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FAUBAI realiza conferência remota sobre os desafios da
internacionalização do ensino superior nos tempos atuais
A
Associação
Brasileira
de
Educação
Internacional - FAUBAI, com a intenção de
oferecer reflexões sobre os desafios da
internacionalização do ensino superior nestes
tempos de mudança e complexidade, realizou
no dias 27, 28 e 29 de abril a iniciativa
"TOMORROW", para reunir palestras de
especialistas
de
diversas
instituições
educacionais de referência para falar sobre os
contextos atuais e futuros.
Entre as instituições, estão: Universidade
Estadual Paulista, Universidade Federal da
Bahia, University of Helsinki, La Trobe
University, Universidad Nacional del Litoral,
Amsterdam University of Applied Sciences,
Campus France e British Council. As palestras
são em inglês, português e espanhol e estão
disponíveis no site da conferência on-line
"TOMORROW: Global Perspectives for Higher
Education
Internationalization"
(http://faubai.org.br/pt-br/tomorrow/)*.
Confira alguns dos palestrantes:

Para acessar cada uma, basta escolher a data e o profissional de sua preferência. Para o
dia 27 de abril, estão disponíveis oito palestras; para o dia 28, são dez e para o dia 29,
treze. Esta conferência remota é de recomendação máxima da Assessoria para Relações
Internacionais da UEMA para toda comunidade acadêmica.
*Caso não consiga acessar as palestras diretamente pelo link, basta copiar o endereço e colar no seu
navegador.
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Reitor da UEMA participa de live sobre "Ciência para a vida: o
que esperar da nova normalidade?"
O reitor da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) Prof. Dr. Gustavo Pereira da
Costa, participou, no dia 1º de maio, de uma live no Instagram com o tema Ciência para a
vida: o que esperar da nova normalidade?. O reitor foi convidado pelo deputado estadual
Duarte Jr. para falar sobre o assunto. Na ocasião, o prof. Gustavo ressaltou que estamos
vivendo em um momento de excepcionalidade e que todos tivemos nossa sensação de
segurança posta em cheque de uma hora para outra. Nossas certezas evaporaram e
precisamos nos reposicionar diante dessa realidade.
Antes da pandemia, como destacou o reitor,
o cenário da ciência brasileira era delicado:
cortes de bolsas de pesquisas, recursos
cortados para programas de pós-graduação,
cortes no orçamento da educação e
pesquisadores deixando o país por falta de
incentivo. Quando surgiu a pandemia, a
sociedade voltou-se para a ciência em busca
de uma resposta imediata. Porém, a ciência
não se desenvolve aos solavancos, como
explicou o professor. Para ele, apesar da
falta de incentivo, as universidades
brasileiras estão apresentando respostas
positivas à pandemia. A UEMA, por exemplo,
tem se destacado com o desenvolvimento
de várias pesquisas: estação de desinfecção individual; modelo matemático capaz de
estimar a probabilidade de um indivíduo ser diagnosticado para a Covid-19; monitor para
mapear casos de Covid-19 entre profissionais da saúde e ventilador que auxilia na
respiração temporária de pacientes com COVID-19. Pela importância da ciência, é preciso
que ela seja valorizada.

O reitor comentou que "Ciência para a vida" não é apenas para vida humana. "A ciência
está a serviço de toda e qualquer forma de vida", explicou.
Na mensagem final, o professor Gustavo indicou a leitura do livro Cem Anos de Solidão
de Gabriel García Márquez e destacou que o distanciamento social não é uma ação
individual, mas coletiva, de respeito aos outros e que temos que ser socialmente
responsáveis. "Façamos nossa parte. E, acima de tudo, não descreiam na ciência.
Acredite na ciência para dar respostas, para mudar o mundo", finalizou.
A live está disponível no canal da ARI no YouTube.

Alteração na presidência do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras
(GCUB)
No dia 07 de abril, a presidência do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB)
passou a ser ocupada pela 1a Vice-Presidente da Associação, Professora Doutora Márcia
Abrahão Moura, Reitora da Universidade de Brasília - UnB.
A posse da Reitora Márcia Abrahão Moura ocorreu virtualmente na I Reunião
Extraordinária da Diretoria e Conselho Fiscal da Associação.
O GCUB é uma associação de caráter acadêmico, científico e cultural, composta por 88
instituições brasileiras de Educação Superior. A Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA) é uma das universidades associadas. A missão do GCUB é promover relações
entre as instituições associadas e parceiros internacionais, por meio de programas,
projetos e ações de cooperação internacional, bilaterais e multilaterais.
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Veja as ações de algumas universidades parceiras da UEMA ao redor do
mundo em tempos de pandemia
Universidade do Arizona
No site da instituição norte-americana é possível encontrar uma seção exclusiva sobre
Covid-19, com notícias e resultados de pesquisas. As aulas do semestre estão on-line, e a
universidade oferece assistência por meio de 'lives' com indicações de atividades físicas e
psicológicas. A Universidade do Arizona também utiliza o Instagram para divulgar suas
ações, entre elas as atividades físicas e danças terapêuticas, as quais ajudam a manter a
saúde física e mental, durante o distanciamento social.
O setor de suporte aos alunos da UA oferece dicas e 'lives' com temas que ajudam os
alunos a aprimorar técnicas de aprendizado.
A instituição desenvolve testes de diagnóstico para COVID-19 e realiza a aplicação na
comunidade, ajudando no combate da doença.

