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65º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM é realizado em São Luís

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e a Associação
Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM) deram início, no
dia 23 de outubro, ao 65º Fórum
Nacional de Reitores, com o
tema “Universidade pública,
desenvolvimento e soberania:
desafios do presente e caminhos
para o futuro”. O evento foi até o
dia 26 de outubro, com vasta
programação.
”Dias em que teremos uma discussão sobre os desafios do pre-

sente e
os
caminhos
para o
futuro.
Vamos
tratar de
uma agenda
de inter e s s e
das universidaFotos: Luís Paulo des e da
sociedade, com temas que ocupam diariamente nosso cotidiano acadêmico. As instituições que aqui
comparecem representam 40%
da produção científica do país.
Então, é muito relevante e o Fórum já se consagrou como um
espaço de reflexão e discussão
sobre a educação superior nos
estados brasileiros”, disse o Reitor Gustavo Costa.
O Presidente da ABRUEM e reitor da Universidade Estadual da
Paraíba, Antônio Guedes Rangel
Júnior, destacou que “a ciência, a

tecnologia e o conhecimento
têm que está na primeira linha
de qualquer projeto de nação. A
nossa realidade não é fácil. Por
isso, me sinto aqui representando um conjunto de ideias,
projetos, sonhos que de fato
pensa em ver esse país transformado”.
Na ocasião, o presidente da
ABRUEM homenageou o reitor
da UEMA, com uma placa alusiva
ao evento. O encerramento ficou
por conta do Bumba Meu Boi de
Axixá, que mostrou toda a magia
da cultura maranhense.
Leia a matéria completa aqui.
Por Paula Lima/Ascom-UEMA

Internacionalização e Mobilidade é tema de palestra no
65º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM

Durante a manhã do 3º dia de
programação do 65º Fórum Nacional de Reitores ABRUEM, na
sexta-feira (25), Internacionalização e Mobilidade foram tema
de palestra cujo objetivo foi
apresentá-los como instrumentos potencializadores de desenvolvimento regional e internacional.
A palestra foi apresentada por
Eneida Soanne Matos Campos
de Oliveira, integrante da Câmara Técnica de Internacionalização e Mobilidade da ABRUEM
e Assessora Especial de Relações

Internacionais
da UEFS, por
Eliane Segati
Rios Registro,
Secretária da
Câmara Técnica, Coordenadora de Relações Internacionais da
UENP e vicepresidente da
FAUBAI, e por
Simone Ricci,
Gerente de Projetos de Educação
Superior da British Council.
A Assessora Especial Eneida Soanne de Oliveira mostrou o levantamento geral de dados da
estrutura organizacional dos escritórios de relações internacionais das universidades afiliadas à
ABRUEM, dos programas de mobilidade nacional e dos acordos
vigentes de tais instituições de
ensino superior.
Com relação aos acordos vigentes que foram informados no
questionário pelas universidades
afiliadas, foram consideradas,
não só as instituições estrangei-

ras, como também as nacionais,
os institutos e as empresas. A Europa e a América do Sul destacam-se no quantitativo de acordos vigentes, o que, de acordo
com a Secretária da Câmara Técnica de Internacionalização e
Mobilidade da ABRUEM Eliane
Registro, gera uma reflexão sobre a importância dos destinos
das missões da Associação a partir do quadro de acordos apresentados, o tipo de acordo que
é, em sua maioria, geral e não específico.
Logo em seguida, Simone Ricci,
Gerente de Projetos de Educação
Superior da British Council apresentou o que o centro tem feito
na área de internacionalização e
como o governo britânico pode
ajudar nesse processo. De acordo com ela, a internacionalização é um comprometimento
institucional, é desenvolvimento
de currículo e políticas públicas,
é mobilidade e, principalmente,
colaboração e parcerias.
Leia a cobertura completa no
site da Assessoria.

