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MISSÃO INTERNACIONAL DA ABRUEM TEM INÍCIO 
NESTA SEGUNDA-FEIRA, 10

Tem início nesta segunda-feira, 10 de outubro, a missão internacional da 
Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais 
(Abruem). A viagem tem como destino o México. Ao todo, 28 representantes das 
instituições de ensino superior filiadas à Abruem comporão a comitiva. 

O objetivo da missão é discutir possibilidades de cooperação entre as 
universidades que proporcionem o aprimoramento e a internacionalização da 
educação superior dos países, com foco principal na melhor compreensão dos 
diferentes sistemas de ensino superior. Dessa forma, a cooperação apoiará o 
desenvolvimento de pesquisas bilaterais em temas relevantes ao desenvolvimento 
social e econômico e a criação de novos mecanismos de mobilidade docente, 
discente e do corpo técnico entre as universidades participantes.

Na primeira semana da viagem os participantes visitarão a Embaixada do 
Brasil no México e as seguintes instituições: Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, Universidad de las Américas Puebla, Instituto Tecnológico Autónomo 
de México, Universidad Autónoma de Nuevo Léon, Universidade La Salle, Instituto 
Politécnico Nacional, Universidad Iberoamericana e Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Na segunda semana da missão serão visitados: o Tecnológico de Moterry, o 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, a Universidad Autónoma Metropolitana 
e a Secretária de Educación Pública.  
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Confira quem são os membros da comitiva da 
Abruem:
1. Adriana dos Santos Marmori Lima – Reitora UNEB
2. Amali de Angelis Mussi - Vice-Reitora UEFS
3. Annabell del Real Tamariz - Chefe de Laboratório UENF
4. Carlos Roberto Ferreira – Secretário Executivo ABRUEM
5. Célia Regina Diniz – Reitora UEPB
6. Cibele Krause Lemke - Coordenadora de Relações Internacionais 

UNICENTRO
7. Cláudio Simão de Lucena Neto - Coordenador de Relações 

Internacionais UEPB
8. Clay Anderson Nunes Chagas – Reitor UEPA
9. Daniela Modesto Vicentin – UNEMAT
10. Dilmar Baretta – Reitor UDESC
11. Eliane Segati Rios – Coordenadora de Relações Internacionais UENP
12. Eneida Soanne Matos Campos de Oliveira - Assessora Especial de Rel 

Internacionais UEFS
13. Fábio Hernandes – Reitor UNICENTRO
14. Francisco do Ó de Lima Junior – Reitor URCA, Presidente da Abruem
15. Gabriela Sousa Rêgo Pimentel - Pró-Reitora de Ensino de Graduação 

UNEB
16. Igor Lapsky da Costa Francisco - Assessor de Relações Internacionais 

UPE
17. José Alfredo de Pádua Guerra – Ex-reitor UNI-FACEF - Pró-Reitor 

Administrativo
18. José Celso Freire Júnior, Assessor-Chefe da Assessoria de Relações 

Externas UNESP
19. Kamila Borges de Lima – UEAP
20. Lavínia Rosa Rodrigues – Reitora UEMG
21. Luciana Ferreira da Silva - Pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e 

Inovação UEMS
22. Marco Aurélio Ferreira – Reitor UNIFAE
23. Maria Lucia Teixeira Borges – Ex-reitora UEAP
24. Maura da Cunha - Pro Reitora de Pesquisa e Pós-graduação UENF
25. Odilon Máximo de Morais – Reitor UNEAL, Vice-presidente da Abruem
26. Raul Ernesto Lopez Palacio – Reitor UENF
27. Rodrigo Bruno Zanin – Reitor UNEMAT, Ex-presidente da Abruem
28. Rosenery Loureiro Lourenço - Chefe da Assessoria de Rel 

Internacionais UEMS

Assessoria de Comunicação Social da Abruem
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Unesp

POR QUE TEMOS A AMEAÇA DA VOLTA DE 
DOENÇAS COMO A POLIOMIELITE?

