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UEMA participa de reunião com SEPE e organização Alemã especializada em troca de conhecimento
UEMA participated of meeting with SEPE and German non-profit
organization specialist on exchange of knowledge

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA),
representada pelo Assessor para Relações Internacionais (ARI), prof. Thales Passos de Andrade,
participou da reunião junto ao secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Programas Estratégicos (SEPE), Geraldo Cunha Carvalho, para
receber a visita da diretora de Projetos da
América Latina da Senior Experten Service (SES),
Agnes Enzinger, no dia 20 de setembro.
A SES é a principal organização de voluntariado
da Alemanha para especialistas e executivos
aposentados ou que estão em fase de aposentadoria, e tem como objetivo promover Cooperação Internacional.
De acordo com o assessor Thales de Andrade, a
aproximação com a SES mostra-se como uma excelente oportunidade e até uma alternativa para
a UEMA. “Pretendemos solicitar um sênior para a
ARI, por meio do formulário no site da SES, com
o objetivo de nos ajudar no aprimoramento da
qualidade em relações internacionais com instituições estrangeiras, incluindo aí as alemãs, bem
como estipular captação de possíveis recursos internacionais”, considerou.
A diretora de Projetos, Agnes Enzinger, destacou
que essa é a primeira vez que vem ao Maranhão
e está feliz com a possibilidade de expandir o
âmbito de atuação do órgão ao estado. “A nossa
ideia é desenvolver mais essa parceria no Brasil,
e mais precisamente no Maranhão, o que é
sempre uma ótima oportunidade para nossos experts”, afirmou.
Leia a matéria completa no site da ARI.

State University of Maranhão (UEMA), represented by the advisor of Office for International
Relation, Thales Passos de Andrade, had participated of meeting joint with assistant secretary
of Special Secretariat of State for Special Programs (SEPE), Geraldo Cunha de Carvalho in
order to receive the visit of the director of Latin
America Projects of Senior Experten Service
(SES), Agnes Enzinger, on September 20th, held
at SEPE’s headquarters.
As the Foundation of German Industry for International Cooperation, SES is Germany’s leading
volunteering organization for experts and executives who are either retired or taking some
time off work and aims at promoting international cooperation.
According to advisor Thales de Andrade, the approach with SES shows as an excellent opportunity and also an alternative for UEMA. “We intend to request an expert to ARI, by submitting
the formulary available on SES website, aiming
to help us improve quality in international relations with foreign institutions, including the
German ones, as well as stipulate possible international fundraising ”, he considered.
The Projects’ director Agner Enzinger highlighted that it is the first time she comes to Maranhão, and she is glad about the possibility of
expanding the scope of action of the agency to
the state. “Our idea is developing more partnership in Brazil, and more precisely in Maranhão,
which is a great opportunity for our experts”,
she affirmed.
Read the full report on ARI website.

UEMA integra programa de mobilidade acadêmica com
universidades europeias para estudantes de doutorado
UEMA integrates academic mobility program with
European universities for doctoral students

A UEMA, por meio da ARI, assinou termo de
compromisso, em setembro, para participar das
edições 2019/2020 do Programa Be_a_DOC: Brazil-Europe Doctoral and Research.
O Be_a_DOC se constitui em uma plataforma
on-line de oferta de vagas de doutorado e de
pesquisa, disponível para as 88 universidades associadas ao Grupo Coimbra de Universidades
Brasileiras (GCUB ) e 39 instituições de Educação Superior integrantes do Coimbra Group
que desejarem aderir ao Programa.
Dessa forma, o Programa, que está em sua 3ª
edição, tem como objetivo promover e intensificar a mobilidade acadêmica de doutorandos e
pesquisadores dessas instituições, com vistas à
qualificação acadêmica e ao fortalecimento da
cooperação universitária entre o Brasil e a Europa.
O programa beneficiará, inicialmente, os programas de pós-graduação da UEMA que tenham
interesse em receber doutorandos sanduíche,
quais sejam: Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal e Defesa Sanitária Animal.
De acordo com a Coordenadora do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras na UEMA, profa.
Andrea Duailibe, a união de esforços só irá fortalecer nossos programas de graduação e
pós-graduação. “A mobilidade por si só rompe
barreiras que, originalmente, há 15 ou 20 anos
não se tinha a perspectiva de se fazer, hoje em
dia os programas de intercâmbio nos permitem
isso, que as pessoas vão a outras instituições, vivenciem novas realidades e tragam experiências
de lá para cá, conseguindo propagar os estudos,
as extensões e os pensamentos que permeiam os
cursos que a UEMA abrange”, afirma.
Leia o edital completo do Programa
Be_a_DOC.

