duração, 
bem como ajudará a entender as 
demandas necessár ias para 
fomentar a cultura do desen-
volvimento sustentável na UEMA, 
e na escola parceira; 3) Etapa de 
sensibilização, ocorre em todo o 
processo, em que a equipe buscará 
criar e consolidar a consciência 
cidadã de responsabilidade socio-
ambiental nos usuários, nos setores 
e na Escola com a qual estarão 

envolvidos no processo. Haverá a 
realização de palestras com 
professores e colaboradores; 
4) Organização de um evento 
para apresentação das ações da  
Superintendência de Gestão 
Ambiental (AGA/UEMA), no intuito 
de promover e divulgar à sociedade 
o que a Universidade promove 
de sustentabilidade.
 A equipe do projeto é composta 
por: Ilka Márcia Ribeiro de Souza 
Serra (orientadora), Larissa Padilha 
Mendes (bolsista), Natália Raquel 
Azevedo Frazão (voluntária), Andréa 
Araújo do Carmo (colaboradora), 
Ilma do Socorro Santana Pinheiro 
(colaboradora) e Aline Silva 

Varela (colaboradora).
 A gestão do Meio Ambiente 
na UEMA foi instituído em 2015, 
p e l a  R e i t o r i a  d a  U n i v e r s i -  
dade Estadual do Maranhão, 
a Superintendência de Gestão 
Ambiental (AGA/UEMA), que tem 
c o m o m e t a d e s e n v o l v e r um 
Sistema de Gestão Ambiental 
(SGA) que envolva todos os seg- 
mentos da Universidade na resolução 
de problemas socioambientais
da IES.
 Por meio do desenvolvi-
mento da consciência ecológica e 
do envolvimento dos diferentes 
setores, acredita-se ser possível 
incorporar ações que possam 

levar à consolidação de hábitos 
sustentáveis e necessários para 
uma melhor qualidade de vida e 
conservação do ambiente.
 “A melhor forma de agir de 
modo sus ten táve l é po r me io       
da Gestão Ambiental, pois através 
de práticas e métodos, ela objetiva 
a redução máxima dos impactos 
ambientais no ambiente. Com 
base nessa perspectiva, a UEMA 
necessita formar profissionais não 
somente qualificados para suas 
profissões, mas também capacitados 
para adequar seu ambiente de 
trabalho e suas respectivas ativi- 
dades aos ideais de sustentabilidade e 
gestão ambiental”, concluiu Ilka 
Serra.



         As zoonoses são doenças 

11111transmitidas dos animais 

para os humanos e, de acordo 

com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), existem mais de 

200 tipos de enfermidades que 

podem ser caracterizadas assim. 

Mais de 60% das doenças infec- 

ciosas que afetam as pessoas são 

zoonoses, o que acaba gerando 

impactos tanto para a saúde 

pública, como para a economia, 

que apresenta grandes perdas, 

como exemplo, é possível citar 

o impacto da Covid-19, que afetou 

o mercado econômico de todo o 

mundo. 

 E quais seriam as conse-

quências que as zoonoses poderiam 

estar causando na cidade de São 

Luís? Com essa questão em mente, 

pesquisadores da Universidade 

Estadual do Maranhão (UEMA) 

estão desenvolvendo a pesquisa 

“Correlação entre zoonoses e 

condições sociais nos bairros de 

São Luís”, que pretende analisar 

os principais impactos causados 

por essas enfermidades no 

Por Polyanna Bittencourt

12 MEIO AMBIENTE
Os impactos socioambientais de Zoonoses em São Luís se tornam tema de pesquisa

referido município.

