ARI
Assessoria
para Relações
Internacionais

Informativo

ARI

Ano 02| Nº 16 2019
Novembro
Distribuição Virtual
SÃO LUÍS - MA
www.ari.uema.br

Governador Flávio Dino recebe visita do embaixador de Luxemburgo no Brasil

O governador Flávio Dino recebeu o embaixador do GrãoDucado de Luxemburgo no
Brasil, Carlo Krieger, no dia 18 de
novembro, no Palácio dos Leões.
A visita de cortesia teve como finalidade tratar de assuntos diplomáticos e estreitar vínculos
entre maranhenses e europeus.
No encontro institucional foram
tratadas possibilidades de intercâmbios com o governo mara-

nhense, além de
oportunidades
de
desenvolvimento de projetos técnicos e
científicos entre a
universidade estadual e instituições do país europeu. Na ocasião, o governador Flávio Dino
pontuou o significado da agenda
e disse “que será dado prosseguimento às tratativas com fins a
cultivar e estreitar as relações
com o país europeu e avaliar as
possibilidades de parcerias”.
“É uma visita muito importante,
pois nossa embaixada é relativamente nova no Brasil e aqui
vamos conhecer as diversidades
do país e o que difere de nossa
região. Vamos também definir
possibilidades de cooperação

com os dois países e partimos do
Maranhão”, reiterou o embaixador Carlo Krieger. O embaixador
foi recepcionado ainda pelo
presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
(Fiema), Edílson Baldez; e pelo
reitor da Universidade Estadual
do Maranhão (Uema), Gustavo
Pereira.
Leia a matéria completa no site
da ARI.
Fonte: Agência de Notícias MA

UEMA concede título de Doutor Honoris Causa ao pesquisador português
Boaventura de Sousa Santos

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) realizou, no dia
19 de novembro, a solenidade
de Outorga de Título de Doutor
Honoris Causa, ao renomado
pesquisador, poeta, escritor e
sociólogo português Boaventura
de Sousa Santos.
“É um motivo de grande honra
e genuína alegria estar no Conselho Universitário da UEMA
nesse momento onde nos reunimos para a outorga de título
Doutor Honoris Causa ao Professor Boaventura de Sousa Santos.
O título é conferido pelas univer-

sidades do mundo
inteiro,pelo reconhecimento a singularidade de uma
vida ou de uma
obra, ampliando a
r e l e v â n c i a
acadêmica e institucional, o professor
Boaventura
pertence a uma
categoria
rara
daquilo que nós
podemos chamar
de um grande intelectual e pensador da era moderna e pós-moderna. Represento
uma Universidade jovem, porta-voz de mais de 900 professores que tem o orgulho de ter
em seu quadro o valor, a dimensão e a obra desse renomado pesquisador,” ressaltou
o Reitor Gustavo Costa.
PPara o professor e pesquisador Boaventura de Sousa Santos
, é um orgulho imenso fazer
parte do quadro de homenageados Honoris Causa da Universidade Estadual do Maranhão. ”
Somos feitos de emoções, estou

muito feliz pelo convite e por ter
sido recebido de uma maneira
tão extraordinária pela UEMA. É
um privilégio enorme nos juntarmos a Universidade nesse momento de bifurcação, onde as
nossas Universidades para terem
futuro precisam lutar por esse
futuro. A UEMA está fazendo um
trabalho muito importante em
relação a comunidade, através
dos trabalhos de extensão,
mostrando a relação entre o saber acadêmico e o saber tradicional das comunidades, seguindo uma linha correta de extensão forte, pois não é só a Universidade estender-se para fora
é também trazer a comunidade
para dentro da Academia, “conclui o pesquisador.
O homenageado Boaventura de
Sousa Santos tem o seu trabalho
marcado pela dedicação em prol
da educação superior e por suas
inestimáveis contribuições para
o progresso da ciência ao longo
de sua trajetória acadêmica
Fonte: Priscila Abreu/Ascom
UEMA

