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Reitor Gustavo Costa recebe professor americano para renovação de acordo
de cooperação internacional entre Uema e Universidade do Arizona por mais
cinco anos
sentante da Universidade do Arizona,
trazendo assinada a renovação do
acordo de cooperação internacional
entre as duas entidades para mais
cinco anos.

O reitor da Universidade Estadual do
Maranhão (UEMA), Gustavo Pereira da
Costa recebeu, no dia 21 de maio, o
professor e PhD em Antropologia Aplicada, Timothy J. Finan, que já realizou
atividades em 34 países, como repre-

Desde 2012, ambas as universidades
mantêm um constante contato para
discutir as várias maneiras de colaboração e parcerias que possam beneficiar discentes e docentes, por meio do
apoio da Assessoria para Relações Internacionais.

recursos e outras circunstâncias permitirem, a elaboração de projetos de
colaboração de pesquisa, incluindo o
desenvolvimento de propostas formais
de fundos de cada pesquisa, a
recepção de professores em período
sabático e cientistas de pós-doutorado, etc.

Dentre os objetivos do novo acordo
estão o intercâmbio de professores e
estudantes por curtos períodos e visitas por longos períodos, quando

Professor do Arizona participa de aulas do mestrado do programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioespacial e Regional
A Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA) recebeu, entre os dias 21 e 28
de maio, o professor e PhD em Antropologia Aplicada, Timothy J. Finan, da
Universidade do Arizona, nos EUA,
para ministrar as aulas do mestrado do
programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Socioespacial
e Regional (PPDSR), em parceria com a professora adjunta e
membro do corpo permanente
do PPDSR, Marivânia Furtado.
As aulas são da disciplina
Metodologia de Pesquisa em
Pós-Graduação e o professor
Timothy, que já realizou atividades em 34 países, ensinou
sobre a área de Filosofia de
Pesquisa e as bases teóricas de
pesquisas, análise quantitativa,
como fazer análise de campo e
preparar os instrumentos de
pesquisas, etc.
De acordo com o professor e coordenador do PPDSR José Sampaio, o
professor Timothy Finan, que ministrou
a aula inaugural da 3ª turma do
Mestrado em Geografia Natureza e
Dinâmica do Espaço da UEMA, em
agosto passado, na época, veio com

uma proposta de trabalho em que uma
das pesquisas realizada por ele no
Ceará, com relação a problemas
urbanos, encaixava-se com algumas
pesquisas de professores do programa.
“Isso facilitou para que ele pudesse vir
ministrar uma palestra, ano passado,

no PPDSR. Além dessa palestra, houve
a possibilidade de os professores do
programa perceberem que havia uma
relação entre as atividades de pesquisas já realizada do professor Timothy,
com as atividades que os professores
Frederico Burnett, Antônio José e
Marivânia Furtado realizavam aqui na

UEMA”, relembrou Sampaio. “Depois,
criamos um ambiente formal entre os
professores Marivânia e Timothy para a
proposta de estruturação da disciplina
Metodologia da Pesquisa ser ministrada pelos dois”.
Segundo o professor Timothy Finan,
as aulas para o mestrado em
Desenvolvimento Sociespacial
e Regional foi uma oportunidade de continuar a explorar
maneiras de realizar um projeto de pesquisa feito entre
UEMA e Universidade do Arizona. “Também estamos com a
ideia de realizar intercâmbios
de professores e estudantes,
tanto de graduação, como de
pós-graduação”, comentou o
professor Finan.
Devido às pesquisas do professor Finan serem mais aplicadas, dando consequências para formulações de políticas públicas que trabalham na área de problemas sociais, a
parceria neste mestrado é benéfica
para as duas instituições acadêmicas.
“Há tantos desafios aqui no Maranhão
que, em termos de pesquisas, é quase
uma terra virgem. Como a UEMA tem
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35 anos de existência, ainda está criando a sua visibilidade. E para nós, da
Universidade do Arizona, que temos o
coração brasileiro, essa é uma oportunidade única de trazer nossa contribuição, de forma humilde”, declarou
o antropólogo.
Para a professora Marivânia Furtado, o
objetivo da parceria nas aulas do
mestrado foi inserir os pesquisadores
da UEMA nas oportunidades de formação em pós-graduação e pós-doutorado no Arizona e também que o
grupo de pesquisa Lutas Sociais, Igualdade e Diversidade, coordenado por
ela, fosse receptor dos pesquisadores
de fora.
“Dada a formação do professor Timothy em Antropologia Aplicada, na
Universidade do Arizona, ele vem
somar com esse coletivo de estudantes
e professores para qualificar essas
pesquisas no âmbito social e somando
esforços desse empírico, a partir da
realidade que ele conhece do mundo”,
explicou a professora.
E continua: “O objetivo dessa parceria
não é só de que o professor Timothy
ministre as aulas, como um visitante da
instituição, mas sim ser um conjunto de
ações que envolvam o ensino da
pós-graduação, pesquisa e atividades
de extensão que seria essa troca de
saberes entre os conhecimentos da
academia e dos movimentos sociais e
das comunidades locais com as quais
também teremos um contato, na
próxima semana, em uma comunidade

