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Decano ex-presidente da FAUBAI realiza palestra sobre o Plano de
Internacionalização na UEMA
FAUBAI’s former president carried out a lecture on UEMA plan for the
Internationalization
State University of Maranhão
(UEMA), by means of the International
Relations Office (knows as ARI), received former president of the
Brazilian Association for International
Education (FAUBAI) and Chief Advisor
of the International Relations Office
of São Paulo State University (UNESP),
Prof. José Celso Freire Júnior, as
guest lecturer on July 1st, at
University Rectory.

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA),
por meio da Assessoria para Relações Internacionais (ARI), recebeu José Celso Freire Júnior, Assessor Chefe de Relações Externas da Universidade Estadual Paulista (UNESP) e ex-presidente
da Associação Brasileira de Educação Internacional (FAUBAI) que veio realizar uma palestra
sobre a importância de um Plano de Internacionalização em uma Instituição de Ensino Superior,
no dia 1º de julho, na Reitoria.
Pela manhã, o reitor Gustavo Pereira da Costa e
o assessor para Relações Internacionais da UEMA,
Thales Passos de Andrade, reuniram-se com José
Celso para discutir ideias e propostas acerca do
desenvolvimento do Plano de Internacionalização da Universidade.
Pela tarde, José Celso realizou a palestra na
presença do vice-reitor Walter Canales Sant’ana,
da pró-reitora Rita de Maria Seabra Nogueira
(PPG), da coordenadora geral Ilka Serra
(UEMAnet), de representantes das pró-reitorias,
de coordenadores de programas de pós-graduação, de diretores dos departamentos, além da
equipe da ARI.
Para o vice-reitor Walter San’tana, José Celso
trouxe sua experiência de mais de 10 anos em internacionalização na UNESP para a UEMA e, como
presidente da FAUBAI por 9 anos, até 2018, causou uma revolução do bem na associação trazendo para as universidades brasileiras uma nova
visão de internacionalização. “E é dessa experiência dele que estamos tendo um contato

In the morning, Prof. José Celso
attend a meeting with the rector Gustavo Pereira da Costa and ARI’s advisor, Thales Passos de Andrade, to discuss the ideas and proposals about the development of the Strategic Plan for Internationalization of the State University of Maranhão.
In the afternoon, José Celso carried out the
lecture attended by the vice-rector Walter
Canales Sant’ana, the pro-rector of Research
and Graduate Studies Rita de Maria Seabra
Nogueira, the general coordinator of the Center
of Technologies for Education Ilka Serra, the
representatives of the other pro-rectories,
Directors to the centers and coordinators of different programs along with the ARI team.
According to vice-rector Walter Sant’ana, José
Celso has shared his more than 10 years of experience in the field of internationalization for
UNESP to UEMA, and as FAUBAI’s president for 9
years, until 2018, he made a revolution in the
Association by giving a new vision of internationalization to the Brazilian Universities. “And
it’s his experience that we are having a contact,

para que possamos basear-nos, aqui na UEMA,
no caminho que ele guiou na UNESP. Sabendo
quais os passos que ele seguiu e adaptando às
devidas condições para a nossa universidade, poderemos caminhar para um Plano de Internacionalização consistente”, disse o vice-reitor.

so that, we can based on, here in the UEMA, on
the path that he guided in UNESP. Knowing the
steps he has taken and adapting to the conditions for our university, we will be able to move
towards a consistent Internationalization Plan,”
Said the Vice-Rector.

Leia a cobertura completa no site da Assessoria.