 “Dentro do nosso grupo de 

estudos viemos discutindo durante 

a pandemia e as relações ambien- 

tais das zoonoses, especialmente 

porque, como a Covid-19, há várias 

doenças endêmicas que ocorrem 

nos bairros de São Luís, cuja 

problemática está relacionada à 

supressão da vegetação, urbani-

zação, contaminação dos cursos 

d’águas. Assim, sabendo de 

doenças como leishmaniose e 

babesiose, procuramos relacionar 

quais os impactos dessas doenças, 

o que as pessoas faziam que podia 

aumentar ou diminuir a incidência, 

relacionar se os animais errantes 

tem importância no ciclo dessas 

doenças. Com essas questões 

como referência, acabou surgindo 

a ideia do projeto. Estamos 

analisando as questões das 

zoonoses e as relações com as 

condições socioambientais e 

econômicas” explicou o coorde- 

nador do projeto, o professor Dr. 

Itaan Pastor Santos. 

 Segundo o professor, a 

cidade de São Luís sofreu e ainda 

sofre com muitos impactos ambientais, 

além de condições sociais bastante 
deterioradas, uma grande falta 
de educação ambiental por parte 
da população, e essas condições 
são favoráveis ao  desenvolvimento 
de zoonoses.

 O projeto está em execução 

através de pesquisa bibliográfica, 

documental e de atividades empíricas. 

A primeira etapa do projeto – 

pesquisa bibliográfica – já foi 

realizada. A pesquisa documental 

está sendo conduzida no hospital 

veterinário da UEMA, no qual são 

analisadas as fichas dos animais 

atendidos ao longo dos últimos 

dois anos. 

 “Já fizemos coleta de dados 
no hospital veterinário, especial- 
mente dos cães (de gatos ainda 
está em andamento) e já estamos 
preparando um gráfico das zoonoses 
que são mais prevalentes nesses 
últimos dois anos, os bairros mais 
acometidos e, também, um quan-

titativo de zoonoses gerais”, explicou 

a acadêmica do curso de Medicina 

Veterinária e bolsista do projeto, 

Emilly Carvalho Gomes. 

 Na penúltima etapa do projeto 

será desenvolvida uma pesquisa 

de campo, em que a bolsista, 

juntamente com voluntários, fará 

entrevistas com proprietários 

dos animais e com veterinários 

sobre o tema proposto. 

 “Os dados serão analisados 

e comparados com os obtidos na 

pesquisa documental para que 

possamos obter um mapeamento 

da incidência de zoonoses nos bairros 

desta cidade, relacionando-os 

às condições socioambientais”, 

explicou Emilly. 

 A equipe do projeto é 

composta também pelo Prof. Me. 

Nordman Wall Barbosa de Carvalho 

Filho (co-orientador) e pelos alunos 

do curso de Medicina Veterinária 

Anderson Caldas Carvalho de 

Araújo, Daniele Carvalho Rodrigues,  

Marcos Daniel Rios Lima, Nathalia 

Hellian Colins Araujo Teixeira, 

Gomes Sousa, Lorena Luiza França 

Portela, Luan Marcos Silva do 

Nascimento e Walkyria Biondi 

Lopes de Magalhães.



          A melhor forma de agir de 

1111  modo sustentável é através 

da Gestão Ambiental, pois a partir 

de práticas e métodos, ela possibilita 

a redução máxima dos impactos 

ambientais. Para a adoção de 

critérios na Administração Pública, 

com vistas ao consumo sustentável, 

em 1999 foi criado o Programa de 

Agenda Ambiental na Administração 

Pública (A3P). Essa iniciativa foi 

concebida com o intuito de instaurar 

um processo de construção de 

uma nova cultura institucional na 

Administração Pública, visando à 

sensibilização dos servidores para 

a otimização dos recursos, na 

intenção de combater o desperdício 

e buscar uma melhor qualidade 

do ambiente de trabalho.

 Na Universidade Estadual 

do Maranhão, a institucionalização 

da Assessoria de Gestão Ambiental 

(AGA/UEMA) foi uma estratégia 

de construção de uma nova cultura 

institucional para inserção de 

critérios socioambientais, que 

através de um programa de 

Ambientalização vem inserindo 

valores ambientais na administração 

da Universidade, por meio de 

iniciativas que possibilitem a 

mudança de comportamento

e a internalização de atitudes 

ecologicamente corretas no 

cotidiano de discentes, docentes, 

funcionários, fornecedores e 

colaboradores.