O último caso de poliomielite paralítica, causada pelo poliovírus selvagem, 
no Brasil ocorreu em 1989, na cidade de Souza-PB. A doença foi oficialmente 
erradicada do país em 1994, quando houve a validação da Organização Pan-
Americana da Saúde. Desde 2015, entretanto, o Brasil não atinge a meta de 
95% do público-alvo vacinado, patamar necessário para que a população 
seja considerada protegida. Iniciada em agosto, a campanha mais recente 
de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada nacionalmente até o final 
de setembro em razão da baixa cobertura vacinal e muitos municípios a 
prorrogaram novamente, até o final de outubro, como é o caso da cidade de 
São Paulo, cuja cobertura vacinal contra a polio estava em 79,78% ao final do 
último dia 30. 

O caso da queda de cobertura da vacina contra a poliomielite, após 
o sucesso de sua erradicação, ilustra um dos principais desafios atuais do 
Programa Nacional de Imunizações (PNI): a hesitação vacinal. Para Paulo 
Almeida, diretor-executivo e coordenador do Observatório de Políticas 
Científicas do Instituto Questão de Ciência (IQC), o que explica em parte 
tal hesitação da população brasileira em levar os filhos para tomar vacina 
é, quase paradoxalmente, a falta de memória ou de convivência com a 
agressividade de doenças que foram prevenidas ao longo da história pela 
adesão em massa às imunizações, como é o caso da poliomielite paralítica. 

“Ao longo das últimas décadas, houve uma queda da cobertura vacinal 
no mundo todo, em parte porque as vacinas sofrem o efeito do próprio 
sucesso. Elas são muito efetivas em conter a proliferação de doenças que 
têm um impacto muito grande na sociedade e gerações mais novas não 
viram coisas muito agressivas. Não viram varíola ou não tem um parente 
com pólio”, exemplifica Paulo Almeida. “Então parte disso (hesitação vacinal) 
encontra respaldo simplesmente porque é uma geração que não tinha visto, 
até a covid, um problema muito sério que exigisse vacinação em massa 
porque a gente já tinha uma população suficientemente coberta”, afirma o 
diretor do IQC.

O coordenador do Observatório de Políticas Científicas do IQC também 
acredita que a questão da hesitação vacinal esteja ligada à disseminação de 
notícias falsas ou informações incompletas relacionadas ao fenômeno da 
desinformação, o que no Brasil ganhou força com a postura desarticulada do 
Ministério da Saúde após o surgimento da pandemia de covid-19 –o próprio 
presidente da República, Jair Bolsonaro, pôs em dúvida, mais de uma vez, 
a eficácia das vacinas. “Muita instância técnica de excelência no Brasil está 
sendo convertida em instância de conchavo político, que foi o que a gente 
viu acontecendo no Ministério da Saúde durante a pandemia”, diz Almeida.
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O crescimento da hesitação vacinal no Brasil foi o tema da 30ª edição 
do podcast Prato do Dia, da Unesp, que convidou o diretor do IQC Paulo 
Almeida para reflexões a respeito do problema, que afeta também outros 
países. “O Brasil sempre teve um histórico muito 
bom de vacinação porque isso tinha se tornado um 
fator cultural da população. Vacinar era um hábito. 
Não havia muito questionamento em torno disso”, 
lembra Almeida.

Ouça a íntegra desta edição do Prato do 
Dia no site: https://www2.unesp.br/portal#!/
noticia/37002/por-que-temos-a-ameaca-da-volta-
de-doencas-como-a-poliomielite . A entrevista está 
disponível também no site do Podcast Unesp e nos 
principais serviços agregadores de podcasts.

Fonte: Unesp

UESB

UESB DESTACA 17 AÇÕES DA UNIVERSIDADE
Ao longo de quatro décadas, 

a Uesb vem ampliando sua 
atuação junto à comunidade, 
com o crescimento não só das 
possibilidades de cursos de 
formação superior. Nesse período, a 
comunidade acadêmica aperfeiçoou 
a capacidade de ouvir e perceber 
as demandas sociais e, a partir do 
conhecimento produzido em seus 

três campi, criar e executar projetos e programas que dialoguem com 
 essas realidades.

Saúde, educação, trabalho e renda, cultura, comunicação, ciência, meio 
ambiente e biodiversidade e muitos outros campos de atividades integram 
esse processo de atuação de professores, técnicos e alunos. Mas como 
acompanhar tantas novidades e, até mesmo, conhecer algumas iniciativas já 
consolidadas? É hora de conferir a nossa lista com algumas ações promovidas 
pela Uesb para ficar de olho nos próximos meses.