Read the full coverage on the ARI website.
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UEMA recebe professora americana para seminário “Nivelamento
em técnicas de ensino de inglês”
UEMA received American teacher for seminar “Leveling in English
Teaching Techniques”

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)
recebeu a professora americana Wanda Walker,
membro do programa English Language Fellow
(EL Fellow), no dia 19 de junho, que realizou um
seminário sobre Nivelamento em Técnicas de
Ensino da Língua Inglesa, no auditório da
UEMANET.
O seminário teve como público-alvo alunos e
professores do curso de Letras Licenciatura em
Língua Inglesa da UEMA e demais interessados de
outras instituições.
De acordo com a professora Wanda Walker, os
adolescentes não possuem uma conexão forte
com o inglês, por isso, o foco do programa é na
educação, tida como veículo que apoia os jovens
a construírem a capacidade de criar novas oportunidades nessa fase da vida, período este importante, que podem ser feitas algumas mudanças na aprendizagem.
“Estou muito contente de estar no Maranhão,
tendo como objetivo
trabalhar com professores de inglês do ensino
médio. Trabalho tanto
com professores, como
com alunos da graduação que almejam ser
professores de ensino
médio”, contou. Por
isso, Wanda realiza
seminários e workshops
para ajudar esses professores ou futuros pro-

State University of Maranhão (UEMA) had received Wanda Walker, American teacher member
of the English Language Fellow Program (EL
Fellow), to carried out the a seminar on Leveling
in English Teaching Techniques, on June 19th,
held at UEMAnet auditorium.
Students and professors of UEMA’s Language
Course – Licentiate in English Language and of
others institutions’ interested were the target
audience of the seminar.
According to Mrs. Walker, teenagers, sometimes, don’t have strong connection to English,
therefore, EL Fellow Program is focus on education in particular, because it is the vehicle to
support people and to build the capacity to
create new opportunities in reaching young
people at school level, which is an important
moment of life when it can make some changes.
“I’m happy to be here in Maranhão, and my
personal focus is to work with high school teachers. I work with people
who are already teachers and with students
who are learning to
become a high school
teacher”, he told.
Therefore,
Wanda
does specials seminars
and workshops to help
teachers thinking in
new ways to make
learning English more
interesting and moti-

fessores a pensar em novas maneiras de deixar
o ensino da língua inglesa mais interessante e
estimulante para os alunos. “A gente precisa ser
criativo em novas ideias e tentar pensar sobre as
atuais metas deste século, pensando em como
podemos usar as tecnologias nas salas de aula,
por exemplo”, afirmou.
Programa English Language Fellow
O programa é uma iniciativa de diplomacia
pública do Departamento de Estado dos EUA e
insere educadores altamente qualificados dos
EUA, com Mestrados em Ensino de Inglês para Falantes de Outras Línguas (TESOL) ou Linguística
Aplicada, em universidades, Secretarias de Educação e outros centros de educação em todo o
Brasil.

vating for their students. “We always need to be
creative in new ideas and trying to think about
the 21st Century goals, and how we can use
technologies in the classroom for example”, she
affirmed.
English Language Fellow Program
The program is an USA Department of State
public diplomacy initiative and places talented,
highly qualified American educators with
Master’s degrees in Teachers of English to
Speakers of Other Languages (TESOL) or Applied
Linguistics at universities, Secretariats of
Education, and other centers of education
throughout Brazil.
Lear more on ARI website.

Saiba mais no site da Assessoria.
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Pesquisadores da UEMA destacam-se na Revista Scientific
Reports/Nature por grande investigação sobre a produção
pesqueira de tubarões por meio de Biologia Molecular
desenvolvida no Brasil

UEMA’s researchers performed the biggest investigation developed in Brazil
on the shark fisheries production through Molecular Biology and is in the top
100 of most read ecology papers in 2018 in the Scientific Reports / Nature
Os tubarões estão entre as espécies mais
ameaçadas em várias regiões do mundo. Na
costa norte brasileira há uma grande diversidade
desses animais, porém, sua abundância vem diminuindo ao longo dos anos. O registro e monitoramento da pesca dessas espécies é difícil, pois
ainda em alto mar os animais são descaracterizados
pelos
pescadores
(retirada a cabeça e as
barbatanas)
impedindo
sua identificação visual no
desembarque.

