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Estamos vivendo um novo momento na 
Universidade Federal do Maranhão e, 
principalmente, na pós-graduação, onde os 

números falam por si. O aumento do número dos 
cursos de especialização, mestrado e doutorado, 
assim como o aumento da qualidade e quantida-
de de pesquisas produzidas pela Instituição com 
inovação tecnológica e inclusão social reflete a 
preocupação que nós temos atualmente com o 
lema Universidade que Cresce com Inovação e 
Inclusão Social.

 Estes indicadores são reflexos da intensifi-
cação das relações institucionais entre a UFMA e 
entidades de fomento tais como CAPES, CNPQ, 
FAPEMA e voluntários. Da mesma forma que 
também podemos destacar grandes eventos rea-
lizados pela Pró-Reitoria, como os fóruns de pós-
-graduação que discutiram temas como a consoli-
dação da política de pós-graduação na Instituição 
e os Seminários de Iniciação Científica, além de 
outros que tiveram a mesma importância para o 
desenvolvimento das atividades. 

 Não poderíamos deixar de lembrar o pa-
pel extremamente importante que a Pró-Reitoria 
desempenhou na realização da 64ª Reunião da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
que aconteceu, de 22 a 27 de julho de 2012, em 
São Luís. Responsável pela programação Sênior, 
a Pró- Reitoria organizou a programação científi-
ca e os principais eventos da Reunião, o que, por 
isso só, demonstra a capacidade e a competência 
da equipe que hoje está à frente deste setor da 
UFMA. Só podemos desejar parabéns a todos!

Nos últimos quatro anos, a Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação da UFMA 
(PPPG), passou por grandes transfor-

mações, principalmente, na consolidação e ex-
pansão dos programas de pós-graduação, tais 
como o aumento do número de cursos e a am-
pliação de todos os indicadores de produtivida-
de na pesquisa. A inovação tecnológica também 
foi destaque com a criação de um novo departa-
mento responsável pela proteção da propriedade 
intelectual, transferência de tecnologias e pela 
gestão dos serviços tecnológicos da instituição. 

 Outro ponto que merece grande atenção 
é a implantação do Programa de Qualidade da 
Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação da UFMA, 
que visa a melhoria na qualidade dos cursos de 
pós-graduação e busca garantir a contínua ava-
liação de desempenho dos mesmos. A implan-
tação deste programa será importante para o 
fortalecimento dos cursos de pós-graduação e 
contribuirá para o aumento da produção cientí-
fica de nossa instituição.

 Os números apresentados nesta edição 
mostram alguns dos principais resultados das 
ações realizadas nos últimos anos, evidenciando 
assim, a contribuição da UFMA para a formação 
de recursos humanos qualificados, necessários 
ao atendimento dos grandes investimentos que 
o nosso estado vem experimentando.

Palavra do Reitor  Palavra do Pró-Reitor
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A Revista da Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFMA objeti-
va a apresentação de planos e metas atingidos pela Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação da UFMA - gestão 2007-2012 – período 

durante o qual, a nova gestão da Universidade, que tem por lema: “A Universi-
dade que cresce com Inovação e Inclusão Social”, destaca-se pelo comprometi-
mento e determinação de sua equipe, transformando em realidade, números e 
fatos antes apenas idealizados, como obras, ampliação de vagas, investimentos 
em diversos setores, entre outros que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Gradu-
ação da UFMA utilizou, de maneira efetiva, os recursos aplicados em prol do 
crescimento da pesquisa, pós-graduação e inovação. Os números desse amplo 
progresso estão expressos nas páginas desta revista. 

A PPPG sente-se no dever de partilhar com os leitores desta revista, dados 
que comprovam a evolução desta Universidade, durante os últimos anos de 
intenso trabalho, na busca de melhorias e ampliação de sua estrutura e raio de 
ação.

Desejamos a vocês uma boa leitura.
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Editora-Chefe
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A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Gra-
duação (PPPG) tem como objetivo 
geral coordenar, supervisionar e 

dirigir a execução das atividades de ensino de 
PósGraduação, assim como, estimular as pes-
quisas e inovação tecnológica em todas as áreas 
do saber.  Estas voltadas, principalmente, para 
a busca de solução dos nossos impasses locais, 
regionais e nacionais, primando pela excelência 
e expressando o compromisso com o desenvol-
vimento sustentável do Estado do Maranhão. 

