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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 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e

promoveroportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos



INICIATIVAS DA UEMA VINCULADAS AO  ODS 4

• 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 4

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).
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BIBLIOTECA INCLUSIVA

• A Biblioteca Inclusiva é uma ação tem por objetivo disponibilizar à comunidade acadêmica e à sociedade em geral, os recursos

tecnológicos do Sistema de Bibliotecas para estudo e pesquisa, tais como: computadores com acesso à internet, repositório

institucional, entre outros

CURSOS MOOC ON LINE E GRATUITO NA PLATAFORMA ESKADA

• A Universidade Estadual do Maranhão-UEMA, por meio do seu Núcleo de Tecnologias para a Educação UEMAnet, ofertam cerca

de 45 cursos abertos, destinados a comunidade em geral, com temas de relevância pessoal e social, incluindo informações

referentes aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável-ODS.
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SEMANA ACADEMICA 2021

• A Semana Acadêmica da UEMA 2021 ocorrerá entre os dias 06 e 10 de dezembro de 2021, terá como tema “UEMA na pandemia:

ciência para a vida”, será voltada à comunidade científica da UEMA e à comunidade em geral, ofertada na modalidade virtual e com

inscrições gratuitas. O evento tem como objetivos elevar o envolvimento discente na produção científica da UEMA; despertar a

vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de graduação, pós-graduação, profissionais e a comunidade;

divulgar conhecimentos gerados na pesquisa, extensão e incentivar a comunidade a participar de eventos científicos.

I SIMPÓSIO AGENDA 2030 E OS ODS NA UEMA

• O Simpósio Agenda 2030 e os ODS na Uema, com o tema "Uema 2030 – a agenda global no contexto pandêmico", será realizado

nos dias 9 e 10 de dezembro de 2021, integrando a programação geral da Semana Acadêmica da Uema 2021, fruto da articulação

da Assessoria Especializada na Articulação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Superintendência de Gestão

Ambiental e da Comissão para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – CODS.
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AÇÕES:

• Formação continuada de profissionais das escolas comunitárias no contexto da inclusão digital.

• III FÓRUM INTERINSTITUCIONAL: música maranhense e cultura corporal: interfaces e desafios da música e educação física.

• IV WORKSHOP DE MÚSICA EAD: práticas de regência musical e inclusão.

• Educação e Sustentabilidade: A Uema criando estratégias para alcançar o ODS 4.

• MOSTRA DAS PROFISSÕES: evento que tem por objetivo principal divulgar para os alunos das escolas públicas e particulares os

cursos da UEMA

• CIRCUITO SALA VERDE NO CAMPUS SÃO LUÍS: fortalecendo a educação ambiental no ensino básico do Maranhão.

• TRILHAS AGROECOLÓGICAS: interação do saber local e científico
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ACESSIBILIDADE:

• Política de Acessibilidade da Universidade Estadual do Maranhão - 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.
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INFORMAÇÕES E CONTATO:

Que ninguém fique para trás”!
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