1. Plantão Psicológico

Implantado em 2016, o Plantão 
Psicológico tem o intuito de dar um 
suporte mais imediato a pessoas que 
precisam de acolhimento psicológico. 
Aberto a toda comunidade, o serviço 
funciona, atualmente, na modalidade 

https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/37002/por-que-temos-a-ameaca-da-volta-de-doencas-como-a-poliomielite
https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/37002/por-que-temos-a-ameaca-da-volta-de-doencas-como-a-poliomielite
https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/37002/por-que-temos-a-ameaca-da-volta-de-doencas-como-a-poliomielite
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remota e presencial, no Núcleo de Práticas Psicológicas (Nuppsi), localizado 
Travessa Treze de Maio, 369, Centro de Vitória da Conquista.

Ao longo de sua atuação, o projeto já realizou mais de seis mil 
atendimentos. O suporte é dado a qualquer pessoa com mais de 12 anos 
(sendo que os menores de 18 anos precisam da autorização do responsável), 
bastando agendar pelo telefone (77) 3424-1045. O atendimento pode ser 
feito de forma individual, em dupla, em casal, em família ou mesmo em 
grupo, podendo retornar quantas vezes achar necessário.

 2. Farmácia Escola

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Jequié, a Uesb deu 
início, em 2022, ao projeto “Farmácia Escola”, um laboratório de cuidados 
farmacêuticos direcionado à comunidade local, que contribui com a formação 
e qualificação de estudantes e profissionais da área de Farmácia.

No projeto, serão disponibilizados acompanhamento farmacoterapêutico; 
aplicação de medicamentos injetáveis; conciliação medicamentosa; educação 
em saúde; perfuração de lóbulo auricular para colocação de brinco; revisão 
da farmacoterapia; exames bioquímicos e imunológicos (determinação 
capilar do teor sanguíneo de glicose e de Covid-19); e a verificação de pressão 
arterial e de temperatura corporal.

 3. Univerciência

Com três temporadas já lançadas, o “Univerciência” é um programa 
de televisão resultado de uma rede colaborativa liderada pela TV Uesb. 
Desde 2020, a produção busca popularizar a ciência produzida dentro das 
universidades públicas, mostrando como ela impacta o dia a dia das pessoas. 
São entrevistas, matérias especiais e quadros temáticos com a colaboração 
de 40 instituições públicas de Ensino Superior do Nordeste.

O Univerciência vai ao ar sempre aos sábados e está disponível no canal 
da emissora no YouTube. A produção conta com a parceria da TVE Bahia e 
da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz). Assista abaixo os programas completos.

 4. EngenhAção

Já imaginou um projeto que busca contribuir com a formação técnica 
da comunidade para preparo de alimentos, como pães, geleias e balas? Foi 
assim que surgiu o EngenhAção, ação que funciona há, aproximadamente, 
10 anos no campus de Itapetinga. Além de um melhor preparo dos 
alimentos, a iniciativa contribui para a geração de uma renda extra na  
economia doméstica.

Agora, o projeto trabalha com a novidade de promover ações voltadas 
para crianças e seus responsáveis. Além de trabalhar com a questão 
alimentícia, será uma forma de integrar esse público ainda mais no  
universo acadêmico.
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 5. Parfor

Desde 2004, a Uesb 
contribui com o Plano Nacional 
de Formação de Professores da 
Educação Básica (Parfor), uma 
iniciativa que busca fomentar 
a oferta de Educação Superior, 
gratuita e de qualidade para 
professores em exercício 

na rede pública de Educação Básica. Já são mais de 3.200 docentes 
formados pela Universidade, em cursos como Ciências Biológicas, Letras,  
Matemática, Pedagogia.

Atualmente, a Uesb conta com duas turmas de Pedagogia, ofertadas 
nos municípios de Itapetinga e Encruzilhada. Conforme a coordenação, a 
proposta é ampliar essa oferta, nos próximos anos, junto à Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (Capes).

Foto: Acervo do Fala Down

6. Fala Down

Com foco na aquisição e no desenvolvimento da linguagem, o projeto 
“Fala Down” atua, em Vitória da Conquista, desde 2011. A ação realiza 
atendimentos e intervenções direcionadas para pessoas com Síndrome de 
Down, incluindo desde bebês até jovens acima de 18 anos, bem como seus 
familiares e educadores. A partir dessas ações, são trabalhadas tanto funções 
mentais superiores, como memória, atenção e raciocínio, até o processo de 
estímulo para o despertar de uma independência nessas crianças e jovens 
com Down.