quilombola na Baixada Maranhense”, Tem início as aulas presenciais para o
informou.
preparatório do TOEFL-ITP
No que concerne à internacionalização da UEMA, o professor José Sampaio acredita que as parcerias institucionais entre universidades nacionais
e internacionais são muito importantes.
“Pois dá visibilidade ao corpo docente,
a intercâmbios, a projetos de pesquisas,
às atividades de extensão dos Programas de Pós-Graduação (PPGs). A
Assessoria para Relações Internacionais
e a Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação, por meio de fomento
dos editais, têm possibilitado que os
PPGs possam estender e estreitar tais
relações”, avaliou.
Segundo o professor Finan, a parceria
entre as duas entidades é de suma
importância, não só para a Uema, mas
também para a Universidade do Arizona, que por sua vez, tem como intuito
de, cada vez mais, internacionalizar-se e
criar laços institucionais duradouros
que possam resultar em várias
produções científicas e colaborações
acadêmicas, que é a missão da vida de
uma universidade.
“Se a gente pode, com essa dinâmica
de intercâmbio, focar em trabalhos do
interior e a até mesmo aqui da ilha para
avançarmos com pesquisas, isso vai
expandir a percepção de muitos estudantes americanos que não conhecem
muito Brasil e vai expor os estudantes e
professores da Uema para aquilo que a
Universidade do Arizona tem a oferecer” finalizou Finan.

UEMA e a Universidade James Cook iniciam acordo de cooperação internacional até 2023

A Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA) e a Universidade James Cook, localizada no estado de Queensland, na Austrália, estreitam laços, em virtude do
acordo de cooperação internacional entre
as instituições até 2023.
Dentre os objetivos do acordo estão o
desenvolvimento de programas de estudos de graduação, pós-graduação, pesquisa
e formação permanente ou desenvolvimento profissional de docentes, discentes
e gestores, além da realização de atividades de intercâmbio cultural e científico.
Dessa forma, já estão sendo feitas ações
pelo grupo de pesquisa do Laboratório
Oficial de Diagnóstico de Enfermidade de
Crustáceos (LAQUA /UEMA) e do Laboratório da Habitação e Inovação (LabHab

+ Inovação).
O convênio é em decorrência das visitas
técnicas da comitiva da Associação Brasileira de Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM) a cerca de 25 universidades da Austrália, dentre elas a Universidade James Cook, realizadas durante o
mês de outubro de 2017.
Estiveram presentes na comitiva da
Abruem reitores, vice-reitores e diretores
de escritórios de Relações Internacionais,
inclusive o assessor para relações internacionais da UEMA, professor Thales de Andrade.

Desde o dia 15 de maio, o Núcleo de
Línguas (NucLi-IsF) deu início às aulas
para o preparatório do teste de proficiência em língua inglesa TOEFL-ITP de
docentes e discentes.
As aulas presenciais são nas terças e
quintas, das 10h às 12h, no prédio da
Pedagogia, sala 2, Campus São Luís. O
acesso é pela rampa lateral à direita.
O instrutor Thiago Gomes Andrade,
proveniente do processo seletivo realizado durante o mês de abril, tem a orientação da professora de inglês da Uema,
Denise Pereira.
Os interessados em participar das futuras aulas do preparatório do TOEFL-ITP
devem acompanhar as chamadas no site
da ARI e, quando possível, 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.
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Até 03/06/18: Fapema e Confap-Fundo Newton lançam edital de cursos de curta duração para
desenvolvimento de habilidades de comunicação científica para atuar no exterior
O Fundo de Amparo à Pesquisa e ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA) junto
ao Conselho Nacional das Fundações
Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP-Fundo Newton) lançam o edital
Researcher Connect. As inscrições
on-line podem ser feitas até o dia 3 de
junho de 2018.
O objetivo é apoiar Instituições de
Ensino Superior e/ou Pesquisa para
sediar cursos de curta duração de
inglês acadêmico, com a finalidade de
desenvolver habilidades de comunicação científica para atuar no exterior,

a serem realizados entre 6 de agosto
de 2018 e 15 de março de 2019.