 A partir desse contexto, a 

professora Regina Célia de Castro 

Pereira, coordenadora geral do 

Programa Ensinar da UEMA desen-

volveu, juntamente com a bolsista 

Iasmin Paixão, o projeto “Ambienta-

lização no Programa Ensinar (sede) 

e Polo Santa Luzia do Paruá, A3P 

e ODS em ação” com o objetivo 

de implementar planos de Agenda 

Ambiental em consonância com a 

A3P e os ODS (Agenda 2030), a 

f im de incitar a comunidade 

acadêmica da UEMA e do Ensino 

Médio a incorporar princípios e 

critérios de gestão ambiental em 

suas atividades rotineiras.

 De acordo com a professora 

Regina Célia de Castro Pereira, “a 

proposta de desenvolvimento do 

projeto busca ampliar e enriquecer 

a formação dos estudantes, bem 

como favorecer o Centro de Ensino 

Professor Francisco Xavier Rodrigues 

do Carmo em Santa Luzia do Paruá, 

com oportunidades do desenvol-

vimento de ações ambientais focadas 

nos problemas vivenciados por 

aquela comunidade”.

 O projeto está sendo desen- 

desenvolvido no munícipio de Santa 

Luzia do Paruá e conta com as 

seguintes ações: diagnóstico 

ambiental; avaliação da percepção 

ambiental da comunidade acadê-

mica, por meio de entrevista e/ou 

questionários; uso racional dos 

Recursos Naturais e Bens Públicos, 

com a continuidade de alguns 

projetos já desenvolvidos pela 

Instituição; instrução para gestão 

adequada dos resíduos; desen-

volvimento e implantação de ações 

para o desenvolvimento pessoal 

e profissional para melhoria da 

qualidade de vida no ambiente 

de trabalho; sensibilização com 

a realização de oficinas, rodas de 

conversa, diálogos, palestras e 

campanhas educativas e a capa-

citação e formação de recursos 

humanos a partir de reuniões.  

 “Com o desenvolvimento do 

Programa de Ambientalização da 

UEMA, espera-se tornar nossa 

Univers idade referênc ia em 

atividades de conservação e de 

Educação Ambiental e cumpridora 

do seu papel para com a sociedade 

e o meio ambiente, atingindo as 

seguintes metas: aumentar os 

trabalhos de sustentabilidade; 

sensibilizar a comunidade acadêmica 

sobre as problemáticas geradas 

pe lo acúmulo de res íduos e 

desperdício de materiais e recursos 

naturais; levar melhor conforto 

ambiental aos campi da instituição; 

conscientizar os profissionais dos 

setores a praticarem o descarte 

correto dos resíduos gerados e 

consc ient izar a comunidade 

acadêmica sobre os resíduos 

produzidos e sua necessária 

redução”, enfatizou a professora 

Regina Célia.

EXTENSÃO

Por Karla Almeida
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UEMA desenvolve projeto de extensão no município
de Santa Luzia do Paruá com o intuito de implementar ações da Agenda Ambiental



Por Débora Souza
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TV Digital: Pesquisadores da UEMA apresentam resultados
de pesquisas durante a 7ª Reunião do Módulo Técnico do Projeto TV 3.0

          professor do Grupo de 
1111  Estudos em Tecnologias 
da Informação e Comunicações 
(GETICOM) da UEMA, Leonardo 
Gonsioroski, e a egressa do 
Programa de Pós-Graduação 
de Engenharia da Computação 
e Sistemas (PECS/UEMA), 
Amanda Beatriz C. dos Santos, 
ap resen ta ram,  d i a  23  de  
setembro, na 7ª Reunião do 
Módulo Técnico do Fórum do 
Sistema Brasileiro de TV digital 
(Fórum SBTVD), os resultados 
das pesquisas realizadas, no 
início deste ano, com o sistema 
japonês ISDB-T Avançado.
 O evento teve a partici- 
pação de pesquisadores de
diversas universidades do país e 
de profissionais das principais 
empresas de TV, eletrônicos e 
de telecomunicações do Brasil.
O sistema ISDB-T Avançado é 
uma das tecnologias avaliadas 
pelo Projeto 3.0 do Ministério 