O projeto também desenvolve pesquisas dentro da área e está vinculado 
ao Laboratório de Pesquisa e Estudos em Neurolinguística (Lapen), onde 
funcionam os atendimentos. Mais informações, ligue (77) 3424-9355.

 7. Trilhas do Conhecimento

Idealizado, em 2022, pela Pró-
Reitoria de Extensão e Assuntos 
Comunitários (Proex), em parceria 
com professores, alunos e técnicos, 
o projeto é uma forma inovadora 
de apresentar o campus da Uesb 
de Vitória da Conquista por meio 
de visitas guiadas. De forma 
interdisciplinar, trilhas ecológicas 
serão realizadas, especialmente com 
estudantes do Ensino Médio.
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Ao longo das trilhas, será possível conhecer, por exemplo, estruturas 
como o Campo Agropecuário, o Teatro Glauber Rocha, o Sistema Uesb de 
Rádio e Televisão Educativas, a Estação Meteorológica, a Biblioteca Central, 
entre outros espaços. Para saber mais, entre em contato pelo proex@uesb.
edu.br.

 8. Núcleo de Permacultura Sete Cascas

Fundada em 2017, a ação funciona no campus de Itapetinga e desenvolve 
atividades e intervenções com foco no despertar do interesse pela criação 
de uma nova cultura, capaz de apoiar o desenvolvimento socialmente justo, 
economicamente viável e ambientalmente equilibrado. O grupo promove 
tanto eventos como oficinas e cursos em torno de temáticas transversais da 
Agroecologia e Permacultura.

Nesse período, já foram realizados projetos com foco no manejo de 
resíduos orgânicos, mostra técnico-científica, farmácia viva, yoga para 
mulheres, sustentabilidade, entre outros. O coletivo também implantou um 
Sistema Agroflorestal (SAF), manejado coletivamente em uma propriedade 
rural localizada a 14 km da Uesb.

 9. Clubes de Leitura Camillo de Jesus Lima

Sediados no Museu Regional da Uesb – Casa Henrique Prates, desde 2022, 
a iniciativa busca possibilitar um espaço de incentivo à leitura e formação de 
leitores. Por meio de encontros com discussões ligadas à cultura, à arte e 
ao letramento sociopolítico dos participantes, o projeto reúne o Clube de 
Leitura Preta e o Clube Leitores Anônimos.

As reuniões ocorrem mensalmente ou bimestralmente, com divulgação 
prévia dos encontros pelo Instagram. A escolha dos livros é feita de forma 
coletiva, com base em sugestões dos membros dos clubes.

 10. Núcleo de Prática Jurídica (NPJ)

Com foco na área civil, o espaço assiste, gratuitamente, pessoas de 
baixa renda no acesso a serviços relacionados ao judiciário. Ações como 
divórcios, pensões alimentícias, inventários, guarda ou adoção, averiguação 
e investigação de paternidade, indenização de danos materiais, entre outros 
fazem parte do conjunto de processos que podem ser solicitados no Núcleo.

O atendimento é gratuito para pessoas que possuem renda de até dois 
salários mínimos e que não dispõem de recursos financeiros para arcar com 
as custas processuais. O NPJ funciona de segunda a sexta, das 8 às 12 horas 
e das 14 às 18 horas, na Rua Genésio Porto, s/n, bairro Recreio, em Vitória da 
Conquista. Mais informações: (77) 3421-0456.
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11. Uesb em Movimento

Estimular hábitos saudáveis na 
população é a principal missão do 
Programa “Uesb em Movimento”, que 
retomou, em 2022, suas atividades 

após o período de isolamento social estabelecido pela pandemia de Covid-19. 
Aberta para o público externo e interno, no município de Jequié, a iniciativa 
oferta, atualmente, aulas de natação, jiu-jitsu, dança, hidroginástica, vôlei, 
futsal, basquete e handebol.

Com inscrições periódicas, o Programa tem 250 alunos ativos. Nos 
últimos cinco anos, cerca de 900 pessoas da comunidade participaram de 
alguma das atividades físicas promovidas pelo Programa. Toda a participação 
é gratuita e, para saber mais, entre em contato pelo telefone (73) 3528-9693.

