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UEMA participa de
Seminário “Base de
Alcântara: Próximos
Passos” promovido pelo
Governo do Estado

O reitor da Universidade
Estadual do Maranhão (UEMA),
Gustavo Pereira da Costa, professores e alunos da Instituição participaram do seminário “Base de
Alcântara: Próximos Passos” no
dia 15 de abril, realizado no
auditório do Multicenter Sebrae.
O evento, promovido pela
Secretaria da Ciência, Tecnologia
e Inovação, teve como objetivo
discutir impactos, desafios e
perspectivas da intensificação do
Centro de Lançamento de Alcântara, a partir de sua utilização
comercial.
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UEMA participa de reUema participa da
união da Abruem para FAUBAI Conference 2019
diálogo sobre a Missão
em Belém
Internacional deste ano

O assessor para Relações Internacionais (ARI), prof. Thales
Passos de Andrade, representou
a UEMA na reunião administrativa da Associação Brasileira dos
Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM),
nos dias 25 e 26 de abril, em Foz
do Iguaçu, Paraná.
O encontro tem como finalidade avaliar o histórico das
missões internacionais e seus resultados, apresentar o itinerário
da Missão de 2019, que visitará
Argentina e Chile em setembro
deste ano e discutir as áreas prioritárias para cooperação com
esses países.

Saiba mais no site da assessoria.

Saiba mais no site da ARI.

UEMA é a primeira
instituição do Nordeste a
ser indicada para
associação internacional

EM MAIO: Participe da
Palestra Campus France
Brasil na UEMA

A ARI participou, mais uma vez,
da FAUBAI Conference, que foi
realizada em Belém, entre os dias
13 e 17 de abril. O tema deste
ano foi “Global Community
Engagement”.
O assessor chefe da ARI, Thales
Passos de Andrade, representando a UEMA, cumpriu sua
agenda com ações, dentre as
quais incluíram mediações em
palestras e reuniões com atuais e
possíveis novos parceiros para
acordos de cooperação internacional.
Leia a matéria no site da ARI.

Saiba qual o procedimento para abertura de
convênios internacionais
da UEMA

no site da ARI
Oferecer educação de qualidade mesmo sem os limites de
uma sala de aula, por meio da
modalidade EaD, tem feito a
UEMA levar o nome do Estado a
ser reconhecido muito além das
fronteiras nacionais.
Prova disso, é que a instituição
foi agraciada com o convite para
integrar a Associação de Educação a Distância dos Países de
Língua Portuguesa (EaD@PLP),
com sede em Portugal, ao lado
de outras quatro universidades
brasileiras, sendo a única da
região Nordeste.
Saiba mais no site da UEMA.

A UEMA receberá, nos dias 09 e
10 de maio, uma representante
do Campus France Brasil, agência
oficial do governo francês
responsável pela promoção dos
estudos na França, para realizar
palestras que têm como objetivo
incentivar o intercâmbio de estudantes brasileiros para o país.
Na quinta-feira, 09, a palestra
será às 10h, no Auditório da
UEMAnet, no campus Paulo VI. Já
na sexta-feira, 10, será às 14h no
Auditório do prédio do curso de
Arquitetura e Urbanismo, localizado na Rua da Estrela, Centro
Histórico.
Acesse o site para mais informações.
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