State University of Maranhão (UEMA), by the
Office for International Relations (ARI), just assigned commitment term, in September, to participate in 2019/2020 edition of the Be_a_DOC:
Brazil-Europe Doctoral and Research Program.
Be_a_DOC is an on-line platform of doctoral
and research vacancy offer, available to 88 universities associated with Coimbra Group of Brazilian Universities (GCUB) and 39 Higher Education institutions in Coimbra Group (CG) interested in joining the program.
Thus, the Program, on its 3rd edition, objectives to promote and intensify the doctorate
students' and researchers' academic mobility
from these institutions, aiming at the academic
qualification and strengthening university cooperation between Brazil and Europe.
The program will benefit, initially, the UEMA’s
Graduate programs interested in receive doctorate sandwich students, which are: Biodiversity
and Biotechnology for Amazon BioNorte Network and Animal Sanitary Defense.
According to the Coordinator of GCUB in UEMA,
professor Andrea Duailibe, joining forces will
only strengthen our undergraduate and graduate programs. “Mobility by itself breaks down
barriers that were originally not expected to be
made 15 or 20 years ago, today exchange programs allow us to do that, that people go to
other institutions, live new realities and bring
experiences from there, being able to propagate
studies, outreaches and thoughts that permeate
the courses that UEMA covers”, she affirms.

UEMA integra programas de intercâmbio com
México e Colômbia para estudantes de graduação
UEMA integrates exchange programs with
Mexico and Colombia for undergraduate students

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA),
por meio da Assessoria para Relações Internacionais (ARI), assinou termo de compromisso, em
setembro, para participar das edições 2020 do
Programa de Intercâmbio de Estudantes Brasil-México (BRAMEX) e Brasil-Colômbia (BRACOL).
Os respectivos programas consistem no intercâmbio de estudantes de graduação de universidades do Brasil com as do México e as da Colômbia. O objetivo principal é contribuir para a integração e o fortalecimento regional por meio da

State University of Maranhão (UEMA), by the
Office for International Relations (ARI), just assigned commitment term, in September, to participate in 2020 editions of the Students’ Exchange Brazil-Mexico Program (BRAMEX) and
Brazil-Colombia Program (BRACOL).

aproximação acadêmico-científica de ambos os
países.
As principais características do BRAMEX e do
BRACOL são:
• Nível de estudos: graduação;
• Frequência da mobilidade estudantil: semestral (a Convocatória 2020 será única para a mobilidade dos 2 semestres;
• Benefícios: despesas com alimentação e alojamento cobertas pela universidade anfitriã,
que também poderá oferecer curso de português/espanhol;
• Número de vagas por universidade: mínimo
de 2 (duas) vagas por semestre;
• Início da mobilidade: primeiro ou segundo semestre de 2020;
• Idiomas de estudos: português e espanhol.
O programa beneficiará, inicialmente, cursos
de graduação da UEMA que oferecem vagas a estudantes estrangeiros, quais sejam: Arquitetura
e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia da
Computação, Engenharia Mecânica, Engenharia
da Produção e Administração.
De acordo com a Coordenadora do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras na UEMA, profa.
Andrea Duailibe, a assinatura dos termos é essencial, pois hoje não se pode mais pensar fora
da perspectiva de rede internacional. “A UEMA
vive um momento muito importante em sua
história, embora as instituições públicas enfrentem crises de todas as ordens no atual momento,
por perceber que faz parte de uma grande rede
internacional, por isso ela não pode se furtar da
oportunidade de se inserir na rede de forma interessante, inclusive para ela mesma. Por isso,
julgo que essa união de esforços fortalece nossos
programas de graduação e pós-graduação”,
afirma.
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The respective programs consist of the exchange of undergraduate students from universities in Brazil with those in Mexico and Colombia. The main objective is to contribute to regional integration and strengthening through
the academic-scientific approach of both countries.
BRAMEX and BRACOL main features are:
• Study level: undergraduate;
• Student mobility frequency: semester
• Benefits: food and accommodation expenses
covered by the host university, which may also
offer Portuguese / Spanish courses;
• Number of vacancy per university: minimum
of two vacancies per semester;
• Beginning of mobility: first or second half of
2020;
• Languages of study: Portuguese and Spanish.
The program will benefit initially UEMA’s undergraduate courses that offer vacancies to foreign students, which are: Architecture and Urbanism, Civil Engineering, Computer Engineering, Mechanical Engineering, Production Engineering, and Administration.
According to the Coordinator of GCUB in UEMA,
professor Andrea Duailibe, the signature of
terms is essential, because today it can’t think it
out of the international network’s perspective.
“UEMA lives an important moment in its History,
although Brazilian public institutions faces crisis
of all kinds at present, for understand that it is
part of a big international network, that’s why
it can't shy away from the opportunity to enter
the network interestingly, even for itself. That
is why I think this joint effort strengthens our
undergraduate and graduate programs” she
says.