Critérios de Elegibilidade:
1.Professores Proponentes (Coordenadores)
a)Ter titulação mínima de doutor;
b)Possuir vínculo empregatício com
Instituição de Ensino Superior e/ou
Pesquisa sediada no estado do Maranhão, onde será desenvolvida a
proposta;
c)Ter cadastro atualizado na plataforma Patronage da FAPEMA;
d)Ter currículo cadastrado e atualizado na plataforma Lattes do CNPq.

2.A instituição de vínculo do
proponente deve assegurar a infraestrutura necessária para a realização do curso;
3.O proponente deverá ter cadastro
atualizado nas plataformas Patronage da FAPEMA e Lattes do CNPq;
4.O proponente não pode coordenar/integrar mais de uma proposta
para este edital;
5.O proponente deve observar todas
as disposições do Edital, publicado no
site do British Council
Para mais informações, acesse o link
https://goo.gl/fhwqKY

Até 08/06/18: Fapema e Confap-Fundo Newton lançam edital de workshops científicos que sirvam como plataformas para a colaboração entre cientistas brasileiros e britânicos
O Fundo de Amparo à Pesquisa e ao
Desenvolvimento
Científico
e
Tecnológico do Maranhão (FAPEMA)
junto ao Conselho Nacional das
Fundações Estaduais de Amparo à
Pesquisa (CONFAP-Fundo Newton)
lançam o edital Researcher Links. As
inscrições on-line podem ser feitas até
o dia 8 de junho de 2018.
O objetivo é apoiar a realização de
workshops científicos que sirvam como
plataformas para a colaboração entre
cientistas brasileiros e britânicos, a

ocorrer entre 1º de Janeiro de 2019 e
31 de Janeiro de 2020.

Critérios de Elegibilidade:
1.Professores Proponentes (Coordenadores)
a)Ter titulação mínima de doutor;
b)Possuir vínculo empregatício com
Instituição de Ensino Superior e/ou
Pesquisa sediada no estado do Maranhão, onde será desenvolvida a proposta;
c)Ter cadastro atualizado na plataforma Patronage da FAPEMA;

d)Ter currículo cadastrado e atualizado na plataforma Lattes do CNPq.
2.A instituição de vínculo do
proponente
deve
assegurar
a
infraestrutura necessária para a
realização do curso;
3.O proponente não pode coordenar/integrar mais de uma proposta
para este edital;
4.O proponente deve observar todas
as disposições do Edital, publicado no
site do British Council.

Para mais informações, acesse o link
https://goo.gl/5t3pYS

Tela de aviso após login: nova ferramenta já está disponível para usuários do SigUEMA

No dia 22 de maio, foi disponibilizada
a nova ferramenta “tela de aviso após
login” para utilização pelos usuários do
Sistema de Informações Gerenciais da
Universidade Estadual do Maranhão
(SigUEMA).

(setores da IES).

Como o próprio
nome sugere, esta
ferramenta de comunicação
possibilita
que gestores e alunos
possam
divulgar
avisos
ou
informações para todos os
usuários do SigUEMA
ou grupos específicos

Para cadastrar a informação a ser
divulgada, é necessário o envio de uma
requisição via Comunicação Interna (CI)
ao Núcleo de Tecnologias da Infor-

mação (NTI), que irá analisar a viabilidade da publicação da mensagem.
Caso a mensagem seja aprovada, é
criado um aviso (ou informação de
utilidade) que irá aparecer na tela
quando o usuário destinatário (público-alvo da mensagem) efetua o login
no SigUEMA, utilizando o CPF e senha.
Dessa forma, o informativo ARI vai ser
disponibilizado também pelo SigUEMA, em trabalho conjunto com o
Núcleo de Tecnologias da Informação
(NIT).
Por: Débora Souza
Ascom-UEMA

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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