Sharks are among the species most endangered
in several regions around the world. On the
northern coast of Brazil there are a great diversity of these animals, however, its abundance
has been decreasing over years. The registration
and monitoring of these species fishing is difficult, due to the sharks are featureless by the
fishermen (such as removal of the head and the
fins) in high sea preventing their visual identification at landing.

Investigando
este
cenário, durante três
anos, os pesquisadores Ligia Tchaicka e Luis Fernando Carvalho Costa, integrantes do Programa de
Pós-Graduação em Recursos Aquáticos e Pesca da
Universidade Estadual do
Maranhão,
juntamente
com professores de outras
instituições como Universidade Federal do Maranhão, Universidade Federal do Pará e Universidade Federal Rural da Amazônia, coletaram
amostras de tubarões desembarcados em portos
Maranhenses e Paraenses e submeteram essas
amostras às técnicas de identificação molecular
que utilizam o DNA dos animais.

Investigating this scenario over three years,
the
researchers
Ligia
Tchaicka and Luis Fernando Carvalho Costa,
members of the Graduate
Program in Water ~Resources and Fisheries of
the State University of
Maranhão, worked jointly
with the researchers of
others institutions, such
Photo: Wagner Macedo
as Federal University of
Maranhão, Federal University of Pará and Rural
Federal University of Amazonia. The samples of
the sharks were collected at port of the states
of Maranhão and Pará and were submitted to
the molecular identification techniques which
use the DNA of the animals.

Publicado na renomada Revista Scientific
Reports, o trabalho está entre os mais acessados
no último ano. O estudo já teve cerca de 2.000
acessos, sendo o 24º mais acessado entre os 446

Published by the renowned Scientific Reports,
the article is one of the most accessed in last
year. During the last 12 months, the paper already has already been accessed 2.000 times,

publicados na área de ecologia nos últimos 12
meses.
A Scientific Reports é um importante jornal
científico de acesso aberto online, publicado
pela Nature Research, cobrindo todas as áreas
das ciências naturais.
Esse foi o maior trabalho investigando a produção pesqueira de tubarões através de Biologia
Molecular (genética) já realizado no Brasil.
Confira o artigo aqui.
Por: Walline Alves / Ascom-UEMA

being the 24th most accessed among the 446
published paper in the Ecology area. Scientific
Report is a relevant scientific journal, online
open access published by Nature Research, covering all areas of the natural sciences.
This was one of the biggest research investigation, conducted in Brazil, in the production of
the shark fisheries, made by the Molecular
Biology (Genetics) research group at UEMA.
Read the paper here.
Written by Walline Alves / Ascom-UEMA

UEMA realiza mais um encontro do dia do Geógrafo com a presença de professoras da Universidade do Arizona e Unicamp
UEMA carried out another meeting related to Geographer's day attended by University of Arizona and Unicamp’s professors

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA),
por meio do Programa de Pós-Graduação em
Geografia, Natureza e Dinâmica do Espaço
(PPGEO) e da coordenação do curso de
Geografia, realizou o encontro do dia do
Geógrafo, em 29 de maio, com uma programação
que se iniciou às 7h e foi até às 20h.
O encontro encerrou-se com a palestra
“Geografia e trajetória de vida” que foi conduzida pela professora Sapana (pronuncia-se
Sápina) Doshi, da Faculdade de Geografia e
Desenvolvimento e do Departamento de Gênero e
Estudos da Mulher, da Universidade do Arizona e,
atualmente, pesquisadora bolsista sênior do
PPGEO, por meio do convênio entre a Universidade do Arizona, nos EUA, e a UEMA com o objetivo de desenvolver sua pesquisa na área de
Geografia Urbana, e por Livia Cangiano Antipon,
Mestre em Geografia pelo programa de PósGraduação em Análise Ambiental e Dinâmica Territorial no Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
De acordo com o professor Cláudio Eduardo de
Castro, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia, Natureza e Dinâmica do Espaço, o tema da mesa de encerramento teve
como objetivo estimular os alunos a desenvolverem suas futuras pesquisas em universidades estrangeiras. “Acredito que isso seja
estimulante para eles poderem ver que é preciso
sair para o mundo para ser um cidadão do mundo,
um profissional do mundo, e não só de um lugar
específico”, disse.
Leia matéria completa no site da ARI.

