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Uema realiza semana de workshop do projeto NUCLEUS, parceria entre
Brasil e Reino Unido
Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema).

A Universidade Estadual do Maranhão (Uema) realizou, por meio do
Programa de Pós-Graduação em Agroecologia, a semana de workshop do
NUCLEUS, Centro Virtual de Pesquisa
sobre Nitrogênio na Agricultura, entre
os dias 24 e 27 de abril.
O projeto NUCLEUS é uma parceria
entre doze instituições, centro de
pesquisa e universidades do Brasil e do
Reino Unido que visa à produção de
conhecimento para aprimorar a eficiência do uso de Nitrogênio agrícola
e, dessa forma, melhorar os rendimentos e reduzir o desperdício para o meio
ambiente. No Maranhão, as pesquisas
são desenvolvidas por meio da parceria entre a Uema e a Fundação de

De acordo com o coordenador do
NUCLEUS no Maranhão e professor do
curso de Pós-Graduação em Agroecologia Emanuel Gomes de Moura, o
workshop teve como objetivos ser uma
reunião de trabalho do grupo de
pesquisadores que compõe o projeto e
atualizar a situação do NUCLEUS, com
relação aos objetivos, aos resultados já
conquistados e às perspectivas de parcerias para a intensificação das pesquisas. Ademais, o evento contou com
visitações a vários experimentos no
Campus Paulo VI e no interior do
Estado.
Para o coordenador nacional do projeto e professor da Universidade
Estadual Paulista, em Botucatu (SP),
Ciro Rosolem, os workshops do
NUCLEUS são muito úteis, pois estreitam a relação entre os pesquisadores
brasileiros e britânicos e aprende-se
muito com eles. Como a universidade
mais nova, dentre as parceiras, tem 500
anos, é uma experiência fantástica, inclusive de amadurecimento para os

Uema participa da FAUBAI Conference 2018

A Assessoria para Relações Internacionais do Gabinete da Reitoria (Ari-GR)
participou, mais uma vez, da FAUBAI Conference, que está em sua trigésima edição,
realizada no Rio de Janeiro entre os dias
14 e 18 de abril. Este ano o tema foi Internacionalização e Pesquisa: desafios e
estratégias.
Durante o evento, o assessor Thales de

Andrade cumpriu sua agenda com ações,
dentre as quais incluíram integrar a equipe
do workshop especial do EducationUSA e
o governo americano, conseguir o
treinamento de um novo Adviser (orientador) para o Escritório Regional Education
USA-UEMA Maranhão, apresentação oral
em coautoria da Rede de Relações
Internacionais das Universidades Públicas
do Estado do Maranhão (Reinter) e
reuniões com instituições de interesse.
Merece destaque um avanço no esforço
em estabelecer relações com IES
canadenses nos últimos anos, uma vez que
coordenou uma articulação multidisciplinar envolvendo representantes do
governo do Canadá, um docente da
Universidade Estadual do Maranhão
(Uema), que está em desenvolvimento de
pesquisa própria na Universidade de
Montreal e a assessora de relações inter-

pesquisadores brasileiros, que têm
muito a ganhar.
Segundo o reitor da Uema, professor
Gustavo Pereira da Costa, o evento fez
parte do forte trabalho de internacionalização que a universidade vem
fazendo e, que neste caso, teve o protagonismo dos pesquisadores e alunos
da instituição que foram capazes, por
meio de suas pesquisas, de estabelecer
essa grande rede de cooperação internacional.
Ainda de acordo com o reitor, poder
trazer tal debate e colocar à disposição
da comunidade universitária é uma
conquista e um marco que se deve,
não só exaltar, mas aproveitar a experiência para aplicar em outras circunstâncias.

nacionais da universidade canadense, sra.
Marie Claude Payette.
Devido aos 800 convênios que a Universidade de Montreal já possui com outras
instituições, a entidade anunciara que não
faria novos convênios por tempo indeterminado. Entretanto, em consequência da
tal articulação, agora a Uema está em
processo de negociação de convênio com
a universidade canadense, que poderá
envolver um centro com 27 departamentos e diferentes áreas.
Sobre a FAUBAI
A FAUBAI é a Associação Brasileira de
Educação Internacional que reúne mais de
180 responsáveis por assuntos internacionais e tem como finalidade a integração e
capacitação dos gestores da área. A Uema
é membro da FAUBAI desde 2015.
www.faubai.org.br
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Mesa-Redonda do seminário Proqualit discute
sobre a relevância da internacionalização de
pesquisa e pós-graduação na Uema
ria de Relações Internacionais da
CAPES, prof. Martim Bottaro, da Universidade de Brasília, e professor do
Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy
Ribeiro, Eliemar Campostrini.

