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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 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e

meninas



INICIATIVAS DA UEMA VINCULADAS AO  ODS 5

• 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:

o 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.

o 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 5

PAES 2021

• O Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior - PAES 2021, da Universidade Estadual do Maranhão, destinou-se 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. Se inscreveram candidatos que concluíram integralmente ou que estavam cursando o terceiro

ano do ensino médio no ano de 2020.

SITE OUVIDORIA

• O novo canal de comunicação entre a instituição, seus alunos, servidores e comunidade externa. Aqui, todas as manifestações –

denúncias, reclamações e elogios – antes enviadas à Ouvidoria por formulário disponibilizado no site da Uema, a partir de agora

serão registradas online no SigUema, integrado com as informações acadêmico-administrativas, facilitando o trâmite e registro seguro

de dados e processos.



INICIATIVAS DA UEMA VINCULADAS AO  ODS 5

MULHERES OUVIDAS

• Com base na pesquisa sobre assédio na Universidade realizada no ano de 2021, pela Ouvidoria, o projeto Mulheres Ouvidas tem

como objetivos conscientizar, prevenir e combater assédios morais e sexuais na Universidade. Para esses propósitos, intenta-se

realizar ações que envolvem entrevistas a pessoas da área jurídica com o intuito de esclarecer dúvidas sobre temas pertinentes, tais

como: a diferença entre importunação, assédio e abuso sexual; assédio moral dentro da Universidade; locais/órgãos onde buscar

ajuda em casos de violência (delegacia, ouvidoria); e o posicionamento da Universidade em casos de violência contra mulheres e

meninas da comunidade interna. As entrevistas resultarão em vídeos, palestras e banners que serão divulgados no site da

Universidade, em página específica do setor da Ouvidoria, para que haja ampla divulgação do assunto e direcionamento do público -

que inclui pessoas que já presenciaram ou foram vítimas de assédio - ao cadastramento das manifestações.

OUVIDORIA PROGRAMA ENSINAR

• O objetivo do programa é formar professores para o exercício da docência na educação básica a partir de conhecimentos específicos, 

interdisciplinares e pedagógicos, de conceitos e princípios desenvolvidos na construção e apropriação de valores éticos, linguísticos, 

estéticos e políticos do conhecimento em um diálogo constante entre diferentes visões de mundo.
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INFORMAÇÕES E CONTATO:

Que ninguém fique para trás”!
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