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ARI recebe prêmio Amaro José Theodoro por mérito Até 13.08.19: Abertas as
em planejamento de internacionalização
inscrições para a 5ª edição
da UEMA, do ano do programa Cidadão do
Mundo
anterior.

A Assessoria para Relações
Internacionais recebeu, no dia
17 de julho, o Prêmio “Amaro
José Theodoro” na categoria
Desenvolvedor
Institucional,
devido ao trabalho realizado em
relação à internacionalização na
UEMA no período de 2018.
O prêmio condecora unidades
estratégicas e táticas que se
destacaram no processo de
desenvolvimento institucional e
do Plano de Gestão Anual (PGA)

Resultados dos testes do
TOEFL-ITP realizados em
abril de 2019 já estão
disponíveis

A Assessoria para Relações Internacionais (ARI) informa que já
se encontram disponíveis os resultados do TOEFL-ITP realizados
nos dias 05 e 06 de abril de
2019, no auditório do UEMAnet,
no Campus Paulo VI e no
Campus Caxias, respectivamente.
Os resultados de São Luís
podem ser solicitados no escritório da ARI ou no da EducationUSA, ambos, localizados no
prédio Darcy Ribeiro (Programa
Ensinar e Ouvidoria), ao lado da
Prefeitura do Campus.
Já os do Campus Caxias podem
ser solicitados no Departamento
de Letras Inglês, com a professora Maura Rejanne Amorim.
Veja a lista dos alunos de São
Luís e Caxias que já podem retirar os certificados.

As demais entregas foram realizada do final do
5º Simpósio de
Planejamento
Institucional, no
dia 5 de julho, no
O Governo do Maranhão por
Auditório
do
meio da Secretaria de Estado da
UEMAnet.
Ciência, Tecnologia e Inovação
De acordo com o (SECTI) vai dar início à quinta
assessor da ARI, prof. Thales edição do programa de interPassos de Andrade, receber o câmbio internacional gratuito, o
prêmio “Amaro José Theodoro” “Cidadão do Mundo”. A partir do
foi uma forma de reconheci- dia 17 de julho até o dia 13 de
mento diante do trabalho de agosto, jovens universitários
toda equipe da ARI.
entre 18 e 24 anos poderão se
A entrega foi feita pelo pró-rei- inscrever para concorrer a uma
tor de Planejamento e Adminis- das oitenta vagas disponíveis
tração (PROPLAD), prof. Antonio para um intercâmbio de três
Roberto Coelho Serra, e a meses com todas as despesas
equipe da ARI foi representada pagas pelo Governo do Estado.
pelo assessor Thales de Andrade
Mais informações, acesse o site
e pela assistente técnica, Liana da Assessoria.
Pavão.
Por: Ascom/SECTI-MA

Até 15.09.19: Global
Young Academy Abre
Inscrições para Novos
Membros

A Global Young Academy
(GYA), sociedade formada por
jovens cientistas do mundo todo,
está recebendo inscrições para
novos membros até o dia 15 de
setembro de 2019, às 19h
(horário de Brasília).
Podem se candidatar todos os
acadêmicos que trabalhem em
áreas que tenham a pesquisa
como base, incluindo as ciências
exatas, medicina, engenharia,
ciências sociais, artes e humanidades. Inscrições de cientistas
mulheres, pesquisadores das
áreas de ciências sociais, arte e
humanidades, assim como de
acadêmicos trabalhando no governo, indústria ou setores
não-governamentais serão especialmente bem-vindas.
Acesse o site da ARI para mais
informações.

UEMA FRIENDS
Apadrinhe um
intercambista!

São inúmeros os benefícios que
o anfitrião e sua família conquistam ao receber um intercambista
em casa, dentre eles, a troca de
conhecimento, o aprendizado
constante, o respeito para com
outras culturas e hábitos, novas
amizades, um novo membro na
família, se mantiver o contato
após, a união familiar, e muito
mais.
Para saber como estudantes,
docentes ou funcionários da
UEMA podem receber um aluno
estrangeiro em casa e auxiliá-lo
dentro da Universidade, acesse o
site da ARI e veja o passo a
passo.
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