 12. Trilhas Ecológicas no Parque da Matinha

Cuidar e educar de mãos dadas! Utilizando recursos pedagógicos, 
o Parque Municipal da Matinha, em Itapetinga, é cenário usado para a 
realização de ações de um projeto pautado na realização de trilhas ecológicas 
e estímulo à leitura. A iniciativa é voltada para estudantes de 3º e 4º anos 
do Ensino Fundamental e trabalha questões relacionadas com preservação 
ambiental, leitura, arte e educação.

Por meio de práticas leitoras e lúdicas, a ação discute o cuidado e 
valorização do meio ambiente e a reciclagem de materiais descartados, 
indevidamente, na natureza em objetos de arte-educação.

 13. Formacampo

Implantado em 2021, o Programa Formação de Professores do Campo 
realiza ações de formação continuada destinada a profissionais que atuam 
na Educação do Campo. Atualmente, são 187 municípios dos territórios de 
identidade da Bahia atendidos pela iniciativa, com mais de 10.700 cursistas 
matriculados.

As atividades são promovidas de forma síncrona e assíncrona, e 
realizadas em parceria com a TV Undime e em lives abertas no YouTube. 
Além da formação, o Programa busca dar subsídios para a reformulação dos 
Projetos Políticos Pedagógicos voltados para a Educação do Campo.

 14. Fortalecendo a cafeicultura

Com foco na rede de atores e parceiros para o desenvolvimento 
sustentável da produção baiana de café, o projeto “Cafeicultura no estado 
da Bahia” vem realizando uma série de ações e capacitações. Ao longo deste 
ano de 2022, workshops, encontros, oficinas e cursos foram desenvolvidas 
envolvendo produtores e contando com a participação de instituições como 
a Embrapa Café.
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As capacitações envolveram cafés do Planalto da Conquista, do 
Cerrado, do Sul da Bahia, da Chapada Diamantina. Além disso, a iniciativa 
vem integrando concursos de café da região, como os da Cooperativa Mista 
Agropecuária Conquistense e de Barra do Choça. Outras ações ainda estão 
previstas para os próximos meses, no intuito de fortalecer essa rede de 
produção.

 15. Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente

Com 18 anos de atuação, o espaço multidisciplinar pauta discussões e 
realiza ações voltadas para o enfrentamento a todas as formas de violência 
contra o público infanto-juvenil. Com uma equipe formada por advogados, 
psicólogos, assistentes sociais e estudantes da Uesb, o Núcleo oferece 
atendimento especializado para crianças, adolescentes, familiares e/ou 
responsáveis.

No espaço, é possível ter acesso à assistência jurídica e psicossocial, bem 
como uma série de intervenções e ações educativas. Referência regional, 
neste ano de 2022, o Núcleo foi homenageado na Câmara de Vereadores de 
Vitória da Conquista pelo trabalho desenvolvido nessas quase duas décadas. 
Atualmente, o espaço funciona no próprio campus da Universidade.

16. História e cultura nos Museus

Conhecer a história e a cultura 
regional faz parte da formação 
humana. Como instrumentos 
essenciais de preservação e resgate 
do conhecimento em Vitória da 
Conquista, a Uesb conta com dois 
espaços de destaque: o Museu 
Regional – Casa Henrique Prates e 
o Museu Pedagógico – Casa Padre 
Palmeira.

Aberto à visitação, os dois espaços reúnem exposições temporárias e 
fixas, bem como programações constantes envolvendo fatos e percepções 
artísticas que ensinam e dialogam com toda a comunidade. Além do acesso 
individual, escolas podem agendar visitas programadas nos dois Museus.

O Museu Regional fica na Praça Tancredo Neves, 109, Centro, e atende 
no (77) 3422-2559. Já o Museu Pedagógico está localizado na Praça Sá Barreto, 
bairro Alto Maron, e atende no (77) 3421-3894.

 17. Musicoterapia: estimulação da fala com música

Criado em 2019, o projeto tem a finalidade tanto de estimular a linguagem 
como a expressividade vocal, por meio de sessões de musicoterapia. As 
sessões são conduzidas por musicoterapeutas formados e registrados na 
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associação baiana. A ação já atendeu crianças em fase de desenvolvimento 
com muita timidez, crianças em sofrimento psíquico, mães e bebês, adulto 
com paralisia cerebral, entre outros casos.