Assim, as principais metas desta 
Pró-Reitoria são: 

• Incentivo e apoio aos projetos de pesqui-
sa, envolvendo todas as áreas do conhecimento; 

• Promoção e difusão dos resultados cien-
tíficos e transferência de tecnologias desenvol-
vidas na UFMA; 

• Fortalecer a participação da UFMA nos 
sistemas estadual e nacional de ciência, tecno-
logia e inovação; 

• Consolidação e expansão da pós-gradu-
ação na UFMA; 

• Ampliação da interação com as empre-
sas e setores organizados da sociedade para o 
desenvolvimento da pesquisa e pós-graduação.

Missão 

Estimular a Pesquisa e Pós-Graduação nas 
diversas áreas do conhecimento, viabilizando 
soluções para os problemas relacionados ao de-
senvolvimento econômico e socioambiental da 
região, assim como, a formação de pessoal ca-
pacitado para atuar no ensino e pesquisa. 

Visão

Tornar-se uma instituição pública de re-
conhecida excelência em termos de geração 
de conhecimento, pesquisa e pós-graduação, 
atuando de forma integrada com a sociedade 
e compromissada com o desenvolvimento sus-
tentável local, regional e nacional.

Conheça a Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação da UFMA

Pós-Graduação

As políticas de incentivo à pós-graduação 
na UFMA são responsabilidade da Pró-Reito-
ria de Pesquisa e Pós-Graduação, por meio do 
seu Departamento de Pós-Graduação (DPG). 

São atribuições do DPG, o fortalecimento 
da pós-graduação, obtido através da capacita-
ção de recursos humanos e a melhoria quali-
tativa e quantitativa dos cursos ofertados pela 
Instituição. Em termos de capacitação fun-
cional, os afastamentos seguem o Plano Ins-
titucional de Formação de Quadros Docentes 
– Planfor, sendo devidamente regulamentados 
e acompanhados pela Divisão de Capacitação 
de Docentes (DCD). Também na DCD são 
acompanhadas e implementadas as bolsas de 
mestrado e doutorado, concedidas pelos órgãos 
de fomento como, a Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 
o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e a Fundação 
de Amparo a Pesquisa e ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico do Maranhão (Fape-
ma). Os cursos de pós-graduação stricto e lato 
sensu e todos os seus parâmetros são acompa-
nhados e regulamentados na Divisão de Cur-
sos de Pós-Graduação (DCPG).

Pesquisa 

Na Universidade, o setor responsável pelo 
desenvolvimento de políticas para a expansão 
e consolidação da pesquisa científica e tecnoló-
gica, e pelo gerenciamento da pesquisa é o De-
partamento de Pesquisa (DPQ) da PPPG. Setor 
onde são gerenciados e cadastrados os projetos, 
os grupos e núcleos de pesquisa, por meio da 
Divisão de Acompanhamento e Divulgação de 
Projetos (DIADP). É também ali que a inicia-
ção científica é gerida, através da coordenação 
do Programa de Bolsas de Iniciação Científica 
(PIBIC), que implementa anualmente as cotas 
de bolsas do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

Apresentação
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Fundação de Amparo a Pesquisa e ao Desen-
volvimento Científico e Tecnológico do Mara-
nhão (FAPEMA) e UFMA, além de organizar 
o Seminário de Iniciação Científica (SEMIC). 

O Departamento de Pesquisa da Univer-
sidade, também, é responsável pela publicação 
Cadernos de Pesquisa, periódico destinado à 
divulgação de pesquisas científicas.

Inovação 

O Departamento de Apoio a Projetos de 
Inovação e Gestão de Serviços Tecnológicos 
(DAPI) foi criado com a finalidade de cum-
prir com o disposto na Lei 10.903/2004 (Lei 

de Inovação), regulamentada pelo Decreto 
5.563/2005 (Lei de Propriedade Intelectual), 
considerando a necessidade de estabelecer, 
no âmbito da UFMA, medidas de incentivo 
e inovação à pesquisa científica e tecnológica, 
em parceria com o meio empresarial. Assim, 
o DAPI tem como objetivos principais: a re-
gulamentação das atividades de inovação, a 
propriedade intelectual de produtos/proces-
sos gerados na Instituição (patentes, marcas, 
modelos de utilidade, desenho industrial, 
cultivares, programas de computadores, etc.), 
bem como, a transferência de tecnologia ao 
mercado e a prestação de serviços tecnológi-
cos às empresas.

