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Reitoria da Uema participa de reunião com
grupo Altissia para avaliar uma plataforma EAD
com sete cursos de língua estrangeira

EducationUSA-Uema participa
do Comitte de avaliação do
processo seletivo do programa
Opportuity Funds para bolsas
de mestrado nos EUA

apresenta-se como
umas das premissas
institucionais
para as relações internacionais.

O Escritório Regional do Maranhão
EducationUSA-Uema participou do
processo de seleção nacional do
Opportunity Funds Program - Graduate. O Programa é voltado para jovens
de baixa renda interessados em
realizar mestrado ou doutorado nos
Estados Unidos. da América.
Foram selecionados 172 estudantes
para a primeira fase do processo, que
consiste na avaliação de redações,
históricos acadêmicos e documentos
de cada candidato. Dentre os
escritórios da EducationUSA que
fizeram parte da avaliação, além da
Uema, estão a Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
e a Universidade de Ribeirão Preto
(Unaerp).
Acompanhe as atividades do EducationUSA Brasil e Regional pelas
fanpages:
www.facebook.com/EducationUSABR
www.facebook.com/escritorioregionalue
ma13
E-mail: educationusa@uema.br

O vice-reitor Walter Canalles e equipe
reuniram-se, no dia 03 de abril deste
ano, com a representante da empresa
Altissia, multinacional baseada na Bélgica, para avaliarem sobre a possibilidade
de implantar uma plataforma de 7
cursos de línguas estrangeiras para servidores e discentes.
Essa seria mais uma ação em direção à
criação de um programa “Uema forte é
Uema bilíngue”, visto que o bilinguismo

A Uema já vem
trabalhando
em
ações desde 2015,
como o Idioma
Sem
Fronteiras
(MEC-CAPES),
UEMA
English
Course, Núcleo de
Linguas do Curso
de Letras e divulgação do MyEnglishOnline.
A Plataforma Altissia esta sendo avaliada para atender a uma demanda maior,
em curto prazo, com o objetivo de nivelar toda a comunidade dentro de um
programa de qualidade em bilinguismo.
A Altissia é um grupo de especialistas
em línguas, que trabalham há mais de
25 anos no meio acadêmico e em
treinamentos para empresas.

Reitor da Uema Gustavo Costa recebe comitê organizacional do I
Workshop Guyamazon, parceria entre os governos do Brasil e da
França

Com o objetivo de dar continuidade
na política de internacionalização da
Universidade Estadual do Maranhão
(Uema), o reitor Gustavo Pereira da

Costa recebeu, no dia 2 de março, docentes franceses e brasileiros do
comitê organizacional do I Workshop
“Guyamazon: Tecnologia para Aquisição de Dados dos Solos”.

prof. Raimundo Freire, da Universidade
Federal de Campina Grande e os representantes da UEMA, profs. José Bezerra, Evaldo Santana (organizador) e
Thales Andrade.

A discussão do programa Guyamazon, uma parceria entre os governos
dos dois países foi no Casarão Tech
Renato Archer, na Rua da Estrela, no
Centro Histórico de São Luís.

http://br.guyamazon.org/

Participaram da reunião a profa. Allyx
Fontane, da Universidade da Guiana
Francesa, o prof. Ollivier Thamarin, da
Universidade de Bourdeaux, o prof.
Thierry Desjardin do IRD Paris/Brasil, o
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Abertas inscrições para bolsas
de mestrado na Universitat de
Lleida, Espanha até 30 de Abril

Aberto edital de processo seletivo para instrutores bolsistas institucionais atuarem no Núcleo de Línguas do Programa Idiomas sem
Fronteiras
As inscrições podem ser feitas entre os dias 02 e 12 de abril de 2018, das 8h30 às 18h, na
Coordenação do NucLi-IsF da UEMA.
A
Universidade
Estadual
do
Maranhão lança edital para o processo
seletivo de bolsistas institucionais, na
modalidade de instrutor, para aulas
presenciais do programa Idiomas sem
Fronteiras (IsF) com a finalidade de
atuar no Núcleo de Línguas (NucLi-IsF)
nos campus São Luís e Caxias.