State University of Marnahão (UEMA), by means
of the Graduation Program in Geography, Nature
and Space Dynamic (PPGEO) and the
Coordination of the Geography Undergraduate
Course, carried out the Geographer’s Day
Meeting, on 29th May, with a programming that
lasted all the day.
The meeting finished with the lecture
“Geography and Life Trajectory” ministered by
professor Sapana Doshi, of the School of
Geography
and
Development
and
the
Department of Gender and Women’s Studies, of
University of Arizona and, currently, senior researcher of PPGEO, due to the agreement between University of Arizona, in USA, and UEMA
aiming to develop her research in the Urban
Geography area, and Livia Cangiano Antipon,
master in Geography by the Graduation Program
in Environmental Analysis
and Territorial
Dynamics in the Institute of Geosciences of the
State University of Campinas (Unicamp).
According to professor Cláudio Eduardo de
Castro, coordinator of PPGEO, the theme of the
closing table aimed to encourage students to develop their future researches in international
universities. “I believe this lecture is stimulating
for them to be able realize it is necessary go to
the world to become a citizen of the world, a
professional of the world, instead of just a specific place”, he said.
Read the full article on the ARI website.
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UEMA participa de Seminário “Base de Alcântara: Próximos
Passos” promovido pelo Governo do Estado do Maranhão
UEMA participated on Seminar “Alcântara Base: Next Steps”
promoted by State Government of Maranhão

Photo: Edson Costa

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 Terezinha
Jansen, no Multicenter Sebrae.

Gustavo Pereira da Costa, rector of State
Uninversity of Maranhão (UEMA), faculty staff
and students of the institution had partitcipated
on the seminar “Alcântara Base: Next Steps”, on
April 15th, 2019, held at Multicenter Sebrae auditorium.

O evento foi promovido pelo Governo do Estado
do Maranhão, por meio da Secretaria da Ciência,
Tecnologia e Inovação (SECTI) e teve como objetivo discutir impactos, desafios e perspectivas da
intensificação do Centro de Lançamento de
Alcântara (CLA), a partir de sua utilização
comercial e discutir a temática espacial no
Maranhão a partir de três eixos: geopolítica,
desenvolvimento regional e o papel da academia.

The event was promoted by State Government
of Maranhão, by means of Secretariat of
Science, Technology and Innovation (known as
SECTI), and aimed to discuss impacts, challenges
and perspectives of the intensification of the
Alcântara Launch Center (ALC), based on its
commercial use and also to discuss the spatial
theme from three aspects in Maranhão: geopolitics, regional development and the role of academia.

De acordo com o
Governador
Flávio
Dino, cabe ao governo
do estado, assim como
à
prefeitura
de
Alcântara e à bancada
do Maranhão, defender
o interesse do povo do
município e do estado
com a finalidade de extrair desse investimento
os
maiores
proveitos possíveis para
alcantarenses e maranhenses. “Esse é o nosso foco, fazer o povo do estado e de Alcântara participar da Base de
Alcântara e não apenas que fiquem olhando
foguetes”, reiterou.

According to Governor Flávio Dino, it is up
to the State government, as well as to the
municipality of Alcântara and congressmen
and senators of Maranhão, to defend the interest of the Alcântara
people and of the state
in order to extract
greatest possible income from this coming
national and international investment. “This is our goal, make the
people of Maranhão and Alcântara to participate
in the Project Alcântara Base, not just looking at
the rockets” he reaffirmed.