Organograma da PPPG
Setores em processo de implantação

Legenda:

PPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
CCD - Coordenação de Capacitação de Docentes
CCPG - Coordenação de Cursos de Pós-Graduação
CEP - Comitê de Ética de Projetos
CP – Coordenação de Projetos
CPI - Coordenação de Propriedade Intelectual
CSTI – Coordenação de Serviços Tecnológicos e de Inovação
DAI - Divisão Administrativa Interna
DAPI – Departamento de Apoio a Projetos de Inovação e 
Gestão de Serviços Tecnológicos

DCLS – Divisão de Cursos Lato Sensu
DCSS – Divisão de Cursos Strictu Sensu
DIADP – Divisão de Acompanhamento e Divulgação de Projetos
DPG - Departamento de Pós-Graduação
DPI – Divisão de Projetos Institucionais
DPq- Departamento de Pesquisa
DPRP – Divisão de Prospecção e Redação de Patentes
DTT – Divisão de Transferência de Tecnologia
PIBIC – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
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Mestrado em Enfermagem

Mestrado em Ciências
da Computação

Mestrado em História

Mestrado em Energia
e Ambiente

Rede Nordeste de Formação
de Saúde da Família (RENASF)

Mestrado Pro�ssional em Matemática
em Rede Nacional (PROFMAT)

Mestrado em Psicologia

Mestrado em Design
Mestrado em Ciência Animal - Chapadinha

Mestrado em Direito Mestrado em Ciência dos Materiais - Imperatriz

2013

Pós-Graduação

Crescimento com qualidade, essas palavras definem o objetivo da atual gestão da Univer-
sidade, que desde 2007 apresenta uma expansão significativa em diversos segmentos, nesse 
caso em especial na pós-graduação stricto e lato sensu. Os números falam por si, a oferta de 
cursos de Mestrados e Doutorados da UFMA, dos cursos realizados por meio de convênio 
com outras Universidades do País, os Mestrados e Doutorados Interinstitucionais, além dos 
cursos de especialização, em poucos anos, tiveram uma ampliação tanto na quantidade, quan-
to no conceito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES), 
órgão responsável pela pós-graduação no País.

Nos últimos anos a Universidade Federal do Maranhão tem passado por grandes 
transformações em sua estrutura física e acadêmica. Dentre este volume de mu-
danças podemos destacar a pós-graduação da Instituição, que teve um crescimen-

to quantitativo na oferta de cursos de pós-graduação, e qualitativo no aumento do conceito de 
alguns cursos e principalmente na busca pela consolidação dos programas recém-implantados.

Mestrados e Doutorados: 
  surge uma nova realidade na UFMA

Os Mestrados são destaque nesse crescimento. Em 2007 a UFMA possuía 12 cur-
sos de Mestrados no CAMPUS de São Luís, hoje a Universidade conta com 27 
Mestrados, dentre estes dois cursos de Mestrado da UFMA no interior do Estado 

do Maranhão, o Mestrado em Ciência Animal, localizado no CAMPUS de Chapadinha, e o 
recém-aprovado, Mestrado em Ciência dos Materiais, localizado no CAMPUS de Imperatriz.

Os cursos oferecidos são dispostos em áreas distintas do conhecimento, sendo distribuí-
dos da seguinte forma:

Mestrados

O Crescimento 
do Mestrado
Projeção 2008 à 2013
de novos programas de mestrado
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Após a criação de novos cursos de Mestrado, outro ponto que merece destaque é a 
atenção dedicada à melhoria e consolidação dos programas de pós-graduação implantados 
na UFMA. Nesse segundo momento, a Instituição busca possibilitar aspectos qualitativos 
para materializar esse objetivo. Com o aumento do conceito CAPES dos Programas de Pós-
-Graduação a instituição pôde emitir propostas para aprovação dos doutorados. Esta situa-
ção pode ser observada na aprovação dos Doutorados em Engenharia da Eletricidade, Saúde 
Coletiva, Física, Ciências Sociais, Odontologia e o recém-aprovado Doutorado em Ciências 
da Saúde, sendo que tais programas possuíam conceito 3 na CAPES e, posteriormente, subi-
ram para o conceito 4, o que possibilitou um avanço na Pós-Graduação no Estado. 

Aprovação do 
Mestrado em 
Ciência dos 
Materiais

Aprovado em 
março de 2013, 
o Mestrado em 
Ciência dos 
Materiais é o 
primeiro curso de 
mestrado do sul 
do maranhão. O 
curso é voltado 
para alunos 
concluintes 
de cursos de 
graduação em 
Engenharias, 
Física, Ciências 
Naturais e 
Química. O corpo 
docente deste novo 
curso é composto 
por 9 professores 
permanentes, 
dos quais 6 são 
bolsistas de 
produtividade do 
CNPq (mais de 
60% do quadro 
permanente) 
e 1 professor 
colaborador. Este 
corpo docente 
(permanente) 
publicou, nos 
últimos três 
anos, mais de 60 
artigos científicos 
em revistas 
internacionais 
indexadas. Devido 
a essas qualidades 
de oito propostas 
submetidas de 
todo Brasil para a 
área de Materiais, 
somente a USP e a 
UFMA aprovaram 
os cursos de pós 
graduação.