das Comunicações que irá definir 
o próximo padrão de sistema 
de TV Digital brasileiro.
 Os pesquisadores da UEMA 
fazem parte do grupo de trabalho 
responsável pela avaliação da 
Camada Física das tecnologias, 
cujos trabalhos são coorde-
nados pela Universidade Federal 
Fluminense (UFF), que iniciará 
a nova etapa de testes no segundo 
semestre de 2023.
 “Como especialistas na 
área de Telecomunicações ficamos 
responsáveis pela realização dos 
testes de RF (radiofrequência) 
de campo das tecnologias que 
são candidatas a serem o novo 
padrão brasileiro de TV Digital 
de próxima geração, sistema 
previsto para ser implantado no 
Brasil até 2024”, explica o professor 
Leonardo Gonsioroski.
 Desde 2021, tem sido feito 
testes com quatro tecnologias: 
ISBD-T Avançado (tecnologia 

Japonesa), ATSC 3.0 (tecnologia 
Americana), DTMB-A (tecnologia 
chinesa) e 5G broadcast (Tecnologia 
das empresas Qualcomm e da 
Rodge & Schuarz).
 De acordo com o professor 
Leonardo, a qualidade na condução 
dos trabalhos resultou em um 
convite da empresa japonesa para 
que ele coordenasse testes adicionais 
com o sistema.
 “Diante do bom trabalho 
produzido, eu e Amanda fomos 
convidados pelas empresas japo-
nesas DIBEG e NHK, responsáveis 
pelo desenvolvimento da tecnologia 
ISDB-T Avançado, para realizar 
testes adicionais com a tecnologia 
deles.Passamos 4 meses realizando 
587 medições de campo. Estamos 
submetendo os resultados em 
periódicos como o IEEE Transactions
Broadcasting e IEEE Transactions 

Antennas & Propagation”, disse 
o professor.
 Durante as campanhas de 
medição ainda foram realizados 
testes em parceria com a Uni- 
versidade Presbiteriana Mackenzie 
e com a engenharia de telecomuni-
cações da Rede Globo.
 “Estamos estreitando a 
parceria com a Mackenzie e 
contribuímos com a avaliação de 
campo de um protótipo de uma 
antena desenvolvida por eles para 
atender o próximo padrão de TV 
Digital 3.0. Essa parceria é vista 
com muito bons olhos, pois a 
UEMA se aproxima ainda mais 
das universidades que ocupam 
posição de destaque no Brasil e 
mostra a capacidade técnica de 
seus pesquisadores”, conclui o 
professor Leonardo Gonsioroski.

TECNOLOGIA



       om o intuito de sensibilizar 
1111 os alunos e professores da 
educação básica a trabalhar 
situações que envolvam as 
dificuldades de inserir estudantes 
que apresentem alguma deficiência 
no ambiente escolar, a professora 
Wasti Aires Pereira Cunha e as 
bolsistas Leil iane de Jesus 
Melo Seguins e Dayana Serra 
Maciel, do curso de Geografia 
do Centro de Educação, Ciências 
Exatas e Naturais (CECEN) da 
Universidade Estadual do Maranhão 
(UEMA), desenvolveram o projeto 
de extensão intitulado: “A 
Geografia no ensino fundamental: 
Contribuições para uma educação 
inc lus iva no munic íp io de 
Primeira Cruz – MA”.
 O município de Primeira 
Cruz apresenta um dos menores 
indicadores sociais do Brasil e 
do Maranhão. Segundo o Atlas 
de Desenvolvimento Humano 
Municipal de 2010, o IDHM é 
de 0,512, ocupando a 5494ª 
posição num total de 5.565 
municípios brasileiros e a 206ª 