A Universidade Estadual do Maranhão (Uema) realizou, entre os dias 18
e 20 de abril, o III Seminário do Programa de Qualidade Total dos Programas de Pós-Graduação (Proqualit),
que teve como objetivo a prestação de
contas das atividades de pesquisa e
pós-graduação da instituição, no ano
anterior, e a definição das metas para o
ano vigente.
Este ano, o evento contou com a participação do presidente da Fundação
de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema), Alex Oliveira de
Souza, dos representantes da CAPES,
professores Fabio Murilo DaMatta, da
Universidade Federal de Viçosa, e
Martim Bottaro, da Universidade de
Brasília, e do diretor de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da
FINEP, Wanderley de Souza.
O seminário deste ano teve como
diferencial a participação de coordenadores de programas de pós-graduação de excelência, que são notas 6 e 7,
e agências de fomento.
Dentro da programação, a mesa-redonda da manhã do dia 20, teve como
tema
“Internacionalização
da
Pós-Graduação: Desafios e Estratégias”
com a participação do representante
do Grupo de Apoio Externo da Direto-

Como representante da CAPES, o
prof. Bottaro discorreu um pouco
sobre o edital do Programa Institucional de Internacionalização (Print), o
conjunto de bolsas que a CAPES dispõe
atualmente e o posicionamento que o
Brasil ocupa na política de internacionalização da produção acadêmica e do
impacto na produção.
Segundo o pró-reitor de Pesquisa e
Pós-Graduação da Uema, Marcelo
Cheche Galves, o objetivo de trazer o
prof. Martim junto ao prof. Campostrini
foi apresentar uma fala ligada à CAPES
e, ao mesmo tempo, mostrar o exemplo de um pesquisador que capta recursos e tem experiência com a internacionalização, explicando como um
profissional pode conseguir essas
bolsas e quais são as parcerias.
Ainda de acordo com Marcelo Galves,
a importância de se discutir sobre a
internacionalização é devido a sua
exigência cada vez maior, sobretudo
nos programas de pós-graduação que
conseguem obter as notas 4 ou 5 na
avaliação da CAPES, pois começa-se a
ser encarada como meta. “Como ocorreu na Avaliação Quadrienal de 2017.
A Uema teve alguns programas que
elevaram a nota para 4 ou 5. Hoje, dos
15 cursos da Uema, 7 possuem uma
nota diferente da 3. Por isso, cada vez
mais a internacionalização tem que
estar na agenda”, analisou.

ARI executa processo seletivo para instrutores bolsistas
institucionais atuarem no
NucLi-IsF

A Assessoria para Relações Internacionais, por meio do programa Idiomas sem
Fronteiras (IsF/MEC), realizou, durante o
mês de abril, o processo seletivo para
instrutor em aulas presenciais, com a
finalidade de atuar no Núcleo de Línguas
(NucLi-IsF) nos campus São Luís e
Caxias.
Após a primeira etapa de avaliação, que
foi a análise documental dos candidatos,
a segunda etapa, realizada no dia 13 de
abril, consistiu em avaliação das apresentações orais de um plano de aula em
inglês criado pelos candidatos com
duração de 20 minutos. O tema modal
verbs foi escolhido em sorteio um dia
antes.

Participaram da banca examinadora a
coordenadora geral do IsF da Uema,
prof. Maura Amorim, a prof. de Inglês da
instituição, Denise Pereira, e o Assessor
para Relações Internacionais, prof. Thales
Andrade.
O seletivo teve como etapa seguinte a
aplicação do teste TOEFL-ITP de
proficiência, que foi aplicado no dia 26 de
abril, às 9h da manhã, no auditório da
Uemanet. O resultado do teste será
divulgado, no dia 15 de maio, pelo site da
assessoria.