Número de alunos de Mestrado nos 
últimos anos

Total de defesas de Mestrado

06 Mestrados na área da Saúde (Biodiversida-
de e Conservação, Ciências da Saúde, Saúde 
Materno Infantil, Odontologia, Enfermagem 

e Saúde Coletiva;

06 Mestrados na área das Ciências Exatas 
(Química, Matemática e Ciência da Compu-
tação, além de Engenharia de Eletricidade, 

Física e Design);

04 Mestrados em Ciências Humanas (Cul-
tura e Sociedade, História, Ciências Sociais e 

Psicologia);

04 Mestrados em Ciências Sociais (Educação, 
Desenvolvimento Socioeconômico, Políticas 

Públicas e Direito);

02 Mestrados Interdisciplinares (Saúde e Am-
biente e Sustentabilidade de Ecossistemas);

01 Mestrado Acadêmico em Ciências Agrá-
rias (em Ciência Animal);

01 Mestrado Acadêmico em Ciência dos 
Materiais;

01 Mestrado Interdisciplinar Profissional (em 
Energia e Ambiente);

Mestrado Profissional em Matemática em 
Rede Nacional (PROFMAT);

Mestrado Rede Nordeste de Formação em 
Saúde da Família (RENASF).

Além dos cursos acima descritos, a Universidade também integra dois                                                                                                                                             
Mestrados Profissionais em Rede:

2007 2008 2009 2010 2011 2012

375
405

450

600
655

771

2007 2008 2009 2010 2011 2012

126 126

177
150 153

231
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Os Doutorados da UFMA con-
quistaram uma projeção rele-
vante durante a atual gestão da 

Universidade, a qual não poupou esforços e 
investimentos para mudar a realidade encon-
trada em 2007. No cenário anterior a Institui-
ção possuía apenas dois doutorados, um em 
Políticas Públicas com conceito 5 da CAPES 
e um Doutorado em Rede Nordeste de Bio-
tecnologia (RENORBIO). 

Em 2008, foram aprovados os doutora-
dos em Engenharia de Eletricidade e Saúde 
Coletiva, ambos com conceito 4 da Capes. Já 
em outubro de 2010, após a obtenção da nota 
4 na avaliação trianual, a proposta de criação 
do doutorado em Ciências Sociais do Progra-
ma de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 
UFMA foi aprovada pelo Conselho Técnico-
-Científico da Educação Superior da CAPES. 
No mês de dezembro deste mesmo ano, a 
CAPES aprovou também a abertura do curso 
de Doutorado em Física, o primeiro doutora-
do em Física do Estado do Maranhão.

Em 2011, começou a funcionar o Dou-
torado em Ciências Sociais do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais. Este ano 
também foi marcado pela conquista do Dou-
torado em Odontologia e a implantação do 
Doutorado em Rede de Biodiversidade e Bio-
tecnologia da Amazônia Legal (BIONORTE). 

Dentre os cursos implantados nos úl-
timos anos, é possível destacar também a 
recente aprovação do Doutorado em Ciên-

cias da Saúde. No mês de setembro de 2012 a 
CAPES divulgou os resultados da apreciação 
das propostas de novos cursos. As propostas 
foram analisadas e recomendadas durante a 
139ª Reunião do Conselho da Educação Supe-
rior (CTC-ES), realizada no período de 24 a 
28 de setembro de 2012, em Brasília. Entre as 
propostas recomendadas, estava a do Douto-
rado em Ciências da Saúde da UFMA.

O Edital do Doutorado em Ciências da 
Saúde foi lançado ainda em outubro do mes-
mo ano, oferecendo 10 vagas para Profissio-
nais mestres nas áreas de Ciências Biológicas 
e da Saúde, as linhas de pesquisa do Programa 
são: Biotecnologia em Produtos Naturais, Do-
enças Infecciosas e Parasitárias, Pesquisa em 
Clínica e Cirurgia Experimental.

No decorrer destes cinco anos a Univer-
sidade implantou sete cursos de Doutorado, 
além de fortalecer os doutorados que já exis-
tiam, esse fato possibilitou ao Programa de 
Políticas Públicas alcançar o conceito 6 da 
CAPES, conceito de excelência internacional. 
O programa ganhou destaque em uma área 
em que havia até então, em todo o Brasil, ape-
nas um programa neste nível de relevância.  