Por Karla Almeida

UEMA realiza projeto de extensão sobre as contribuições do ensino
da Geografia para uma educação inclusiva no município de Primeira Cruz – MA
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p o s i ç ã o  e m  r e l a ç ã o  a o s  
m u n i c í p i o s  maranhenses. 
 De acordo com a professora 
Wasti Aires Pereira Cunha, 
coordenadora do projeto,  
“além das baixas estatísticas 
do município, existem fragilidades 
nas políticas públicas direcionadas 
para esse grupo na sociedade e 
no ambiente escolar. Por isso, 
entendemos que a contextualização 
da pessoa com deficiência no cenário 
nacional e, por conseguinte, no 
Estado do Maranhão, é de grande 
importância para se compreender 
as várias nuances desse processo. 
A apresentação do projeto na escola 
municipal Leôncio Rodrigues mobilizou 
a comunidade escolar no sentido 
de serem mais sensíveis com 
pessoas que apresentam algum 
tipo de deficiência e as vejam 
como sujeitos sociais capazes 
de terem autonomia”. 
 O desenvolvimento do 
projeto objetivou promover, a 
partir do ensino de Geografia, a 
sensibi l ização no ambiente 
escolar para alunos do ensino 

fundamental, buscando estratégias 
voltadas para a integração das 
pessoas com deficiência. Além 
disso, visou favorecer ao público-alvo 
o conhecimento da realidade 
vivida por pessoas com deficiência 
através de oficinas educativas e 
desenvolver atividades lúdicas 
na escola municipal Leôncio 
Rodrigues, enfocando as temáticas: 
“deficiência”, “a pessoa” e o 
“ambiente escolar”, incentivando 
as escolas envolvidas no projeto 
a dar continuidade em ações no 
ambiente escolar.
 A coordenadora do projeto 
destacou ainda que o interesse 
para o desenvolvimento e a 
realização deste surgiu a partir 
do crescimento das matrículas de 
pessoas com deficiência nas 
escolas regulares, o que tem se 
constituído, por um lado, como 
uma conquista histórica desses 
sujeitos, mas, por outro, como um 
desafio para os professores e a 
gestão escolar. E o desafio se 
coloca ao analisar as dificuldades 
da Escola Municípal  de Primeira 

Cruz, Leôncio Rodrigues, em 
p rop i c i a r  a s  cond i ções  de  
aprendizagem dos conteúdos 
escolares para esses alunos.
 O período pandêmico causou 
pro fundas  t rans fo rmações  
nas relações sociais, sobretudo 
no âmbito educacional. E com 
isso, impactou de forma direta 
o desenvolvimento do projeto 
de extensão no município de 
Primeira Cruz. Assim sendo, a 
realização das oficinas e palestras 
ocorreu de forma remota, porém, 
espera-se que outras oportunidades  
apareçam para o desenvolvimento 
de outras atividades na cidade.
 Com o progresso deste 
propósito, as comunidades escolar 
e acadêmica se mobilizaram às 
reflexões que envolvem esse tema. 
A  pandem i a  da  COV ID -19  
d i f i cu l tou  à  f i na l i zação  do  
trabalho, no entanto, trouxe 
reflexões sobre esse tema tão 
importante para o mundo atual, 
ajudando significativamente no 
avanço de uma Educação Inclusiva 
e um melhor ambiente para 
crianças e jovens com deficiência.