XII Assembleia Geral e XI Seminário Internacional do Grupo Coimbra
de Universidades Brasileiras foram realizados com o tema Indústria 4.0
e Sustentabilidade

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) participou da XII
Assembleia Geral e do XI Seminário Internacional do Grupo
Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB), realizados entre
os dias 28 a 31 de outubro de
2019, e promovidos pelo GCUB e
a Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Este ano, o evento teve como tema central “Indústria 4.0 e Sustentabilidade”.
O assessor para Relações Internacionais da UEMA, prof. Thales
Passos de Andrade e a professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo Andrea Duailibe marcaram presença nos

UEMA integra Programa de
Graduação para Estudantes
Estrangeiros, criado pelos
Ministérios da Educação e
das Relações Exteriores
A Universidade Estadual do
Maranhão, por meio da Assessoria para Relações Internacionais,
assinou termo de adesão, em
outubro, para participar do Programa de Estudantes-Convênio
de Graduação (PEC-G) que
oferece a estudantes de países
em desenvolvimento, com os
quais o Brasil mantém acordo
educacional, cultural ou científico-tecnológico, a oportunidade
de realizar seus estudos de graduação em Instituições de Ensino
Superior (IES) brasileiras.
O PEC-G é administrado pelo
Ministério das Relações Exteriores, por meio da Divisão de
Temas Educacionais, e pelo
Ministério da Educação, em parceria com IES em todo o país.
De acordo com o site do programa, atualmente, são 62 os
países participantes, e desde os
anos 2000, houve mais de 9 mil
selecionados. A África é o continente de origem da maior parte
dos estudantes, com 76% dos
selecionados, destacam-se Cabo
Verde, Guiné-Bissau e Angola.
Saiba quem pode se candidatar
ou leia o Decreto do PEC-G aqui.

quatro dias de programação do
evento.
De acordo com o assessor da
ARI, prof. Thales de Andrade, o
evento foi uma oportunidade de
adquirir mais conhecimento,
aprender sobre novos conceitos,
desenvolver
ideias
com os demais participantes e também
aproximar a UEMA
dos atuais e futuros
parceiros, como por
exemplo, o reitor da
Universidade do Porto, António Sousa
Pereira, no momento
do qual a Assessoria

tenta desenvolver mais ações
em conjunto para estimular a
mobilidade e, possivelmente,
cursos de dupla titulação.
A ocasião possibilitou o contato
com empresas que desenvolvem
trabalhos dentro das universidades, diante da nova ordem
que é, cada vez mais, a produção
de novas patentes e a criação de
novos produtos, o que, para o
Assessor, é o ciclo normal que
toda humanidade está passando, a 4ª e nova revolução industrial.
Leia a matéria completa no site
da ARI.

UEMA recebe palestra sobre solicitação de Visto
para Estudo nos EUA

Fotos: Rafael Carvalho

A Assessoria para Relações
Internacionais promoveu, no dia
30 de outubro, no auditório do
UEMANET, a palestra: Processo
de solicitação de Visto Americano para Estudos nos EUA. O
objetivo é incentivar o intercâmbio de estudantes brasileiros para o país, fornecendo
informações sobre os estudos
nos EUA e procedimento préconsular de visto de estudante.
”Antes de iniciar a preparação
para estudar nos EUA o aluno
precisa saber em qual tipo de
programa ele se encaixa. São
muitas oportunidades divididas
em escolas técnicas, faculdades,
universidades e o Summer Work
Travel, onde o estudante tem a
oportunidade de trabalhar, desenvolver o inglês e conhecer a
cultura. Esses encontros são

importantes para que o estudante possa tirar dúvidas de
como são os estudos nos EUA e
o que precisa para se obter o
visto,”ressalta a Vice Cônsul,
Débora David.
Os Estados Unidos oferecem
uma ampla variedade de instituições de ensino superior e programas de estudos. Com tantas
opções é preciso considerar
alguns fatores, como: o tipo de
instituição e credenciamento, os
programas e áreas de estudo, o
ambiente acadêmico e o corpo
docente, os requisitos para
entrada e seletividade no processo de admissão, serviços
para alunos e ambiente social, a
localização e o tamanho da universidade.
”Eu já estive no papel do estudante que sonha em estudar

