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Reitoria realiza reunião
com alunos da UEMA que
viajam pelo programa
Cidadão do Mundo

O vice-reitor da Universidade
Estadual do Maranhão (UEMA),
Walter Canales Sant’Ana recebeu, no dia 20 de fevereiro, sete
alunos e ex-alunos da universidade que fizeram intercâmbio
por meio do programa Cidadão
do Mundo.
O encontro teve como objetivo
ouvir cada depoimento dos
alunos sobre as suas experiências
no exterior.
Leia mais em:

Revista UEMA News foi
enviada para 138 países
em janeiro

https://tinyurl.com/alunoscdm https://tinyurl.com/y22bf4fg

A ARI, por meio do programa
Idiomas sem Fronteiras (IsF/MEC), informa que estão abertas as inscrições para docentes e
discentes do campus Caxias
realizarem o teste TOEFL ITP no
dia 30 de março de 2019, às 8h30
da manhã, local a definir. Além
disso, em menos de 24h, as
inscrições para teste no campus
Paulo VI foram preenchidas.

UEMA e Grenoble INP
iniciam convênio internacional até 2023

A Assessoria para Relações Internacionais (ARI) lançou, em janeiro deste ano, a revista digital
UEMA News nº 1, da Universi- A Universidade Estadual do Madade Estadual do Maranhão ranhão (UEMA) e o Instituto
(UEMA).
Politécnico de Grenoble, ou
Tendo como público-alvo em- Grenoble INP, localizado na
baixadas e consulados que França, estreitaram laços, devido
tenham tratativas com o Brasil, ao acordo de cooperação interassociações de relações interna- nacional entre as instituições vicionais de ensino superior de gente até 2023.
outros países, órgãos internacio- Saiba como surgiu a motivação
nais pertinentes, gestores, pro- de iniciar a parceria com a unifessores, pesquisadores e alunos versidade francesa com o profesde universidades estrangeiras, a sor o professor Ewaldo Eder Carrevista bilíngue foi distribuída, valho Santana, do departamento
virtualmente, para as embaixadas de Matemática e Informática da
e/ou consulados de 138 países.
UEMA em:
Leia mais em:

Inscrições abertas para
discentes e docentes
realizarem o TOEFL ITP no
campus Caxias em março
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https://tinyurl.com/acordogrenoble

Saiba qual o procedimento correto para abertura de
convênios internacionais da UEMA em
https://tinyurl.com/conveniosuema

Transmissão do 4º Café
Internacional da UEMA
já está disponível no
canal da ARI

A Assessoria para Relações Internacionais (ARI) informa que já
encontra-se disponível, em seu
canal no Youtube, a gravação do
4º Café Internacional da UEMA. O
evento que foi realizado no dia 3
de dezembro de 2018 pela ARI,
no auditório da UEMANet.

UEMA e Universidade da
Beira Interior iniciam
acordo de cooperação
internacional até 2020

A Universidade Estadual do
Maranhão (UEMA) e a Universidade da Beira Interior (UBI),
localizada em Covilhã, Portugal,
estreitaram laços, devido ao
acordo de cooperação internacional entre as instituições
vigente até 2020.

Acesse a gravação na playlist do A UBI, atualmente, é dividida
em: Faculdade de Ciências, Faccanal
da ARI em:
https://tinyurl.com/toeflcaxias
uldade de Engenharia, Faculdade
https://tinyurl.com/gravcafe
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