         implementação de ações  
11111 referentes às t r i lhas 
agroecológicas, com apresentação 
da paisagem natural e das unidades 
produtivas na comunidade Igaraú, 
na zona rural de São Luís é o 
objetivo do projeto de extensão 
“TRILHAS AGROECOLÓGICAS: 
saberes populares e produção 
sustentável”.
 “Como forma de contribuir 
para a conservação da vegetação 
existente e potencializar a 
comercialização de produtos para 
os visitantes, o projeto institui 
trajetos de visitação, com diferentes 
níveis de dificuldade e capacitação 
a comunidade. Quanto a condu- 
ção de trilhas, práticas agrícolas 
sustentáveis, baseados em 
princípios agroecológicos enri- 
queceu as áreas de mata com 
o plantio de mudas nativas”, 
explicou a professora orientadora 
Ariadne Enes Rocha.
 Ainda dentro das iniciativas 

estão sendo desenvolvidas 
pales- palestras e oficinas sobre 
temas relacionados a educação 
ambi- ental, trilhas e ecologia 
florestal. Foram definidos tipos 
de trilha, percursos, perfil do 
público e pontos de visitação, 
com produção de material 
didático em formato digital. 
 Para o aluno bolsista, Jardel 
da Hora, “a criação da Trilha 
Agroecológica em Igaraú será 
um referencial, uma unidade 
demonstrativa, da utilização de 
áreas preservadas como espaço 
educativo, com potencial de 
geração de trabalho e renda”.
 As Trilhas Agroecológicas 
estão vinculadas ao Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 
8 - Promover o crescimento 
econômico sustentado, inclusivo 
e sustentável, emprego pleno 
e produtivo, e trabalho decente 
para todos; Objetivo 11 - Tornar 
as cidades e os assentamentos 

humanos inclusivos, seguros, 
resistentes e sustentáveis; 
Objetivo 12 - Assegurar padrões 
de produção e de consumo 
su s t en t áve i s  e  Ob j e t i v o  
17 - Fortalecer os meios de 
implementação e revitalizar a 
parceria global para o desenvol-
vimento sustentável.
 
Como funciona

 Para que as trilhas sejam 
estruturadas para a visitação, 
foram realizadas vistorias de 
reconhecimento da área e o 
levantamento preliminar de 
identificação das espécies que 
fazem parte do percurso. Para 
tornar os passeios mais atrativos 
e informativos, as espécies 
receberam placas com descrição 
de dados da linhagem. Após a 
seleção, a identificação das 
espécies e unidades produtivas 
já implantadas na comunidade, 

foi l istada sua importância 
socioeconômica e ambiental, que 
são apresentadas aos visitadores 
na forma de exposição oral. 
 Os visitantes são guiados 
por condutores da comunidade 
de Igaraú. Eles também poderão 
executar ações como plantio de 
árvores, semeadura em sacos e 
canteiros, preparo de substrato, 
entre outras atividades. “Os 
passeios guiados geram conheci- 
mento e trocas de experi- ências, 
suscitando questionamentos acerca 
das implicações resultantes da 
nossa relação com a natureza”, 
explicou Jardel. 
 A ideia, além de deixar o 
trajeto estruturado para visitação, 
capacita a comunidade quanto 
à condução de princípios da 
educação ambiental, ecologia 
florestal, trilhas, agroecologia, 
produção e plantio de nativas, 
criando também um curso aberto 
que possibilite a adoção das trilhas 
por outras comunidades.

Por Paula Lima

Projeto de extensão sobre trilhas agroecológicas leva
sustentabilidade e geração de renda ao povoado Igaráu
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          omo melhorar o aprendizado 
11111das crianças na disciplina de 
Ciências e gastar pouco em 
material didático? A estudante 
Eliane de Fátima Moraes Silva, 
do Curso de Química Licenciatura 
do Programa Ensinar, Polo 
Anajatuba, da Universidade 
Estadual do Maranhão, está 
desenvo lvendo  o  p ro je to  
“Aprender ciências nas series 
finais do ensino fundamental: 
uma introdução dos conteúdos 
de química com utilização de 
kits didáticos de baixos custo”, 
com orientação da Profa. Dra. 
Vera Lúcia Neves Nunes.
 O objetivo é contribuir com 
o ensino da Química, especifi-
camente no processo de ensino-
aprendizagem dos alunos do 9º 
ano do Ensino Fundamental, 
através da abordagem teórica 
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Acadêmica do Programa Ensinar desenvolve projeto para melhorar o aprendizado
da disciplina de Ciências no Ensino Fundamental com kits de baixo custo