fora, por mais difícil e longe que
vocês considerem essa realização, eu recomendo realizar
pesquisas na Internet sobre lugares com credibilidade que
ofereçam bolsas e oportunidades de estudo. Estudar em
outro país contribui para o
nosso crescimento pessoal, além
de uma rica experiência cultural,
afirma Shimenia Sobreira, Assistente Consular.
Para Débora David, Vice-Côn-

sul, o estudante precisa estar
atento para que não sofra
fraudes. “ Revise todas as informações do formulário, se estão
corretas, fique atenta às correspondências ou e-mail oficiais do
governo americano, observe os
erros gramaticais, pontuação e
carimbos, para evitar comunicações falsas,”conclui.
Saiba mais aqui.
Por Ascom/UEMA

EducationUSA participa
da programação da XVI
Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia

Professor e aluno da UEMA participam de publicação
na Revista Science sobre a distribuição das
comunidades de minhocas no mundo todo

As
mudanças
climáticas
podem causar alterações significativas nas comunidades de
minhocas no mundo todo,
ameaçando as diversas funções
ecológicas que elas exercem.
Esse é um dos principais resultados do estudo publicado na
última edição da Revista Science: “Global Distribution of
Earthworm
Diversity”.
A
pesquisa foi liderada por cientistas da Alemanha (German
Centre for Integrative Biodiversity Research e Universidade de
Leipzig), com a participação do
Prof. Dr. Guillaume Xavier Rousseau e do recém doutor Luis
Hernández, ambos do Programa de de Pós-graduação em
Agroecologia da UEMA.
O estudo reuniu mais de 140
pesquisadores do mundo todo
e compilou a maior base de
dados global sobre minhocas,
com 6.928 locais em 57 países.

As 150 áreas do Maranhão
foram amostradas com apoio
da FAPEMA e da CAPES.
O Prof. Rousseau é o curador
da Coleção de Invertebrados do
Solo do Maranhão (CISMA)
sediada na UEMA, e junto com
Dr. Hernández já descreveu oito
espécies novas de minhocas no
estado. As minhocas são fundamentais à saúde do solo e agricultura, promovendo serviços
ecossistêmicos, como a infiltração de água e a ciclagem de
nutrientes.
Confira aqui a publicação na
Revista Science
Ascom-UEMA

O escritório regional EducationUSA-UEMA participou do
estande da UEMA, na XVI Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Maranhão, edição
2019, no dia 23. O evento é
coordenado pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações e é realizado
pelo Governo do Maranhão, por
meio da Secretaria de Estado da
Ciência, Tecnologia e Inovação
(Secti), na Casa do Maranhão,
localizada na Praia Grande.
A SNCT 2019 aconteceu entre
os dias 22 e 25 de outubro e
recebeu cerca de 300 atividades
entre pôsteres, conferências,
palestras, mostras científicas,
lançamento de livros, oficinas e
atividades culturais durante os
quatro dias de programação.
De acordo com a SECTI, foram
33 estandes de instituições de
ensino superior do Maranhão
como a Universidade Federal do
Maranhão (UFMA), Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA), Universidade da Região
Tocantina do Maranhão (UemaSul), Instituto Federal do Maranhão (IFMA), além de outras
instituições parceiras.
No mesmo dia da participação
a EducationUSA-UEMA, o estande da UEMA contou com as
atividades da EdUEMA, com
exposição de livros, do Núcleo
de Inovação e Tecnologia, com
mostra de protótipos inovadores e atendimento ao público
sobre o processo de proteção à
intelectualidade industrial da
UEMA, e a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, com ações relacionadas à Pró-aposentadoria e
Serviço de Orientação Psicológica e Psicopedagógica.
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