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ARI lança nova edição da revista UEMA
News
A Assessoria para Relações Internacionais da
Universidade Estadual do Maranhão (ARI/UEMA)
lançou, em janeiro, a segunda edição da revista
bilíngue UEMA News. A publicação é digital e
apresenta os cursos de graduação e pósgraduação da UEMA, os laboratórios no campus
São Luís, os eventos que tiveram a
internacionalização como tema, como o Café
Internacional e as ações da UEMA, relacionados à
internacionalização do ensino, pesquisa e
extensão.
Nesta segunda edição, o público pode conhecer
visitantes estrangeiros que passaram pela
instituição, professores que se destacaram em
publicações nas revistas Science e Nature,
inovações tecnológicas da UEMA, projetos
especiais.
O público-alvo engloba embaixadas e consulados que tenham tratativas com o Brasil,
associações de relações internacionais de ensino superior de outros países, órgãos
internacionais pertinentes, gestores, professores, pesquisadores e alunos de universidades
estrangeiras. No total, a revista foi enviada para embaixadas/consulados e instituições de 169
países.
A distribuição virtual foi feita para 22
países das Américas do Norte e
Central; 11 da América do Sul; 44 da
Europa; 40 da Ásia; 46 da África e 6
países da Oceania. As universidades
conveniadas à UEMA e as embaixadas
do Brasil no exterior também
receberam revista. Segundo explica o
assessor da ARI, professor Thales
Passos de Andrade,a UEMA News é
uma ação estratégica para dar ampla
visibilidade
à
UEMA
para
as
instituições internacionais, colocandonos à disposição delas.
"A
revista
também
é
uma
possibilidade de divulgação de ações
de docentes e discentes, sempre
buscando nos tornar cada vez mais
conhecidos
internacionalmente”
explica o assessor.
A revista UEMA News está disponível para leitura e download no site da Assessoria:
www.ari.uema.br.
No site, também é possível encontrar novidades sobre as ações de internacionalização da
UEMA, além de editais vigentes para mobilidade acadêmica.
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Conheça as novas resoluções que
abragem ações de Internacionalização

Na 5ª edição do Café Internacional, realizada em 19 de dezembro pela Assessoria para
Relações Internacionais da Universidade Estadual do Maranhão (ARI/UEMA), o reitor da
instituição, Prof. Gustavo Pereira da Costa, assinou e apresentou ao público algumas
importantes resoluções e portarias referentes à internacionalização.
A Portaria Normativa nº 32/2019 – GR/UEMA institui o Comitê da Internacionalização da
UEMA, ferramenta essencial para consolidação e ampliação da política de internacionalização
da universidade. Entre as atribuições do comitê estão: analisar processos relacionados à
internacionalização, discutir os critérios para a implementação de Fundo para a
Internacionalização, atuar na promoção de chamadas de projetos internacionais e de
programas de intercâmbio, participar de acolhimento de missões estrangeiras na UEMA entre
outras atribuições.
A Resolução nº 1033/2019-CONSUN/UEMA institui, no âmbito da UEMA, o ano de 2020
como o ano de Internacionalização. A ação visa mobilizar a comunidade universitária para a
política de internacionalização.
A Resolução nº307/2019-CAD/UEMA institui e regulamenta a concessão de auxílio
financeiro para moradia e alimentação aos estudantes de outros países em intercâmbio
acadêmico na UEMA, por meio dos programas BRAMEX, BRACOL, Be_a_DOC e PEC-G.
Segundo o prof. Gustavo, essa é uma forma de materializar à adesão aos programas e
concretizar as ações de intercâmbio, além de atrair e garantir a permanência de alunos
estrangeiros. O Reitor destacou que esse é mais um passo na ação de tornar os campi da
UEMA internacionais.
Já a Resolução nº 306/2019 – CAD/UEMA aprova o Manual que regulamenta a tramitação e
análise de propostas de Protocolo de Intenções Internacionais. No Manual, é possível
entender as diferenças entre Acordo de Cooperação e Protocolo de Intenções, além de cada
procedimento para elaboração dos acordos e protocolos. A resolução também prevê que as
propostas de Protocolo de Intenção deverão ser encaminhadas à Assessoria para Relações
Internacionais.
Todas as resoluções e portarias podem ser acessadas na guia "Informações" no site da ARI.
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Projeto de professores da UEMA
foi selecionado para Programa
entre pesquisadores do Brasil e
Reino Unido
professor
Sampaio
Os professores José Sampaio O Researcher Links 2019-2020 O
à
UEMA,
"que
Junior e Fernando Bezerra, da objetiva o apoio à realização agradece
estimula
a
do de workshops científicos, que sempre
consolidação
da
pósMaranhão, estão entre os 13 sirvam
como
plataformas
selecionados
para
o para a colaboração entre graduação e suas várias
Researcher Links 2019-2020, cientistas
brasileiros
e atividades. Sem isso não seria
Universidade

Estadual

que
professores
um cientistas
britânicos.
O possível
engajados
a
tema evento, com previsão para o estivessem
“Urbanisation confronts Human segundo semestre de 2020, participar de editais dessa
Rights: Simulating a sustainable tratará de problemas como as envergadura e conseguirem
com

a

proposta

workshop

com

de

o

seu
objetivo.
Tal
Urban future in Brazil using the questões urbanas, agrárias e atingir
participação na chamada não
integration of BIM and Systems ambientais.
(Direitos A proposta vai muito além do é importante somente para o
Urbanização: workshop: o intuito possibilita Maranhão, mas para o Brasil,
um
Futuro contatos, intercâmbio, por na medida em que o Estado

Modelling:

BIM2S”

Humanos

e

Simulando

da meio dos programas de pós- se destaca, mostrando para
públicas
Integração do BIM e Modelos graduação
em
Geografia instituições
que
aqui
de
Sistemas
BIM2S).
A (PPGEO)
e
o
de internacionais,
Sustentável

proposta

por

foi

meio

dentro do Programa de Pós- Socioespacial

e

Graduação

os

em

também temos condições de

construída Desenvolvimento
Geografia (PPDSR)

(PPGEO).

e

Regional fazer pesquisa”.
Fonte: ASCOM/UEMA
demais

programas.

Leia matéria completa no site
da ARI

Tema do Moodle desenvolvido por
colaborador UEMANet está entre
os melhores do mundo
Painel intuitivo. Interface limpa.
Moderno. Esses são alguns dos
elementos da fórmula que
tornou o Moove, tema do
Moodle, em um dos temas mais
requisitados e melhor avaliados
dentro da plataforma.
Desenvolvido pelo Núcleo de
Tecnologias para Educação –
UEMAnet,
da
Universidade
Estadual do Maranhão (UEMA),
o Moove ocupa o primeiro lugar
no ranking dos melhores temas
do sistema de código aberto
para a criação de cursos online.

O Moove foi desenvolvido por
Willian
Mano,
colaborador
UEMAnet , que diz que o
sentimento é de gratidão. “O
tema foi feito para suprir uma
necessidade da comunidade,
que era ter um ambiente limpo,
bonito e customizável. Este tipo
de feedback me faz perceber
que estou no caminho certo”,
comenta.
Para a professora Ilka Serra,
coordenadora-geral
da
UEMAnet, essa é uma grande
conquista. O tema torna visível
para o mundo inteiro o que a
UEMA tem desenvolvido por
meio da plataforma Moodle",
celebra a professora.
Leia a matéria completa no site da
ARI
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