Diretor do LAQUA realiza palestra magna na XVI Feira Nacional do Camarão /
XVI Simpósio Internacional de Carcinicultura

O diretor do Laboratório de
Diagnósticos de Enfermidades
de Crustáceos – LAQUA (Universidade Estadual do Maranhão/Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento) e
professor do departamento de
Engenharia de Pesca, Thales Passos de Andrade participou da
programação do XVI Simpósio
Internacional de Carcinicultura,
que fez parte da XVI Feira Nacional do Camarão (FENACAN),
realizados entre os dias 12 e 15

de novembro, Centro
de
C o n venções de
Natal, no
Rio Grande
do Norte.
A palestra
m a g n a
realizada
pelo diretor
do
L A Q U A
teve como
t e m a
“Patógenos
Emergentes
na
Indústria do Camarão Marinho
Cultivado na América Latina”,
que fora projeto desenvolvido
em conjunto com os professores
Arun K. Dhar e Luis Fernando
Aranguren Caro, ambos do Laboratório de Patologia na Aquicultura (LPA), da Escola de Ciência Comparativa Animal e
Biomédica, da Universidade do
Arizona.
De acordo com prof. Thales de
Andrade, a cooperação entre

LAQUA/UEMA e LPA/UA, desde
2012, originou outras ações,
“por
exemplo,
ministramos
curso e palestra no Panamá, na
China, nos EUA, na Tailândia,
bem como em grandes eventos
do setor, como a FENACAN, a
Sociedade Brasileira de Virologia, a Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (ONU/FAO), além de
cursos ministrados no Brasil,
relatórios técnicos, assessoria
cientifica na transferência de
tecnologia de diagnóstico de
Taiwan, padronização de procedimento ou implantação de
laboratórios (ABCC, Embrapa,
UFPE, IFCE etc), assessoria ao
governo federal e estadual, além
de formação de mão de obra,
etc.”.
A
programação
da
FENACAM’19 atendeu às expectativas e interesses da cadeia
produtiva
da
carcinicultura
marinha e da aquicultura brasileiras.
Leia matéria completa no site
da ARI.

UEMA realiza palestra sobre História, Liberdade e Direitos Humanos com
embaixador da Palestina

A Universidade Estadual do
Maranhão (UEMA), por meio da
Assessoria para
Relações
Internacionais (ARI), realizou no
dia 06 de novembro, a palestra
“História, Liberdade e Direitos
Humanos”, com o embaixador
da Palestina e Decano do Conselho dos Embaixadores Árabes
no Brasil, Ibrahim Alzeben. A
ocasião contou com representantes das pró-reitorias, coordenadores de programas de
pós-graduação, diretores dos
departamentos e docentes das
áreas de História, Educação,
Direito e Administração. Também estava presente a Assessora Especial do Vice-Governador do Maranhão e professora

resume apenas a um conflito
isolado e sim global. Portanto,
de interesse da humanidade.
Uma visita muito promissora e
que deixou a todos nós da Universidade muito impressionados
com as possibilidades de estreitamento de laços institucionais com os estados árabes”,
disse o reitor Gustavo Costa.
Durante a palestra o embaixador destacou que : “foi um
momento de compartilharmos
conhecimentos e informações,
onde expomos também a
questão da Palestina, de um
povo que luta pela sobrevivênda
Universidade
CEUMA, cia e que busca a paz, porque a
paz é a única solução. Por uma
Leuzinete Pereira da Silva.
A vinda ao Maranhão deu-se Palestina digna e soberana”.
devido a 2ª edição do projeto
Humanidades,
desenvolvido Fonte: Paula Lima.
pela professora Leuzinete da Leia matéria completa no site
Silva. “O embaixador nos trouxe da ARI.
uma visão do conflito no território palestino, um pouco da
história, das impressões
dele sobre o Brasil e a
expectativa de estreitarmos os nossos laços
de
relacionamento.
Naquilo que importa a
UEMA, tomarmos como
objeto de interesse, de
estudo dos nossos professores e alunos essa
questão que não se

