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Cônsul de Diplomacia Pública dos EUA e gestores da UEMA reuniram-se
na reitoria

O reitor da Universidade Estadual do
Maranhão, Gustavo Pereira da Costa, o
vice-reitor, Walter Canales Sant’ana, o
Assessor para Relações Internacionais
da UEMA e Adviser da EducationUSA,
Thales de Andrade e a professora da
UEMA e Adviser da EducationUSA,
Denise Pereira, reuniram-se, no dia 10
de maio, na reitoria da UEMA com o
Cônsul de Diplomacia Pública, Daniel
Stewart e o Especialista em Diplomacia Pública,
Stuart Alan Beechler,
ambos do Consulado Geral dos Estados Unidos, em Recife.
O encontro deu início ao diálogo para

alinhamento de interesses institucionais, que
visam, sobretudo, ao
rompimento da barreira
do idioma inglês. “Esse é
um caminho sem volta,
pois uma universidade
não pode ser isolada do
que
acontece
no
restante do mundo. Precisamos romper barreiras e formar redes cada
vez mais fortes e
amplas”, frisou o reitor
da UEMA, Gustavo Costa.
O vice-reitor Walter Canales destacou
que a UEMA questiona-se sempre
acerca do que pode fazer, com ações
concretas, para contribuir para a formação de uma geração bilíngue não só
na universidade, como no ensino
básico também, por meio de projetos
de extensão, por exemplo.
Esse encontro, segundo o Cônsul de
Diplomacia Pública, Daniel Stewart
pode promover muitas oportunidades,
de alto nível, aos acadêmicos da UEMA
nos Estados Unidos.

Após a reunião, o Cônsul foi à sede do

Escritório da EducationUSA no Maranhão, que funciona no Campus da
UEMA, em São Luís.
Evento + Cidadão do Mundo
Gestores da UEMA e o Cônsul, Daniel
Stewart, participaram, nos dias 11 e 12
de maio, do evento “+Cidadão do
Mundo: Intercâmbio de Experiências e
Oportunidades”, no Casarão Tech
Renato Archer, na Rua da Estrela, Praia
Grande. O evento foi promovido pela
SECTI - Secretaria da Ciência,Tecnologia e Inovação do Governo do Estado.
Por: Walline Alves
Fotos: Luís Paulo
Ascom-UEMA

Alunos da UEMA são aprovados em programa de estágio de curta duração da UST, na Coreia do
Sul

Os alunos da Universidade Estadual
do Maranhão (UEMA) Antônio Edmilson Camelo Júnior, do curso de Biologia, campus Caxias, e Laelson
Rodrigues Ferreira e Ferreira, de
Medicina Veterinária, campus São Luís,

conseguiram um marco
na história de suas vidas e
da UEMA.
Além de Antônio Edmilson ter sido selecionado
para participar da oitava
edição do Curso Botânica
no Inverno da Universidade de São Paulo (USP),
ele e Laelson Rodrigues
foram
aprovados
no
edital do programa de
estágios internacionais de
curta duração, na University of Science and Technology (UST)
da Coreia do Sul, ccom tudo pago,
entre 02 de Julho a 31 de Agosto de
2018.
O programa de estágio, que teve a
lista divulgada em 15 de maio, faz

parte da parceria entre a Fundação de
Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do
Maranhão (FAPEMA) e a UST. A
FAPEMA apoiou a submissão de
propostas através da emissão de uma
Carta de Recomendação assinada pelo
Presidente da Fundação, o Prof. Alex
Oliveira.
Veja a lista de aprovados (1) nos links
abaixo.
1. https://goo.gl/GuzFqJ
2. https://goo.gl/qHHVrt
3. https://goo.gl/1nTF5y
O link 2 anuncia os coordenadores e
as letras iniciais dos alunos aprovados.
O link 3 informa os aprovados. Laelson
é o número 14 e Antônio Edmilson é o
26.
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Uema promove minicurso sobre planejamento regional em Portugal e a
política regional da União Europeia

A Universidade Estadual do Maranhão
(Uema), por meio do Programa de
Pós-Graduação em Desenvolvimento
Socioespacial e Regional (PPDSR),
promoveu, entre os dias 2 e 4 de maio,
um minicurso com o tema “Planejamento regional em Portugal e a Política regional da União Europeia: Três
décadas de encontros e desencontros”,
no prédio do curso de Arquitetura e
Urbanismo, no Centro Histórico.
O minicurso foi ministrado e coordenado pelos professores Frederico
Burnett, do curso de Arquitetura e
membro permanente do PPDSR, e Rui
Jacinto, do Departamento de Geografia, da Universidade de Coimbra, em
Portugal, e membro da comissão
executiva do Centro de Estudos Ibéricos (CEI), e contou com cinco módulos
de aulas distribuídos durante os três
dias.
De acordo com o coordenador do
PPDSR, professor José Sampaio, foi um