A Universidade do Arizona realiza
duas iniciativas para arrecadação
de fundos. Uma para ajudar
estudantes da instituição com
problemas socioeconômicos e
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outra para apoiar as diversas
pesquisas e projetos que estão
em andamento na universidade
para o combate ao Covid-19. O
doador escolhe qual projeto quer
apoiar.
Exemplos de pesquisas desenvolvidas são: Understanding the evolution of a virus;
Identifying prevention or treatment strategies for COVID-19; Epidemiological and public
health approaches to the pandemic e Mental health and social isolation.
Contatos e tópicos dessas pesquisas podem ser acessados neste link.
A Universidade do Arizona lançará um novo programa de Ensino à Distância para
obtenção de grau em cursos de bacharelado, mestrado e doutorado. O programa
oferecerá uma experiência customizada e flexível, com opções para estudantes ao redor
do mundo.
Universidade da Georgia
A principal instituição de ensino superior e pesquisa do Estado da Georgia, Estados
Unidos, possui um site dedicado às ações de enfrentamento ao Covid-19. As aulas da
universidade passaram a ser on-line. Foram criadas iniciativas em apoio ao
distanciamento social. Um exemplo é o oferecimento de cursos on-line para desenvolver
habilidades e competências importantes para o mercado de trabalho, como criação de
sites e aulas sobre finanças. A lista de cursos está disponível neste link.
O Centro de Desenvolvimento de Vacinas da Universidade da Georgia está realizando
teste de uma nova vacina, saiba mais.
Pesquisadores da instituição estão trabalhando na situação do coronavírus em diversas
áreas: desenvolvimento de tratamentos e teste; estudos sobre disseminação do vírus;
estudo sobre efeitos da pandemia na sociedade. Mais informações das pesquisas neste
link.
Universidade do Porto
No 'Twitter', nossa parceira portuguesa divulga as datas de realização de webinars com
temas variados, como Gestão de Tempo na pandemia. No Instagram do Centro de
Desporto da universidade, são oferecidas aulas de diversas modalidades esportivas. A
Universidade do Porto disponibiliza conteúdo de UPGRADE, focado em gestão de
carreira. Uma central de atendimento psicológico está disponível.
Universidade Nova Lisboa
O Centro de Linguística da NOVA (CLUNL) desenvolveu um Glossário Colaborativo da
COVID-19 com diversos vocábulos relacionados à pandemia.
A instituição oferece aulas on-line abertas ao público e o Centro de Desportos da Nova
Lisboa deixa disponível no Instagram aulas e dicas de esportes.
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Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa
Para quem tem interesse em conhecer a instituição, a faculdade irá disponibilizar uma
visita virtual entre os dias 21 e 27 de maio.
No site da Faculdade de Arquitetura Júnior, está disponível jogos didáticos para
crianças e adolescentes se divertirem em tempos de distanciamento social.
SAPIENZA Univesità di Roma
A instituição italiana disponibiliza os serviços The Sapienza Library System e Discovery
Sapienza, com artigos, papers e outras produções acadêmicas.
James Cook University
A universidade disponibiliza informações sobre a COVID-19 e oferece, por meio do
Instagram, aulas on-line de Pilates, com o objetivo de ajudar na saúde mental e física da
comunidade acadêmica.

UEMA e Universidade de Coimbra promovem seminário
on-line
A Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA), por meio do Núcleo de Tecnologias
para Educação (UEMAnet), e a Universidade
de Coimbra promoverão o seminário online
com a temática “Pontes entre o presencial e o
digital: perspectivas para o presente e para o
futuro”. O seminário acontecerá nos dias 06,
13, 20 e 21 de maio com transmissão pelo
YouTube. A primeira sessão abordará o tema
"Formação de professores para o uso de
tecnologias digitais e para o Design
Instrucional" e estará disponível neste link.
Para os próximos dias, os temas serão: a
educação informal e inovação pedagógica;
práticas em sala de aula e experiências de
docentes que usam a tecnologia digital, e os
ambientes multimodais e gamificação da educação. Os links para participação das novas
sessões serão disponibilizados nas redes sociais da UEMA e UEMANET. Fonte:
ASCOM/UEMA. Leia mais.

Professores da UEMA desenvolvem monitor para mapear
casos de Covid-19 entre profissionais da saúde
O professor Carlos Ronyhelton Santana de Oliveira e outros professores do
Departamento de Engenharia Mecânica (DEMEC) da Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA) desenvolveram um sistema colaborativo de mapeamento e acompanhamento
dos casos do novo coronavírus entre profissionais de saúde no Estado do Maranhão. O
sistema será alimentado com informações fornecidas exclusivamente por médicos,
enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem e outros profissionais que estejam
atuando neste período de pandemia. O sistema pode ser readequado e direcionado para
acompanhamento da Covid-19 em outras classes de profissionais ou outros grupos
sociais, tais como: pessoal da segurança pública, professores, alunos da rede pública e
outros. Fonte: ASCOM/UEMA. Leia mais.
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