ARI produz primeira versão do Guia Informativo para o Aluno
Estrangeiro
ARI publish first version of the International Visitor Guide

clique aqui
click on here

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,

Office for International Relations just finished
the first digital version of the State University
of Maranhão’s International Visitor Guide.
The guide is addressed to all the foreign visitors who intent to come to UEMA. The main objective is clarify some natural doubts before the
exchange student arrived, to make easier integration into the academic routine of here.
Therefore, the guide pre- sent a general description of University, some steps that must be
followed before the student comes to Brazil, information about his/her arriving at Maranhão,

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,
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.
Será lançado, ainda no segundo semestre, a segunda versão na Língua Inglesa. O guia é digital e
poderá ser constantemente atualizado.

ins- titution services, besides contacts and addresses of interest. The
guide is full of tips to help
them before, during and
after the stay in UEMA.
According to ARI advisor
Thales Passos de Andrade,
International Visitor Guide
aims to make life easier for
international visitors coming from foreign institutions, offering useful information from the beginning
to the end of the academic
exchange. “The product
focus on be a support manual in order to instruct the
foreign visitor, either for
undergraduate or graduate,
who has interest in accomplish academic mobility at
UEMA. It ranges from the documentation organization in the country of origin, the arrival and
stay in São Luís, to the return to home, containing documentation information also for
researchers and professionals”, he explained.
In the second half of the year, the second English language version will be released.

Assessor da ARI leciona disciplina Internacionalização da Educação Superior em
Pós-Graduação da UEMA
Advisor of ARI lectured discipline Internationalization of the Higher Education in
UEMA’s Graduate Course

O assessor da ARI, professor Thales Passos de Andrade ministrou a disciplina Internacionali- zação
da Educação Superior e Gestão da Coope- ração Internacional, em julho. A cadeira faz parte do Curso
de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Universi-

Professor Thales Passos de Andrade, also advisor
of the Office for International Relations (known
as ARI) lectured the discipline Internationalization of the Higher Education and International
Cooperation Management, in July. The class is

tária.
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 internacionalização 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.
Acesse o site da ARI para ler a matéria completa.

part of the Graduate
course Lato Sensu in
University
Management.
Created in 2017, the
course is addressed to
graduated professionals in different knowledge areas who work
in Higher Education,
such as the administrative technicians of the
State University of Maranhão, or who intend to
work on it.
One of the activities executed in class was a
simulation about a real case of the UEMA’s internationalization institutional plan that aimed to
define the priority areas of the research works,
graduate programs, projects, execution goals,
deadlines, etc. To this end, a draft version of the
plan was delivered so that students could work
on it.
According to advisor Thales, the students were
able to confront a real situation of elaboration
of the UEMA plan with the practical activity.
“They have lived a real situation, of which they
will confront after the course, as specialist in
Higher Education Management, to develop international plans of schools, faculties, departments, etc.”, he explained.
Read the full article on the ARI website.

UEMA alinha parceria com a Universidade de Tóquio para
pesquisa de cooperação
UEMA and University of Tokyo start partnership
due to cooperation research

photo: Rafael Carvalho

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) recebeu, no dia 08 de agosto, pesquisadores da Universidade de Tóquio (Japão) e Wisconsin (EUA). O
objetivo da reunião foi alinhar as diretrizes para
que se desenvolva várias pesquisas de cooperação
entre as Universidades.

