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CONHECENDO A 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO



INSTITUCIONALIZAÇÃO DOS ODS NA 

UEMA

• RESOLUÇÃO Nº 1047/2021-CONSUN/UEMA - biênio "2021/2022:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS (Disponível em:

https://ods.uema.br/portarias/)

• RESOLUÇÃO N º 1050/2021-CONSUN/UEMA - Assessoria

Especializada na Articulação dos Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável - ODS – UEMA (Disponível em:

https://ods.uema.br/portarias/).

• PLANO DE AÇÃO ODS UEMA - Publicação do Plano de Ação ODS no

dia 26 de fevereiro de 2021, Reunião dos Órgãos Deliberativos e

Normativos, CEPE e CONSUN (Disponível em:

https://ods.uema.br/plano-de-acao/)

• PORTARIA NORMATIVA Nº 66/2021 – Comissão para os Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável – CODS (Disponível em:

https://ods.uema.br/portarias/).



ODS 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em 

todos os lugares 



INICIATIVAS DA UEMA VINCULADAS AO  ODS 1

• A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), por meio da Coordenação de Assuntos Estudantis da Pró-Reitoria de Extensão e

Assuntos Estudantis (PROEXAE), lança os editais de seis auxílios do Programa de Assistência Estudantil: Creche, Alimentação,

Refeição, Moradia, Emergencial de Inclusão Digital e da Bolsa Permanência. O Programa se trata de um conjunto de ações

destinadas aos estudantes regularmente matriculados em cursos regulares presenciais de Graduação, visando a permanência e a

melhoria do desempenho acadêmico. O programa fundamenta-se como uma importante ação de articulação social e faz parte do

processo de democratização da UEMA. Além disso, busca funcionar como instrumento de proteção social em tempos de crise

pandêmica.

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL:

1. O Auxílio Moradia que tem o objetivo de assegurar a concessão de apoio financeiro para o pagamento de despesas com

moradia e evitar a evasão de estudantes, regularmente matriculados em cursos presenciais regulares de graduação da

UEMA, com comprovada situação de vulnerabilidade socioeconômica, cujas famílias residam em outro país, estado ou

município diferentes dos campi onde estejam matriculados, assegurando-lhes a concessão de apoio financeiro,

exclusivamente, para pagamento de despesas com moradia.

2. O Auxílio Creche tem por objetivo contribuir com a redução da evasão acadêmica decorrente da maternidade, de estudantes

regularmente matriculados em cursos presenciais regulares de graduação da UEMA, com comprovada situação de

vulnerabilidade socioeconômica, assegurando-lhes a concessão de apoio financeiro, exclusivamente, para pagamento de

despesas com creche.



INICIATIVAS DA UEMA VINCULADAS AO  ODS 1

3. O Auxílio Alimentação objetiva complementar despesas com alimentação, nos campi onde não exista restaurante

universitário, aos estudantes de graduação da UEMA, com comprovada situação de vulnerabilidade socioeconômica.

4. O Auxílio Refeição busca assegurar a concessão de apoio financeiro para pagamento de despesas com refeição aos

estudantes regularmente matriculados em cursos presenciais regulares de graduação do Centro de Estudos Superiores de

Balsas – CESBA/UEMA, com comprovada situação de vulnerabilidade socioeconômica;

5. O Auxílio Emergencial de Inclusão Digital consistirá em ofertar aos estudantes, matriculados em cursos de graduação

presencial, Programa Ensinar ou Programa PROFITEC da UEMA, com comprovada situação de vulnerabilidade

socioeconômica, as condições técnicas para o acesso à internet, mediante o fornecimento de SIM CARD, com plano mensal

de dados móveis (3G/4G), via Serviço Móvel Pessoal (SMP) com 20GB.

6. A Bolsa Permanência tem por objetivo minimizar a evasão nos dois primeiros períodos dos estudantes matriculados em

cursos presenciais regulares de graduação da UEMA, com comprovada situação de vulnerabilidade socioeconômica, na

qual o estudante será encaminhado para desenvolver atividades em um dos setores da UEMA, sob supervisão da um(a)

professor(a).



INICIATIVAS DA UEMA VINCULADAS AO  ODS 1

• Procedimentos e as normas relativas à solicitação de isenção do pagamento referente ao valor da taxa de inscrição para os processos

seletivos de acesso aos Cursos de Graduação da Universidade Estadual do Maranhão - Uema, em especial o Processo Seletivo de

Acesso à Educação Superior – PAES:

o O aluno da rede pública, para fazer jus à isenção do pagamento da taxa de inscrição de que trata este Edital, deverá

comprovar, no ato da inscrição, ter cursado os últimos cinco anos na rede pública de ensino, no âmbito do Estado do

Maranhão, cujo marco final de contagem será o ano de conclusão do Ensino Médio.

o O requerente declaradamente pobre, para fazer jus à isenção do pagamento da taxa de inscrição de que trata este Edital, terá

que comprovar renda familiar não superior a dois salários mínimos.

• AGÊNCIA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO – MARANDU: A Marandu tem como objetivo aproximar a IES do mercado,

contribuindo com oportunidades de investimentos, empreendedorismo, pesquisas, produtos e soluções inovadoras para

desenvolvimento dos setores públicos e privados.

• EMPRESAS JUNIORES - considera-se Empresa Júnior a entidade organizada nos termos desta Lei, sob a forma de associação

civil gerida por estudantes matriculados em cursos de graduação de instituições de ensino superior, com o propósito de realizar

projetos e serviços que contribuem para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos associados, capacitando-os para o

mercado de trabalho.

• PROGRAMA UEMA DE STARTUPS - promovido pela Agência Marandu de Inovação e Empreendedorismo da Universidade

Estadual do Maranhão (UEMA).
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INTERNACIONALIZAÇÃO:

• Experiência Latina: curso de idiomas em português brasileiro e espanhol, associado ao intercâmbio virtual para vivência cultural, da

Universidade Estadual do Maranhão.

• Adesão da Universidade Estadual do Maranhão a Rede de Mobilidade Acadêmica Virtual Internacional, Iniciativa Latino-Americana

para internacionalização da Educação Superior, INILATmov+.

• Execução do Plano de Internacionalização - PINT da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA

• Elaboração do Curso de Graduação Bacharelado em Relações Internacionais da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA

• Aprovação de auxílio moradia e auxílio alimentação para alunos estrangeiros na Universidade Estadual do Maranhão – UEMA.
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AÇÕES:

• Aproveitamento Integral dos Alimentos - oficinas e cursos de aproveitamento integral dos alimentos para a Escola de Aplicação da

Uema, Educa Mais Paulo VI, para a comunidade acadêmica e externa.

• Aproveitamento integral dos frutos e geração de biogás e biofertilazante na comunidade Cajupari em São Luís do Maranhão.

• Saneamento e saúde: uma proposta de intervenção para o controle e profilaxia de doenças no município de Santo Amaro do

Maranhão

• Perfil epidemiológico da mortalidade infantil no município de Caxias-ma no período de 2013-2017: um estudo de base secundária

• Direito de propriedade: análise da política pública fundiária na Cidade Olímpica



https://ods.uema.br/

ods@uema.br

INFORMAÇÕES E CONTATO:

Que ninguém fique para trás”!

https://ods.uema.br/
mailto:ods@uema.br