Neste ano de 2022, o projeto trabalhou com a musicoterapia para 
estimulação da língua inglesa na Associação Conquistense de Integração do 
Deficiente (Acide), direcionando o atendimento para a comunidade cega e 
de baixa visão. Além disso, estão entre o público atendido, crianças de 6 a 
11 anos, que enfrentam dificuldades no contexto pós-pandêmico em relação 
a tudo que pode interferir na linguagem, como comportamento, atenção, 
questões emocionais e afins. As sessões são de 50 minutos, semanais, 
podendo ser individual ou em grupo, a depender do perfil. Mais informações, 
acesse o Instagram do Laboratório de Aquisição da Linguagem e Aspectos 
Linguísticos.

Fonte: UESB. Texto: Patrick Moraes

 

UEG

INSCRIÇÕES PARA CONCURSO DE SERVIDORES 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS SÃO PRORROGADAS

A Universidade Estadual de 
Goiás (UEG) prorrogou para até 
o dia 10 de outubro o período de 
inscrições para o concurso público 
para provimento de vagas para 
os cargos de Assistente de Gestão 
Administrativa (nível médio) e 
Analista de Gestão Governamental 
(nível superior).

Os candidatos podem se inscrever pelo site www.nucleodeselecao.ueg.
br.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 80 para o cargo de assistente e R$ 
110 para o cargo de analista.

Ao todo, são oferecidas 159 vagas (53 vagas para assistentes e 106 vagas 
para analistas). O edital prevê o salário de R$ 3.198,17 para assistentes e de 
R$ 5.330,27 para analistas para uma carga de 40 horas semanais, acrescidos 
de vale-alimentação no valor de R$ 500 mensais. 

Confira o edital do concurso em: http://cdn.ueg.edu.br/source/
universidade_estadual_de_goias_306/noticias/59579/Edital_final_
Analista_e_Assistente_UEG_2022_.pdf 

www.nucleodeselecao.ueg.br
www.nucleodeselecao.ueg.br
http://cdn.ueg.edu.br/source/universidade_estadual_de_goias_306/noticias/59579/Edital_final_Analista_e_Assistente_UEG_2022_.pdf 
http://cdn.ueg.edu.br/source/universidade_estadual_de_goias_306/noticias/59579/Edital_final_Analista_e_Assistente_UEG_2022_.pdf 
http://cdn.ueg.edu.br/source/universidade_estadual_de_goias_306/noticias/59579/Edital_final_Analista_e_Assistente_UEG_2022_.pdf 
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Etapas do concurso

O certame será composto por três etapas: prova objetiva, avaliação de 
títulos e avaliação pela equipe multiprofissional (exclusiva aos candidatos 
com deficiência).

As provas objetivas serão realizadas no dia 6 de novembro nos municípios 
de Anápolis, Goiânia e Aparecida de Goiânia, no período matutino (nível 
médio) e vespertino (nível superior).

A previsão é que o resultado final do concurso seja publicado em 28 de 
fevereiro de 2023.

Os candidatos não classificados dentro do número de vagas e não 
eliminados por qualquer motivo previsto no edital irão compor a reserva 
técnica até o limite de cinco vezes o número de vagas previsto.

Fonte: Comunicação Setorial da UEG

Uema

IDEATHON 2022 É REALIZADO COM SUCESSO
Em parceria, o Coworking Space, 

Uema Campus Timon, Sebrae Timon, 
IFMA e Fábrica de Inovação e a 
SEMDEST – Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Trabalho 
e do Turismo da Prefeitura de Timon 
realizaram, de 23 a 25 de setembro 
de 2022, o I IDEATHON da cidade  
de Timon.

A abertura do evento, que aconteceu no campus do IFMA em Timon, 
contou com Diretora da UEMA, Campus Timon; Coordenador Geral do 
Coworking Space, Vladimir Oliveira, e seus coordenadores Prof. Carlos Magno, 
Cristiane Fontes, Maria de Jesus Mousinho; IFMA e a Fábrica de Inovação 
representada pelo Prof. George Ventura; Sebrae Maranhão representado por 
Hildenê; Sebrae Caxias representado por Stenio; Sebrae Timon representado 
por Fábio; Secretária da SEMDEST, Laura 
Carvalho; Diretor da Agência de Inovação 
da UEMA – MARANDU, Prof. José Morais; 
professores da UEMA Marcos David, 
Luana Martins, Olegário João da Cruz 
Filho, Luís Alves Alencar, Romel Pinheiro; 
as egressas do curso de Administração 
da UEMA Andresa Leal e Gisele Ribeiro; e 
13 equipes de alunos, sendo 08 equipes 
do IFMA e 05 equipes da UEMA com 
cinco componente cada equipe. Para 
comandar essa galera foram contratados 
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pelo Sebrae – MA os Mentores Alexandre Mori e Maicon Gavino de Rondônia.