longo processo de estreitamento de
laços entre a Uema e a Universidade de
Coimbra até a consolidação desse
intercâmbio de conhecimento.
A parceria iniciou-se em 2009, por
meio de um colóquio internacional,
coordenado pelo Departamento de
História e Geografia da Uema, junto à
Universidade de Coimbra, em Portugal,
à Universidade de Salamanca, na
Espanha, e à Universidade Estadual
Paulista (Unesp), de Presidente Prudente, em São Paulo, por meio do
Departamento de Geografia no programa de pós-graduação de Geografia.
“Para chegarmos até esse momento,
o professor Frederico Burnett fez uma
proposta de intercâmbio para que o
professor Rui Jacinto pudesse vir a São
Luís para trabalhar conosco no minicurso sobre planejamento e desenvolvimento regional. E a partir disso,
firma-se a uma possibilidade de parceria entre o PPDSR, o PPGeo e a Universidade de Coimbra”, avaliou Sampaio.
Segundo professor Rui Jacinto, o
minicurso foi pensado para responder
a um desafio, que estava relacionado
ao planejamento regional português.
“O objetivo do minicurso é ser um
espaço de debate e suscitar reflexões
sobre os temas planejamento regional
em Portugal, política regional europeia, questões de território rural e

urbano, com relação às características
do processo de urbanização, quais
foram as medidas, os programas e os
projetos mais interessantes promovidos nos últimos anos. E ainda, encontrar pontos semelhantes e divergentes
entre Brasil e Portugal no que se refere
aos temas”, explicou Jacinto.
Para o professor Frederico Burnett, a
presença do professor Rui Jacinto no
minicurso colabora com a internacionalização da Uema. “Acredito que a
participação do professor Rui vai ser de
uma contribuição muito importante
para que a gente possa pensar sobre o
planejamento que o Maranhão precisa.
E, também pensar sobre as possíveis
articulações de intercâmbio de alunos
para participar de estágios, eventos e
produzir pesquisas, pois possuem
publicações de qualidade que tratam
sobre esses temas e, para nós, é de
muito
interessante”,
considerou
Burnett.

EducationUSA participa da programação do evento + Cidadão do Mundo, iniciativa do governo do Maranhão

O escritório regional EducationUSA-UEMA participou da palestra “Estudar nos
Estados Unidos”, ministrado pelo Cônsul
de Diplomacia Pública para Educação,
Cultura e Imprensa, Daniel Steward, o
Especialista em Diplomacia Pública, Stuart
Beechler, ambos do Consulado Geral dos
Estados Unidos, no dia 11 de maio, no
Casarão Tech Renato Archer, Rua da Estrela, no Centro Histórico.
Além disso, realizou o workshop “Quer
estudar nos Estados Unidos e não sabe
por onde começar?”, no dia 12 de maio,

voltado para estudantes interessados em
fazer um intercâmbio para os Estados
Unidos.
As atividades fizeram parte da
programação do encontro + Cidadão do
Mundo: Intercâmbio de experiências e
oportunidades, cuja elaboração foi da
Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia
e Inovação (SECTI), nos dias 11 e 12 de
maio.
De acordo com o adviser da EducationUSA-UEMA, Thales de Andrade, o workshop
teve como objetivo focar no sistema
educacional superior nos EUA e apresentar alguns detalhes sobre o processo de
aplicação, a metodologia de trabalho do
escritório de orientação, como escolher a
universidade certa, quais as formas de
pagamento, como fazer as inscrições e
tirar vistos, até o momento embarque.
Estiveram presentes no workshop o
Cônsul de Diplomacia Pública para
Educação, Cultura e Imprensa, Daniel

Steward, o Especialista em Diplomacia
Pública, Stuart Beechler, e o superintendente do ICBEU Instituto Cultural Brasil –
EUA (ICBEU), de São Luís, Claudionor
Borges.
Ademais, cinco participantes foram
sorteados para receber uma orientação
para participar do Programa Oportunidades Acadêmicas, da EducationUSA, para
saber quais os próximos passos a ser
seguidos e o que ainda falta para que cada
um conseguia cursar o tão sonhado intercâmbio acadêmico.
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ARI participa de palestra sobre
Políticas públicas estaduais de apoio
ao estudo no exterior no evento +
Cidadão do Mundo
A Assessoria para Relações Internacionais participou da programação do
encontro + Cidadão do Mundo: Intercâmbio de experiências e oportunidades, no dia 12 de maio, no Casarão
Tech Renato Archer, Rua da Estrela, no
Centro Histórico.
A palestra "Políticas públicas estaduais de apoio ao estudo no exterior" foi
realizada por representantes da Rede
de Assessorias para Assuntos Internacionais das Instituições de Ensino e
Pesquisa do estado do Maranhão
(ReINTER)
e
representante
da
Fundação de Amparo à Pesquisa e
Desenvolvimento
Científico
e
Tecnológico do Maranhão (FAPEMA).
De acordo com o assessor para
relações internacionais, professor
Thales de Andrade, sua participação na
palestra, como representante da
UEMA, teve como objetivo ser uma
revisão das iniciativas da universidade
em internacionalização e como os
interessados poderiam acelerar ou
otimizar o acesso a iniciativas internacionais.