State University of Maranhão (UEMA), received
researchers from Universities of Tokyo (Japan)
and of Wisconsin-Madison (USA) on August 8th.
The meeting aimed to align guidelines to developing many cooperation researches between the
institutions.

Estiveram presentes os pesquisadores das Universidades de Tóquio e Wisconsin Tadashi Maemura e Tokiko Watanabe, o pesquisador Tiago
Lopes, o professor Francisco Borges Costa, a PróReitora de Pesquisa e Pós-Graduação Rita Seabra
e o fiscal agropecuário da Agência de Defesa de
Agropecuária, Eric Takashi Kamakura Mesquista.
“Essa é a segunda visita da equipe e o objetivo é
reunir toda a documentação necessária e pedir
as licenças para que as nossas pesquisas possam
ser feitas dentro das leis brasileiras. O forte dos
pesquisadores é trabalhar com o vírus Ebola e da
Influenza, mas na nossa pesquisa também vamos
estudar vírus em carrapato e ver os potenciais
vírus que sejam patogênicos para as pessoas” ressalta o professor Francisco Borges Costa.
O foco da pesquisa entre as Universidades é des
cobrir novos vírus, contribuir no desenvolvimento
da Ciência no Estado do Maranhão, através de
publicações científicas conjuntas, treinamento e
transferência de conhecimento e capacitação
com tecnologia de ponta.
Saiba mais sobre a reunião no site da Assessoria.

The meeting was attended by researchers Tadashi Maemura, Tokiko Watanabe, Tiago Lopes,
professor Francisco Borges Costa, pro-rector of
Research and Graduation Rita de Maria Seabra
and agricultural supervisor of the Agency of Agriculture Defense (AGED) Eric Takashi Kamakura
Mesquita.
“This is the second visit of the group, and the
main objective is gathering all the necessary documentation and requesting the license to out
researches may be accomplished within the Brazilian laws. The focus of the researchers is to
work with Ebola and Influenza virus, but, in our
research, we also will study viruses on tick and
see the potential viruses that are pathogenic to
people”, said professor Francisco Costa.
The focus of research between the institutions
is to discover new viruses, contribute to the development of science in the state of Maranhão,
through joint scientific publications, training
and knowledge exchange and training with the
latest technology.
Learn more about the meeting on ARI website.

Estudante da Agroecologia/UEMA embarca para o
Doutorado Sanduíche no Reino Unido
Student of UEMA’s Agroecology boards to Ph.D. sandwich in United Kingdom
O doutorando Marcelo
Marinho Viana, do PPG
em Agroecologia/UEMA, foi contemplado
com uma bolsa de estudo da CAPES para o
Doutorado Sanduíche
na Universidade de
Bangor – País de Gales –
Reino Unido, por meio
do Edital PROCAD – AMAZÔNIA/2018 CAPES.
Esse
projeto
foi
aprovado em Parceria
com a Universidade Federal de Viçosa (Programa
de Pós-Graduação em Fitotecnia) e a Universidade Federal do Tocantins (Programa de
Pós-Graduação em Agroenergia). Durante o
período no exterior, o estudante desenvolverá o
projeto sobre o efeito do enxofre na regulação da
eficiência do uso do nitrogênio nos sistemas de
cultivos de milho, sob a supervisão do Prof. Davey
L. Jones.
Marcelo Marinho Viana possui graduação em
Agronomia na UEMA (2015), Mestrado em Agroecologia (2017), atualmente é doutorando em
Agroecologia-UEMA. Desenvolveu pesquisas aos
longos dos últimos anos com ênfase na nutrição
de plantas, eficiência do uso dos nutrientes e fisiologia de plantas. O estudante relata que o “doutorado sanduíche no exterior irá contribuir de
forma significativa para minha formação
acadêmica e profissional e irá fortalecer as
relações internacionais/institucionais entre o

