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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 10- Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles



INICIATIVAS DA UEMA VINCULADAS AO  ODS 10

PAES 2021

• A Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, por meio da Reitoria, considerando as Resoluções n.º 1426/2020 e n.º 1427/2020

do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE/UEMA e as disposições da legislação em vigor, torna público o Edital n.º

05/2020-GR/UEMA com os procedimentos e as normas para realização do Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior -

PAES 2021, destinado a selecionar candidatos, no limite das vagas ofertadas, nos seus Cursos de Graduação, na modalidade

presencial, para o primeiro e o segundo semestre do ano de 2021 e que, excepcionalmente, abrangerá a seleção dos candidatos às

vagas disponíveis dos cursos da área de atuação da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, em

decorrência de ajuste consolidado por meio do Acordo de Cooperação Técnica n.º 01/2019 entre as Instituições de Ensino Superior,

o qual será regido de acordo com as instruções que fazem parte integrante deste Edital.



INICIATIVAS DA UEMA VINCULADAS AO  ODS 10

CONCURSO PUBLICO PARA INGRESSO DA CARREIRA DE MAGISTERIO SUPERIOR DA UEMA

• O reitor da Universidade Estadual do Maranhão na qualidade de presidente do conselho de ensino , pesquisa e extensão-CEPE,

tendo em vista o prescrito no estatuto da UEMA, no seu artigo 46, Inciso VIII, e considerando o que consta no processo

nº0136370/2019-UEMA. Resolve aprovar a Norma regulamentador de concurso público para ingresso na carreira do magistério

Superior da Universidade Estadual do Maranhão.

POLITICA DE ACESSIBILIDADE NAU

• A política de Acessibilidade da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) já devidamente reformulado pelo Núcleo de

Acessibilidade (NAU), tendo em vista o debate dos valores democráticos na UEMA e o compromisso desta com a justiça social, de tal

forma, que na reunião do Conselho Universitário (CONSUN) o referido Núcleo foi oficialmente criado, conforme resolução CONSUN n.

886/2014.



INICIATIVAS DA UEMA VINCULADAS AO  ODS 10

SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ON-LINE PARA COMUNIDADE ACADÊMICA CONTINUA

• A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP/UEMA), por meio do Serviço de Orientação Psicopedagógica (SOPP/UEMA),

oferece o atendimento psicológico online disponível a todos os discentes da Universidade Estadual do Maranhão.

UEMA DISPONIBILIZA ACOLHIMENTO PSICOLÓGICO ON-LINE PARA COMUNIDADE ACADÊMICA

• A Universidade Estadual do Maranhão, por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP, disponibiliza à comunidade

acadêmica (docentes, técnicos administrativos e discentes) acolhimento psicológico on-line

PLANO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

• A UEMA, preocupada com a inclusão, aprovou uma política de educação inclusiva que tem como objetivo principal apontar metas e

ações que garantam a acessibilidade e a permanência do acadêmico na universidade. 



INICIATIVAS DA UEMA VINCULADAS AO  ODS 10

ACESSIBILIDADES DOS PRÉDIOS DOS CURSOS DE MATEMÁTICA E FÍSICA

• O novo prédio tem 3.731,73 m² de área construída, 10 salas de aula, Laboratório de Informática, Laboratórios de Ensino e Pesquisa

para Matemática, Laboratório de Pesquisa Aplicada (Matemática), sala do PROFMAT, quatro salas de pesquisa para Física, três

Laboratórios de Física, coordenações e direções dos cursos, banheiros (incluindo banheiros PCD), rampas para deficientes,

diretórios acadêmicos, salas de reunião, salas de estudo, salas de pós-graduação, cantina e área de vivência. O espaço também

contribuirá para os cursos de Engenharia, no que se refere ao uso dos laboratórios.

UEMA ACESSÍVEL

• Adequar as edificações existentes na Universidade às normas de acessibilidade realizando Níveis de Intervenções, tais como: Nível

1 - Circulações sem desníveis e obstáculos, rampas de acesso aos prédios, sinalização de rampas e vagas de estacionamento e

banheiro acessível; Nível 2 - Portas com aberturas no padrão acessível, corrimãos e guarda-corpos, balcões de atendimento e

bebedouros adaptados; Nível 3 - Sinalização (piso tátil e placas de identificação), mobiliário acessível e equipamentos

eletromecânicos.



INICIATIVAS DA UEMA VINCULADAS AO  ODS 10

ATIVIDADES NAU 2021

• É um espaço dinâmico e acadêmico que foi criado em 2014, alinhado com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva

da Educação Inclusiva, e funciona como um espaço pedagógico, no qual é desenvolvido um trabalho voltado para institucionalizar

iniciativas concretas que venham garantir condições de acessibilidade para a promoção da inclusão acadêmica, científico-cultural e

social dos discentes com deficiência que demandam de apoio educacional especializado do NAU.

• Este público corresponde à: Deficiência física/paralisia cerebral; Surdez; Deficiência visual (visão monocular e baixa visão);

Cegueira; Deficiência intelectual; Deficiência múltipla; Transtorno do espectro autista; Superdotação/altas habilidades. Tem por

objetivo viabilizar condições para expressão plena do potencial do estudante durante o ensino e aprendizagem, garantindo sua

inclusão social e acadêmica nesta universidade. O acompanhamento educacional especializado pode ser solicitado por meio de

encaminhamento do Coordenador de Curso correspondente para que o estudante preencha a solicitação/triagem ou pelo próprio

estudante diretamente no NAU.

MANUAL DE ACESSIBILIDADE NAU

• Promover a acessibilidade é dar às pessoas com deficiência condições de uso dos espaços urbanos, dos serviços de transporte, 

dos meios de comunicação e informação, do sistema de educação, eliminando barreiras e garantindo a inclusão social daqueles 

que apresentam alguma situação de deficiência. Nas universidades as pessoas com deficiência muitas vezes não tiveram garantido 

o direito de equiparação de oportunidades. 



INICIATIVAS DA UEMA VINCULADAS AO  ODS 10

INTERPRETES NAU

• Os glossários de Libras são importantes ferramentas de registro da língua, preservam a memória da língua de sinais, conservam as

variações linguísticas que surgem na comunidade surda, além de serem recursos muito úteis a aprendizes de Libras e Tradutores

Intérpretes de Libras. Este glossário foi elaborado com a finalidade de apresentar os sinais convencionados para termos utilizados

no âmbito da Universidade Estadual do Maranhão UEMA. O projeto que culmina neste glossário foi desenvolvido pelos profissionais

do Núcleo de Acessibilidade da UEMA - NAU, este faz o acompanhamento educacional dos estudantes com deficiência (física,

visual e auditiva), transtornos de desenvolvimento, altas habilidades, distúrbio de aprendizagem ou em transtornos de saúde

mediante a remoção de barreiras físicas/arquitetônicas, comunicacionais e pedológicas.



INICIATIVAS DA UEMA VINCULADAS AO  ODS 10

• 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.

3. . 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).
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INFORMAÇÕES E CONTATO:

Que ninguém fique para trás”!

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

