Informativo

ARI

Ano 02| Nº 13 2019
Agosto
Distribuição Virtual
SÃO LUÍS - MA
www.ari.uema.br

ARI produz primeira versão do Guia para o Aluno Estrangeiro

clique aqui para acessar o guia
A Universidade Estadual do
Maranhão (UEMA), por meio da
Assessoria para Relações Internacionais (ARI), acaba de finalizar
a primeira versão digital do Guia
para o Aluno Estrangeiro.
O guia destina-se a todos os
alunos estrangeiros que pretendem vir para a UEMA. O objetivo

principal do é esclarecer algumas
dúvidas naturais antes da chegada do intercambista, para
facilitar a integração na rotina
acadêmica daqui.
Por isso, o guia
traz uma descrição
geral da Universidade, alguns passo
a passos que devem ser seguidos
antes da vinda do
estudante ao Brasil,
informações sobre
sua chegada ao
Maranhão, serviços
da instituição, além
de contatos e endereços de interesse. O guia está
repleto de dicas para ajudá-los
antes, durante e depois da estadia na UEMA.
De acordo com o assessor da
ARI, prof. Thales Passos de Andrade, o Guia para o Aluno Estrangeiro visa facilitar a vida os
estudantes internacionais oriundos de instituições estrangeiras,

Assessor da ARI leciona disciplina Internacionalização
da Educação Superior em Pós-Graduação da UEMA

O assessor para Relações Internacionais (ARI), professor Thales
Passos de Andrade ministrou a
disciplina de Internacionalização
da Educação Superior e Gestão
da Cooperação Internacional,
nos dias 24 e 25 de maio e 09 e
10 de julho. A cadeira faz parte
do Curso de Pós-Graduação Lato
Sensu em Gestão Universitária.
O curso, criado em 2017, tem
como público-alvo profissionais
graduados em diversas áreas do
conhecimento que atuam, como
os técnicos administrativos da
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), ou que pretendem
atuar no ensino superior.
Uma das atividades realizadas
na disciplina foi a simulação
acerca de um caso real do plano
institucional de internacionali-

zação da UEMA, que teve
como objetivo definir as
áreas prioritárias de trabalhos de pesquisas, programas de pós-graduação,
projetos, metas de execução, prazos etc. Para isso,
foi entregue uma versão
rascunho do plano para que
os alunos pudessem trabalhar nele.
De acordo com o assessor
Thales, os alunos puderam confrontar uma situação real de
elaboração do plano da UEMA
com a atividade prática. “Eles
viveram uma situação real, da
qual eles vão confrontar após o
curso, como especialista em
gestão do ensino superior, para a
realização de planos internacionais de escolas, faculdades,
departamentos, etc.”, explicou.
Veja matéria completa no site
da Assessoria.

oferecendo informações úteis do
começo ao fim da mobilidade
acadêmica. “O produto tem
como foco ser um manual de
apoio para instruir o aluno estrangeiro,
seja
para graduação
ou
pós-graduação, que tenha
interesse em realizar mobilidade
acadêmica
na
UEMA. Vai desde
a organização da
documentação
no
país
de
origem, a chegada e estadia
em São Luís, até o retorno para
casa, contendo informações de
documentação também para
pesquisadores e profissionais”,
explicou.
Serão lançadas, ao longo do ano,
as versões na língua Inglesa e
Espanhola. O guia é digital e
poderá ser constantemente
atualizado.

Tem início as aulas do
curso preparatório do
TOEFL-ITP

O curso preparatório do teste
de proficiência TOEFL ITP, realizado pela Assessoria para
Relações Internacionais, por
meio do programa Idiomas sem
Fronteiras (IsF-MEC), teve início
no dia 21 de agosto, nos turno
da tarde e da noite. Foram realizadas 20 matrículas para a
tarde e 16 para a noite, dentre
esses alunos de graduação e
pós-graduação e funcionários
da UEMA.
As aulas vão até 4 de dezembro
de 2019, sendo realizadas apenas às quartas-feiras, das 15h40
às 17h40 (vespertino) e das 18h
às 20h (noturno), com carga
horária de 32 horas.
A professora de inglês da
UEMA, campus Balsas, Laira de
Cássia Maldane irá orientar o
instrutor Andrey Melo que, por
sua vez, irá ministrar as aulas aos
interessados em fazer o próximo
teste TOEFL-ITP realizado pela
instituição.
Acesse www.ari.uema.br

Setores de Relações Internacionais, Jurídico e
Planejamento e Administração da UEMA
reúnem-se para definir ações internacionais