Em seguida à fala do Governador, o astronauta
e Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, Marcos Pontes explicou sobre o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas
(AST) assinado entre Brasil e Estados Unidos, no

Following the Governor's speech, the astronaut
and Minister of Science, Technology, Innovations
and Communications Marcos Pontes explained
about the Agreement on Technological
Safeguards (ATS) signed between Brazil and

final de março de 2019, que viabiliza o uso
comercial do CLA e visa proteger tecnologias e
patentes de ambas as partes.
“O AST entre os dois países significa que os EUA
permitem ao Brasil lançar objetos nacionais e internacionais no espaço, sem que a tecnologia
usada seja copiada, pois 80% das partes de
foguetes e satélites que são lançados no mundo,
tem origem americana. Em contrapartida, o Brasil garante meios de proteger a tecnologia americana. Quem decide sobre o acesso a qualquer
parte do CLA e controla todas as operações é o
Brasil, a soberania é inviolável”, assegurou.
Leia a matéria completa aqui.

United State of America, at the end of March
2019, which will enables the commercial use of
the ALC and aims to protect technologies and
patents of both parts.
“The agreement between the both countries
means that the USA allow Brazil to launch national and international objects to the space,
without the technology used being copied, since
80% of the parts of rockets and satellites have
American origin, which are used around the
world,. On the other hand, Brazil guarantees
ways of protecting the American technology.
Whoever decides on access to any place at ALC
and controls all operations is Brazil, sovereignty
is inviolable”, he assured.
Read the full article here.

Uema participa da FAUBAI Conference 2019 realizada em Belém
UEMA participated of FAUBAI Conference 2019 held in Belém

A Assessoria para Relações Internacionais (ARI)
participou, mais uma vez, da FAUBAI
Conference, que está em sua trigésima primeira
edição e foi realizada em Belém, entre os dias 13
e 17 de abril. O tema abordado este ano foi
“Global Community Engagement” e teve como
foco o envolvimento da comunidade, questões,
tendências e perspectivas para o futuro. Além do
escopo global de ações, o contexto particular da
região amazônica esteve em cena.
O evento é considerado o mais importante na
área de internacionalização do ensino superior
na América do Sul e teve, este ano, a participação de Tabata Amaral, deputada federal por
São Paulo, na palestra de abertura cujo tema foi
Education Matters, realizada no Theatro da Paz.
O assessor chefe da ARI, professor Thales Passos
de Andrade, representando a UEMA, cumpriu sua
agenda com ações, dentre as quais incluíram reuniões com possíveis novos parceiros para acordos de cooperação, como a Memorial University
of Newfoundland, do Canadá, e a Purdue
University, dos EUA.
E ainda, o assessor reuniu-se com o ex-presidente da FAUBAI e Assessor Chefe de Relações
Externas da UNESP, José Celso Freire Júnior com
o objetivo de dialogar sobre o desenvolvimento
do plano de internacionalização da UEMA e com
Jennifer Uhler, Diretora de Programas de Língua
Inglesa da Embaixada dos Estados Unidos em
Brasília.
Saiba mais no site da Assessoria.

Office for International Relations participated,
once again, of the FAUBAI Conference, that is in
its 31st edition and was held in Belém, capital of
the State of Pará, from April 13th to 17th, 2019.
This year, the main theme was “Global
Community Engagement” and aimed to the
evolvement of the community, issues, trends
and perspectives to the future. Besides to global
scope actions, the particular context of the
amazon region was on focus.
The event is considered the most important in
the area of the higher studies abroad and the
process of internationalization in South America
and was attended, this year, by Tabata Amaral,
congresswoman for Sao Paulo, in the opening
plenary entitled “Education Matters”.
The advisor of the UEMA’s International
Relations, professor Thales Passos de Andrade,
representing UEMA, fulfilled his schedule with
actions which included some meetings with new
possible international cooperation partners of
the different institutions, such as Memorial
University of Newfoundland, at Canada, and
Purdue University, at USA.
And still, the UEMA’s advisor had a meeting
with the ex-president of FAUBAI, José Celso
Freire Júnior aiming to discuss on the develo
ping of the UEMA Internationalization Plan and
with Jennifer Uhler, Regional English Language
Officer on USA Embassy on Brasilia.
Lear more on ARI website.
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