Restaurante Universitário passa a contar com cardápio trilíngue

O Restaurante Universitário da Uema
começa a disponibilizar, a partir do dia
30 de abril, o cardápio com tradução
para os idiomas inglês e espanhol.
A iniciativa foi por meio da Assessoria
para Relações Internacionais que tem
como objetivo promover a acessibilidade de alunos e funcionários da Uema
e visitantes estrangeiros, assim como
estimular o bilinguismo.
A disponibilização do cardápio trilíngue está na página do Restaurante
Universitário: https://goo.gl/GL1FnE
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Até 27/06/18: CAPES apoia projetos de intercâmbio de graduação em Engenharias
ria. As inscrições podem ser feitas até o
dia 27 de junho de 2018.
Acesse o edital:
https://goo.gl/tu81X2

A Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
irá apoiar até 15 projetos de parceria
entre instituições brasileiras e francesas que promovam intercâmbio de
estudantes de graduação em Engenha-

Aulas presenciais para o
preparatório do TOEFL-ITP
iniciam em 15 de maio
As aulas para o preparatório do teste
de proficiência em língua inglesa
TOEFL-ITP iniciam-se no dia 15 de
maio. As aulas presenciais serão nas
terças e quintas, das 10h às 12h, no
prédio de Pedagogia.
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 devem enviar o atestado de
matrícula, nome completo e telefone
para arin_seletivo@uema.br. Já os
docentes devem enviar o número de
matrícula, nome completo e telefone
para o mesmo e-mail.
Além disso, os inscritos deverão ter
aplicado ao TOEFL-ITP no período
inferior de dois anos ou estar regularmente matriculados na plataforma
www.myenglishonline.com.br
Mais informações www.ari.uema.br
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O apoio é do Programa Brafitec, que
tem como objetivo fomentar o intercâmbio entre Instituições de Ensino
Superior brasileiras e francesas e
estimular a aproximação das estruturas
curriculares, inclusive com a equivalência e o reconhecimento mútuo de
créditos obtidos nas instituições participantes.
Cada proposta de projeto de parceria

universitária deverá planejar suas
atividades considerando a duração de
dois anos, podendo ser renovada por
mais dois anos.
São
benefícios
previstos
pelo
programa, além das bolsas de estudo,
missões de trabalho, recurso para
material de consumo e serviços de
terceiros.
Para mais informações, acesse o link:
https://goo.gl/4MDMzT
Veja outros editais vigentes em
www.ari.uema.br.

Governo Japonês oferece seis tipos de bolsas de estudo para
brasileiros em universidades japonesas

O governo japonês, por meio do
Ministério da Educação, Cultura,
Esporte e Tecnologia (MEXT), abre
inscrições para bolsas de estudos para
brasileiros a partir deste mês de maio.

em Pós-Graduação vão de 2 a 29 de
maio de 2018. Já para Graduação,
Escola Técnica e Curso Profissionalizante as inscrições são entre 21 de
maio a 18 de junho de 2018.

Todos os anos, o MEXT oferece seis
tipos de bolsas, que são Treinamento
de Professores e Cultura e Língua
Japonesa, estas nos meses de janeiro e
fevereiro, e as de Graduação, Pesquisa,
Escola Técnica e Curso Profissionalizante, estas ocorrem entre os meses de
abril e junho.

Os benefícios da bolsa incluem
passagens de ida e volta, isenção de
taxas acadêmicas, curso de língua
japonesa no primeiro ano do programa
e bolsa mensal para custear moradia,
alimentação
e
outras
despesas
pessoais.

As inscrições para bolsas de Pesquisa

Para maiores informações, acesse
https://goo.gl/B2WgjW

Até 28/09/18: Schwarzman Scholars abre inscrições para bolsas
de estudo em mestrado na China em inglês
O programa Schwarzman Scholars
está com inscrições abertas para bolsas
de mestrado na Universidade de Tsinghua, na China, em inglês até o dia 28 de
setembro de 2018. A fundação tem a
intenção de formar líderes “para o
sucesso em um mundo onde a China
desempenha um importante papel
global”.
Os interessados devem indicar em
qual área desejam fazer o mestrado. As
áreas disponíveis são Economia e
Administração, Políticas Públicas ou

Estudos Internacionais.
A bolsa de mestrado na China, por
meio do programa Schwarzman Scholar, cobre os custos do curso de mestrado, transporte, passagem até o país,
seguro-saúde, moradia, um laptop, um
smartphone e ainda e inclui uma quantia mensal, sendo considerado, assim,
como uma das bolsas mais completas
para se candidatar no exterior.
As inscrições podem ser feitas no site
da fundação, por meio do link
https://goo.gl/WkVsGG

Uema realiza teste de proficiência TOEFL-ITP em Caxias

A Assessoria para Relações Internacionais, por meio do programa Idiomas
sem Fronteiras (IsF/MEC), realizou o
primeiro teste de proficiência TOEFLITP, deste ano no campus Caxias, no
dia 27 de abril, às 14h.

Coordenada e aplicada pela professora Maura Amorim, a prova foi feita, por

15 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

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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