A Universidade de Lérida, ou Universitat de Lleida, localizada na Catalunha,
Espanha, está com inscrições abertas
para bolsas de mestrado até dia 30 de
abril.
O programa tem como objetivo
fornecer apoio aos estudantes de
sistemas educacionais estrangeiros que
desejam realizar um mestrado acadêmico na UdL durante o ano letivo de
2018-19.
Para poder efetivar a solicitação, é
necessário registrar-se no site da UdL,
criando um nome de usuário e uma
senha. Esses dados permitirão aos candidatos acessar o pedido e modificá-lo.
Para mais informações, clique no link:
https://goo.gl/9Y18dX
A UdL é considerada a quarta melhor
universidade em ensino do país e a
sétima em pesquisa, de acordo com o
ranking da ISSUE 2016, o indicador do
sistema
de
ensino
universitário
espanhol.
Quer saber sobre outros editais? Visite
o site da Assessoria de Relações
Internacionais:
www.ari.uema.br

Uema realiza teste TOEFL-ITP
em março
A Assessoria de Relações Internacionais,
por meio do programa Idiomas sem Fronteiras (IsF/MEC), realizou o primeiro teste
de proficiência TOEFL-ITP da Universidade
Estadual do Maranhão deste ano, no dia
27 de março, no campus São Luís.
Coordenada pela professora Maura
Amorim e aplicada pela professora de
Inglês da universidade Denise Pereira, a
prova foi feita, por 12 inscritos, dentre
estes, discentes e docentes da universidade regularmente matriculados na plataforma my english online.
Quer fazer um curso de inglês reconhecido pelo MEC e IsF, completo e gratuito?
Acesse:
www.myenglishonline.com.br/home

As inscrições podem ser feitas entre
os dias 02 e 12 de abril de 2018, das
8h30 às 18h, na Coordenação do
NucLi-IsF da Uema, localizada em
Cidade Universitária Paulo VI, Av.
Lourenço Vieira da Silva, nº 1000,
Jardim São Cristovão, São Luís – MA.
O processo seletivo será em duas
etapas, sendo a primeira de análise
documental, com caráter eliminatório,
e a segunda, avaliação didática, com
caráter classificatório. A prova didática,
uma microaula em língua inglesa, será
realizada no dia 13 de abril, às 14h,
com duração de 20 minutos, no
Auditório de Biologia, no campus São
Luís da Uema.
Serão oferecidas duas vagas, uma
para cada município, com duração de
dois meses e a bolsa, proveniente da
Fundação de Apoio ao Ensino Pesquisa
e Extensão (Fapead), terá o valor
mensal de R$ 600.

• Cópia de documento de identidade
com foto, acompanhada do original.
• Curriculum vitae, de preferência da
Plataforma Lattes, acompanhado de
documentação comprobatória dos
títulos acadêmicos e da experiência
profissional.
• Comprovante de matrícula ativa ou
diploma de conclusão de curso de
licenciatura em Letras – Inglês
vinculado à própria IES ou a outras
instituições de ensino.
• Comprovante que ateste ser profissional formado, licenciado no idioma
inglês.
• Comprovante que ateste formação
em língua inglesa caso participe como
Professor IsF, podendo ser: a) professor da própria IES; b) professor
visitante; c) professor aposentado; d)
professor voluntário vinculado à IES; e)
servidor técnico da IES; ou f) ex-professores do NucLi-IsF local.
• Comprovante válido de proficiência
em língua inglesa em nível C1 ou C2,
conforme classificação de proficiência
do Quadro Europeu Comum de
Referência para Línguas (CEFR).
Para mais informações, acesse o
edital no link: https://goo.gl/GhH4Zq

Os documentos necessários são:
• Ficha de inscrição, em anexo I do
edital.

Novos telefones
da Assessoria de
Relações
Internacionais
Veja os contatos atualizados:
(98) 2016-8100 (98) 2016-8101
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arinternacionais@uema.br
Ramal EducationUSA: 9132
Endereços eletrônico:
educationusa@uema.br
coord.isf@uema.br
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