dos conceitos da ciência, apre- 
sentando situações -problemas 
e desenvolvendo kits didáticos 
com matérias de baixo custo.
 Superar as dificuldades 
deixadas pelo ensino tradicional,
em particular, no ensino de 
Ciências Naturais, e explorar 
novas metodologias para facilitar 
e auxiliar o professor no processo 
de ensino-aprendizagem dos 
alunos é também um dos focos 
do projeto.  “Podemos trabalhar 
com uma variedade de recursos 
didáticos e fazer abordagens 
multidisciplinares, que facilite 
ainda mais o aprendizado do 
aluno”, disse Eliane Silva.
 Para a acadêmica, o profes- 
sor deve variar ao máximo sua 
utilização dos recursos didáticos, 
levando em consideração a 
adequação em cada momento 

ou cada fase do processo de ensino. 
“Devemos sempre pensar em 
uma aprendizagem  significativa 
de fato, sem deixar de considerar 
a heterogeneidade da turma, 
tanto em nível de conhecimento, 
como de preferência de ativi- 
dades ou em relação a outros 
aspectos”, sublinhou Silva.

Método

 O projeto está atendendo 
duas turmas com um total de 
70 alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental da Unidade Caminho 
de Vida do Município de Anajatuba - 
MA. O projeto foi dividido em 
quatro etapas, sendo elas:
1) Diálogo com a Escola;
2) Pesquisas, planejamentos e 
reuniões; 3) Confecção dos 
kits didáticos; 4) Aplicação do 

projeto na escola, onde os 
bolsistas do projeto explicarão 
aos alunos como produzir os 
kits.
 A expectativa do projeto é 
de que os alunos da Escola U.I. 
Caminho de Vida fiquem mais 
motivados e interessados na 
disciplina de Ciências. Além 
disso, estima-se que os exten-
sionistas envolvidos no projeto 
tenham a experiência pedagó-
gica que envolvem a educação 
e as relações profissionais da 
própria docência.
 Colaboram também com 
o projeto o acadêmico do curso 
de Química, Everaldo Santos, 
a professora do Departamento 
de Química do Centro de educa- 
ção, Ciências Exatas e Naturais 
da UEMA, Raquel Fernandes e 
Davi Pereira, ex-aluno da UEMA.

ENSINO

Por Walline Alves



UEMA CONTRA O ABANDONO
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UEMA designa Comitê Executivo de Atenção
aos Animais Abandonados  no Campus Paulo VI.

Por Priscila Abreu

        Universidade Estadual do 
111   Maranhão (UEMA), por 
meio da Reitoria, divulgou por- 
taria para construir o comitê 
Executivo de Atenção aos animais 
abandonados e semidomiciliados 
no Campus Paulo VI, em São Luís.
 Segundo o reitor Gustavo 
Costa, o comitê tem como 
objetivo definir políticas, projetos 

e campanhas educativas de orien- 
tação para mostrar que abando- 
animais é crime e também apre- 
soluções para o acolhimento 
desses animais.
 “Essa iniciativa é importante 
devido à situação de superpopulação 
de cães e gatos abandonados 
dentro do Campus Paulo VI. Além 
de gerar sofrimento aos animais, 

os cães e gatos podem ocasionar 
problemas em laboratórios e em 
salas de aulas”, aponta o reitor.
 O presente comitê será 
presidido pela professora Andrea 
Araújo da supeintendência de 
Gestão Ambiental da UEMA (AGA) 
e deverá planejar e implementar 
ações, como responsabilidade 
ético-ambiental que assegure a 

saúde e o bem-estar animal, bem 

como a saúde e a segurança da 

comunidade acadêmica.

 Animais não são descartáveis 

e abandoná-los é crime segundo 

a Lei Federal n° 9.605/1998, 

aumentando a pena de detenção 

para até cinco anos para crime 

de maus-tratos a cães e gatos.