Para manter as equipes engajadas, atentas e produtivas, a equipe 
executora montou e ofertou uma infraestrutura com salas com internet e 
equipamentos multimídia e alimentação para todos os alunos e mentores 
envolvidos no processo.

As soluções propostas foram divididas em dois eixos: Segurança 
Pública e Sustentabilidade. Nos três dias propostos para o I IDEATHON, as 
equipes escolheram um eixo propuseram/ idealizaram uma solução para 
alguns problemas relacionados a esses eixos. Todas as equipes tiveram a 
oportunidade de conversar com Secretários e agentes públicos relacionados 
aos eixos do evento.

No terceiro e último dia do I IDEATHON, foram selecionadas seis equipes 
para apresentarem suas soluções para uma banca de jurados e cada equipe 
tinham até 3 minutos de apresentação e até 5 minutos para arguição.

Como resultado das apresentações tivemos:

Eixo Sustentabilidade:

1º lugar INNOSPACE (IFMA)

2º lugar BABAÇU EXPRESS (IFMA)

3º lugar COLETA SELETIVA (IFMA)

Eixo Segurança Pública:

1º lugar ALIÓ (UEMA – Timon)

2º lugar APOIAELA (UEMA – Caxias)

3º lugar INTEGRA (UEMA – Timon)

Finalizada a primeira etapa, agora, o Coworking Space UEMA Timon irá 
abrigar os projetos, buscando assim iniciar startups e futuros negócios para 
contribuir efetivamente com o desenvolvimento do Ecossistema de Inovação 
ao qual pertencemos.

     Fonte: Uema

                  

UniRV

UNIRV ASSINA ACORDO DE COOPERAÇÃO COM 
UNIVERSIDADE INTERNACIONAL 

 Iniciando a programação do V Colóquio de Direito do Agronegócio e 
Desenvolvimento e Pesquisa e III Internacional, no dia 30 de setembro, o 
reitor da UniRV, professor Alberto Barella Netto, juntamente com a professora 
Carolina Merida, do escritório de internacionalização da UniRV, e o diretor do 
Centro de Relações Internacionais da Universidad Blas Pascal, sediada em 
Córdoba, na Argentina, assinaram Acordo de Cooperação Internacional. O 
convênio estimulará o desenvolvimento de projetos conjuntos de pesquisa 
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e organização de eventos 
internacionais; a realização 
de cursos de curta duração 
e o intercâmbio de docente 
e discente, além de outras 
ações voltadas à inovação 
científica, interação cultural 
formação profissional.

 Também participaram 
da cerimônia da assinatura 

do Acordo que favorece o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa 
extensão de qualidade, em ambiente multicultural, preparando os discentes 
para enfrentamento dos desafios locais no atual contexto de globalização, 
o Pró-Reitor de Pós-Graduação, Dr. Claudemir Bertuolo Furnielis, o 
coordenador do Colóquio, Dr. João Porto Silvério Junior, professores e 
estudantes do Mestrado, além da participação via Zoom da Reitora da 
UBlasPascal, professora Teresa Olivi. “Para nós é motivo de honra poder 
proporcionar um programa de intercâmbio que irá colaborar com as duas 
instituições e desenvolver ações voltadas a inovação científica, promover 
ainda a interação cultural e contribuir com formação profissional dos nossos 
alunos e professores do Mestrado,” afirmou Barella.

 A programação do Colóquio, voltada aos profissionais do agronegócio 
e integrantes do Programa de Pós-Graduação, seguiu pela manhã com 
o painel “A vida e os negócios no cenário transpandêmico e de guerra”. A 
programação durante todo o dia e até o período noturno foi variada e voltada 
para a temática do Colóquio.

 Fonte: UniRV, com adaptações 
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