A Assessoria para Relações Internacionais, na presença do assessor Thales Passos de Andrade
e dos assistentes técnicos Elkenson Costa e Geysa Azevedo, reuniu-se com equipes da Assessoria e do setor de Convênios da
Pró-Rei toria de Planejamento e
Administração, nesta quinta-feira, 29, para definir ações
internacionais de cada setor.
O objetivo foi avaliar o rascunho elaborado pela ARI para
estimular uma versão final que
sinalizasse ações internacionais,
incluindo definições pertinentes
e fluxos, ficando acertado que:
a) seja solicitado ao reitor e ao
vice-reitor que assuntos sobre
tentativas de formalização de
acordos ou protocolos internacionais fossem enviados direta-

mente para a ARI e não para a
PROPLAD.
b) o que a as Relações Internacionais faz é Acordo de Cooperação Internacional e Protocolo Internacional, não existindo, portanto, o termo convênio para essas iniciativas, pois
isto colocará o fluxo em uma
linha fora do apropriado.
c) para Protocolo Internacional assuntos que visem às
intenções acadêmicas entre IES
para desenvolverem trabalhos
futuros sem recursos financeiros, e não havendo a necessidade de enviar para a PROPLAD
e ASSJUR, fica na ARI em sua
divisão de ACI/protocolos a fim
de analisarem e enviarem para
assinatura do reitor.
d) também será feito uma pa
lestra no Café Internacional
sobre tramitações e definições
com ampla divulgação.
A proposta da resolução ainda
deverá passar pelos trâmites
cabíveis internos em concordância com a Reitoria para a formalização dos procedimentos.

NUCLIN realizará Exames
de Proficiência em
Língua Estrangeira em
setembro

O Núcleo de Línguas (NUCLIN),
vinculado ao Departamento de
Letras do Centro de Educação,
Ciências Exatas e Naturais (CECEN) da UEMA, irá realizar testes
de proficiência em Língua
Inglesa, no dia 09 de setembro, e
em Língua Espanhola, no dia 10
de setembro.
O edital é voltado para alunos
de pós-graduação (mestrado e
doutorado) que desejam obter
Declaração de Proficiência em
Língua Estrangeira expedida pelo
NUCLIN/CECEN/UEMA. Para isso, os inscritos devem se certificar se o exame será aceito no
processo seletivo do programa
de pós-graduação para o qual
pretendam candidatar-se.
O certificado terá validade de 2
anos. Mais informações, contate
(98) 98738-5104 (Elaine/NUCLIN).

EducationUSA-UEMA recebe visita de especialista
PRORROGADA até
20.09.19 – Inscrições para em Diplomacia Pública do Consulado Geral dos EUA
discentes e docentes da
UEMA realizarem o
O escritório
TOEFL ITP no campus
regional EducationUSA-UEBalsas em setembro

A Assessoria para Relações
Internacionais, por meio do programa Idiomas sem Fronteiras
(IsF/MEC), informa a o adiamento
da realização do TOEFL ITP para
discentes e docentes do Campus
Balsas, para o dia 26 de setembro de 2019, às 9h, no Laboratório de Línguas. Dessa forma,
as inscrições foram prorrogadas até o dia 20 de setembro.
Os interessados ainda podem
enviar o atestado de matrícula e
histórico atualizados (alunos) ou
a declaração de vínculo com a
UEMA (professores) e a planilha
corretamente preenchida para o
e-mail:
coord.isf@uema.br
identificando o campus no
assunto. Por exemplo: Inscrição
TOEFL ITP campus Balsas
É necessário seguir as orientações para o preenchimento da
planilha de acordo com os
respectivos tutoriais abaixo.
Serão aceitas as 25 primeiras
inscrições que estiverem de
acordo com o tutorial. Recomenda-se chegar 30 minutos antes
do início do teste.
Aluno – Tutorial e Planilha
Professor - Tutorial e Planilha

MA recebeu a
visita do especialista em Diplomacia Pública, Stuart Beechler, do Consulado
Geral
dos Estados Unidos, no dia
28 de agosto.
A reunião teve
como objetivo apresentar um
panorama geral das atividades
do escritório regional no último
ano e alinhar possíveis estratégias a serem realizadas pela
capital ludovicense e pelo
estado, como a vinda da Feira
Internacional do EducationUSA
para o Maranhão, o recrutamento de estudantes maranhenses para participar do Programa Oportunidades Acadêmicas.
Além disso, foi dialogado

sobre o Centro de Proficiência
do TOEFL IBT, iniciativa da
Assessoria para Relações Internacionais da UEMA.
O
especialista
estava
a
caminho de Imperatriz, devido a
sua participação, logo mais, no
Fórum de Letras: O Ensino de
Línguas sob Diferentes Perspectivas, realizado pela UEMASUL.
O tema de sua palestra foi “As
Perspectivas da Internacionalização na Educação Atual”.
Saiba mais no site da ARI.
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