Doctorate
student
Marcelo Marinho Viana, of Graduate Program in Agroecology
of the State University
of Maranhão, was
granted by CAPES with
a scholarship to a Doctoral Sandwich in Bangor University, Wales,
at United Kingdom,
through the open call
PROCAD – AMAZÔNIA/
2018 – CAPES.
This project was approved in partnership with
the Federal University of Viçosa (Graduate Program in Phytotechnics) and the Federal University of Tocantins (Graduate Program in Agroenergy). During his time abroad, the student will
develop a project about the effect of the sulfur
on nitrogen regulation use efficiency in corn crop
systems, supervised by professor Davey L. Jones.
Marcelo Marinho Viana is graduated in Agronomy in UEMA (2015), holds a master’s degree in
Agroecology (2017), and at present, he is a doctoral student in UEMA’s Agroecology. He has developing researches over the past few years with
emphasis on plant nutrition, nutrient use efficiency, and plant physiology. The student reports
that “Doctoral Sandwich abroad will contribute
significantly to my academic training and professional qualification and will strengthen international and institutional relations between UEMA’s Graduate Program in Agroecology and Ban-

Programa de Pós-Graduação em Agroecologia/UEMA e a Universidade de Bangor (EWC – environment centre wales)”.
Por Ascom/UEMA

gor University (EWC – environment center wales)”.
By Ascom/UEMA

Mestrando do Programa Ciência Animal participa de estágio
na Universidad Del Quindío, da Colômbia.
Student of Master Degree of Animal Science Graduate Program accomplished
internship in Universidad Del Quindío, in Colombia
O acadêmico Fábio
Henrique de Souza Cardoso do Programa Ciência Animal da Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA),
orientando da professora
Claudene Barros, participou de um estágio na
Colômbia, onde desenvolveu atividades referentes ao Mestrado.
“Faço minha Pós-graduação na UEMA em São
Luís, no Programa de Ciência Animal, e tive a
oportunidade, como aluno de mestrado, de concorrer a um edital ESTÁGIO INTERNACIONAL –
BEXT-EXT da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA) para um estágio internacional, e
fui contemplado. Como consequência, viajei para
a Colômbia, onde fiquei por 60 dias, na cidade de
Armênia, em estágio na Universidad del Quindío.
Este estágio oportunizou-me uma grande experiência, onde aprendi com tutor/orientador e
estudantes de Graduação e Mestrado daquela instituição de ensino superior” ressalta o acadêmico.
Durante o tempo em que esteve na Colômbia, o
mestrando fez revisões taxonômicas de espécies
de morcegos dos gêneros Rhinophylla e Artibeus.
Foram realizadas análises craniométricas e de
morfologia externa, com verificações de variação
a partir desses caracteres. O professor Hugo Mantilla-Meluk foi seu tutor/orientador na Universidad del Quindío. Ele é o curador da coleção de
mamíferos da Universidade.
Após a experiência fora do Brasil, a percepção
do aluno é outra: “Minha visão como pesquisador
e profissional mudou bastante. Este estágio oportunizou-me a ampliação dos conhecimentos sobre
a diversidade de morcegos e a entender que se
faz necessário, antes de buscar a identificação
das espécies, saber a sua história”, conclui o
mestrando.
Leia a matéria completa no site da ARI.

Fábio Henrique de
Souza Cardoso, student
of Animal
Science
Graduate Program, of
State University of Maranhão, and supervised
by professor Claudene
Barros, had accomplished externship in
Colombia, where developed activities related to his master
studies.
“I carry out my graduate studies in UEMA Campus São Luís, in Animal
Science Program and I had the opportunity of
apply, as master student, in the open call ESTÁGIO INTERNACIONAL – BEXT-EXT of Foundation
for Support to Research and Scientific and Technological Development of the Maranhão
(FAPEMA) for an international externship. Hence,
I traveled to Colombia, where I stayed for 60
days in Armenia city, on externship at Universidad del Quindío. This externship gave me a great
experience, that I’d learned with tutor/advisor
and undergraduate and master degree students
of that higher education institution”, pointed
out Fábio.
During his stay in Colombia, the student made
taxonomic reviews of bat species of the genera
Rhinophylla and Artibeus. It was executed craniometric and external morphology analyzes, with
variance checks from these characters. Hugo
Mantilla-Meluk was Fabio’s professor advisor in
Universidad del Quindío. He is the curator of the
University’s mammal collection.
After the experience abroad, his perception is
other: “My vision as researcher and professional
change a lot. This externship increase my knowledge about the bat diversity and my understanding that it is necessary, before seeking the identification of species, to know their history”, he
said.
Read the complete report in ARI website.
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