Professor Boaventura de Sousa Santos realiza conferência sobre as Epistemologias do Sul e a Reinvenção da Democracia

A Universidade Estadual do
Maranhão (UEMA) realizou, no
dia 19 de novembro, no
auditório da FIEMA, a conferência intitulada “Epistemologias do
Sul e a Reinvenção da Democracia”, com o renomado professor,
pesquisador, poeta, escritor e
sociólogo português Boaventura
de Sousa Santos, como parte da
programação da concessão do
título de Doutor Honoris Causa
ao professor Boaventura.

Em seu discurso
sobre o homenageado, o reitor da
UEMA,
Gustavo
Pereira da Costa,
destacou que foi um
dia de grande alegria
para a Universidade
Estadual do Maranhão e para o nosso
estado receber uma
grande expressão das
Ciências Sociais e
Humanas. “É motivo
de honra para todos
nós, enquanto comunidade universitária,
recebermos para esse
evento que integra a
programação
de
comemoração e de
homenagens ao professor Boaventura de
Sousa Santos, por
ocasião da concessão do título
de Doutor Honoris Causa pela
UEMA, daqueles que chamo de
intelectuais, capazes de iluminar
a compreensão de muitos estudiosos mundo a fora nos
fenômenos que dizem respeito
às Ciências Sociais e Humanas, o
professor Boaventura de Sousa
Santos”.
Em sua fala, o professor
Boaventura de Sousa Santos
mencionou o prazer enorme em
estar pela primeira vez na UEMA

e vir com uma carga simbólica
de fazer parte da comunidade e
da universidade.
Durante a palestra, Boaventura
disse: “O tema que proponho
hoje, como os outros temas que
abordo, é um tema que me
preocupo bastante. Estamos em
uma sociedade em que a manipulação de emoções está totalmente desconectada. A política
é construída como um espetáculo. O marketing político
assenta no conceito de persuasão e não da convicção. Nós
estamos em uma situação em
que o sistema político não diz
muito sobre a população. Muita
gente vive a democracia, mas
não vive democraticamente”.
Ele
tratou
também
da
importância dos sujeitos que
compõe a universidade, de
abandonarem seus contextos e
saírem dos seus muros, dialogando mais e melhor com a
comunidade em que se contextualiza.
Diante desse cenário, o professor Boaventura finalizou dizendo
que a solução é a democratização do conhecimento, do
Estado, da sociedade e da nossa
relação com a natureza.
Fonte: Karla AlmeidaASCOM/UEMA
Leia a matéria completa no site
da ARI

UEMA inicia acordo com mais três instituições internacionais

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) estreitou laços de
cooperação internacional com a
Universidade do País Basco(Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea), Universidade Nacional da Colômbia e
Universidad Amazónica de Pando.

dade conta com 67 cursos de
bacharelado, em diversas áreas de
conhecimento, além de programas
de pós-graduação divididos em
103 cursos de mestrado e 71 de
doutorado.
.
Na parceira entre UEMA e Universidade Nacional da Colômbia, com
acordo vigente até 2024, estão
previstas cooperação nas áreas de

pós-graduação.
Publicações
conjuntas e intercâmbio de
informação também podem ser
feitas entre as instituições.
l
O acordo entre UEMA e Universidad Amazónica do Pando (U.A.P.)
tem vigência até 2024 e tem por
objetivo a criação e organização
de atividades docentes coordenadas ou programas de estudos de
graduação,
pós-graduação,
pesquisa e formação permanente
ou de ou desenvolvimento profissional.
.
Publicações conjuntas entre
ambas as universidades também
serão possíveis.
.

O acordo com a Universidade do
Conheça mais sobre os acordos
País do Basco é vigente até 2023 e
.
prevê o desenvolvimento de investigação, docência e intercâm- no site da ARI.
programas de estudo conjuntos, bio de estudantes de graduação e
intercâmbio e cooperação no
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