Aulas presenciais para o preparatório do TOEFL-ITP iniciam em 15
de maio no campus São Luís
As aulas para o preparatório do teste de
proficiência em língua inglesa TOEFL-ITP
de docentes e discentes iniciam-se no dia
15 de maio. As aulas presenciais serão nas
terças e quintas, das 10h às 12h.
As aulas da primeira semana, terça-feira
(15) e quinta-feira (17), ocorrem no
prédio de Geografia, sala 7, subindo a
rampa que em frente à entrada do prédio.
Já nas semanas seguintes, serão na sala 2,
do prédio da Pedagogia, subindo a rampa
na lateral à direita.
A professora de inglês da Uema, Denise
Pereira irá orientar o instrutor bolsista
que, por sua vez, irá ensinar docentes e
discentes interessados em fazer o próximo teste TOEFL-ITP de proficiência
realizado pela universidade.
Os alunos interessados devem enviar o
atestado de matrícula, nome completo e
telefone para arin_seletivo@uema.br. Já
os docentes devem enviar número de
matrícula, nome completo e telefone para
o mesmo e-mail.
Além disso, os inscritos deverão estar
regularmente matriculados na plataforma
www.myenglishonline.com.br ou ter
aplicado ao TOEFL-ITP no período inferior de dois anos.

EducationUSA realiza treinamento
para novos advisers no Rio de Janeiro

O escritório regional EducationUSA-UEMA acaba de ganhar uma nova
adviser, a professora de Inglês da
instituição, Denise Pereira, isto devido à
sua participação, entre os dias 2 e 4 de
maio, no treinamento para novos
advisers, realizado na sede da EducationUSA, na Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).
O treinamento teve como objetivo
preparar os novos orientadores da rede
de 35 centros distribuídos pelo Brasil.
Oito candidatos participaram do treinamento, dentre eles, de Boa Vista (RR),
de Cuiabá (MT), de Belo Horizonte
(MG), Natal (RN) e do Paraguai.

Até 15/10/18: Inscrições abertas para estudar na Universidade do Porto no ano letivo 2018/2019

A Universidade do Porto está com
inscrições abertas para o ano letivo
2018/2019. O prazo para submissão
dos documentos é até 15 de outubro,
para o 2º semestre.
Os interessados deverão cadastrar-se

Expediente
Universidade
Estadual do Maranhão

no site da Universidade do Porto, ler o
manual de candidatura online, imprimir e solicitar a assinatura do Coordenador de Mobilidade na universidade
de origem, no caso da Uema, na Assessoria para Relações Internacionais.
Além disso, efetuar o upload dos
documentos pessoais, do formulário
de assinatura assinado, do histórico

Aprovado projeto de cooperação internacional e produção
agroecológica financiado pela Universitat de Lleida

Reitor:
Gustavo Pereira da Costa
Vice-reitor:
Walter Canales Sant'Ana
Chefe de Gabinete:
Antonio Cesar Costa Choairy
Assessor para Relações Internacionais:
Thales Passos de Andrade
Assistentes:
Liana Pavão
Geysa Adriana Azevedo
Idiomas:
Denise Pereira
Maura Amorim
Estagiário:
Walter Neto
Assistente de Comunicação:
Raysa Guimarães
Matérias:
Raysa Guimarães
Projeto Gráfico:
Raysa Guimarães
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acadêmico, etc. em um único arquivo
PDF.
Para mais informações acesse o link
https://goo.gl/fKtVzn
Acesse a página da Universidade do
Porto em www.up.pt/
Saiba mais sobre outros acordos de
cooperação internacional vigentes e
em tramitação no site da ARI.

O projeto de cooperação internacional e produção agroecológica Experiències agroecològiques en els Assentaments de Reforma Agrària Milton

Santos (Planaltina do Paraná, Paraná) i
Cristina Alves (Itapecuru Mirim, Maranhão) será financiado pela Universitat
de Lleida, localizada na Catalunha, Espanha.
Coordenado pelo professor do Departamento de História e Geografia da
Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA), Isaac Giribet Bernat, o projeto
foi aprovado pelo edital Oficina de
Desenvolupament I Cooperació de la
Universitat De Lleida (ODEC) e será
implementado durante o segundo
semestre de 2018 e o primeiro de 2019.
Veja os projetos aprovados no link
https://goo.gl/TMEUA5

Contatos Assessoria para Relações Internacionais
(98) 2016-8100
(98) 2016-8101
Ramal Secretaria ARI: 9130
arinternacionais@uema.br

Ramal EducationUSA: 9132
Endereços eletrônico:
educationusa@uema.br
coord.isf@uema.br
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