A criação destes cursos marca a expansão 
da Universidade, contribui para o crescimen-
to econômico e fortalecimento intelectual do 
Estado, e representa o alargamento das opor-
tunidades de aperfeiçoamento de profissionais 
de diversos municípios do Maranhão.

Doutorados

Projeção 2008 à
2012 - novos programas
de Doutorado.

O Crescimento 
do Doutorado
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Evolução da Pós-Graduação na 
UFMA
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Mestrandos e Doutorandos titulados
de 2007 a  2012

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFMA tem como principal objetivo fo-
mentar a pesquisa e o estudo científico, tornando possível a realidade à qual a Instituição 
está inserida, visando à qualificação de profissionais no Maranhão. O avanço durante a 

gestão 2007-2012 da UFMA é o resultado dos esforços, empenho e muita dedicação na busca para o 
crescimento e qualificação da pós-graduação do Estado, além do comprometimento de professores, 
técnicos e alunos para a realização e implantação dos cursos na Universidade. 

O crescimento do número de alunos titulados nos Mestrado e Doutorados da Universidade deve-
-se principalmente ao aumento na oferta de cursos de pós-graduação e ao acompanhamento mais 
efetivo da Pró-Reitoria junto aos Programas de Pós-Graduação da Instituição.

2012

alunos 
titulados236

2009

alunos 
titulados171

2010

alunos 
titulados154

2011

alunos 
titulados150

2007

alunos 
titulados135

2008

alunos 
titulados128
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Além dos cursos de Mestrados e Dou-
torados acadêmicos, profissionais e em rede 
já existentes, a Universidade também oferece 
os Cursos de Mestrados e Doutorados Inte-
rinstitucionais, comumente utilizados pelas 
siglas MINTER e DINTER. Esses cursos são 
realizados a partir de um convênio celebrado 
entre duas conceituadas instituições visando 
o crescimento profissional de técnicos e do-
centes pertencentes ao quadro funcional das 
instituições conveniadas.

Em 2007 a UFMA, como instituição 
receptora, possuía apenas um MINTER em 
realização, o MINTER em Linguística, con-
vênio celebrado com a Universidade Federal 
do Ceará, com 15 alunos matriculados; e dois 
Doutorados Interinstitucionais, o DINTER 
em Linguística e Língua Portuguesa, parce-
ria com a Universidade Estadual Paulista do 
Campus de Araraquara (UNESP/Araraqua-
ra), com 17 alunos; e o DINTER em Educação, 
realizado com parceria da Universidade Esta-
dual Paulista do Campus de Marília(UNESP/
Marília), com 18 alunos matriculados.

O cenário atual mostra o empenho da 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação na 
ampliação desses números. Agora a UFMA 
apresenta mais um MINTER em realização, 
o Mestrado Interinstitucional em Adminis-
tração, aprovado no início do ano passado, e 
aguardado com muita expectativa pelos fun-
cionários Técnico-Administrativos da Uni-
versidade, o curso teve sua aula inaugural re-
alizada em setembro de 2012, este MINTER 
é resultado da parceria entre a Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA) e a Univer-
sidade Federal de Santa Maria (UFSM). Du-
rante estes últimos cinco anos foi oferecido 
também o MINTER em Comunicação, con-
vênio entre a UFMA e a Universidade Federal 
Fluminense, o curso foi concluído.

O grande destaque vai para a o aumento 
da oferta de Doutorados Interinstitucionais. 
Atualmente a Universidade oferece dez DIN-
TERs, um número mais que significativo em 
relação ao ano de 2007. Os cursos são dispos-
tos em diversas áreas do conhecimento.

Mestrados e Doutorados Interinstitucionais 

Essa modalidade 
de cursos de 
pós-graduação 
tem beneficiado 
e motivado os 
funcionários da 
Universidade, 
a procura pela 
qualificação tornou-
se mais intensa, 
principalmente a 
qualificação dos 
professores da 
UFMA, isto justifica 
a quantidade 
superior na oferta 
dos Doutorados 
Interinstitucionais em 
relação aos MINTERs 
na Instituição.

Confira abaixo os 
cursos de MINTER e 
DINTER oferecidos 
atualmente:

MINTER  em 
Administração
DINTER – 
Fisiopatologia Clinica  
e Experimental
DINTER  em Filosofia
DINTER em Ciências 
do Solo
DINTER em 
Enfermagem em 
Saúde Pública
DINTER em 
Linguistica    UFC-
UFMA
DINTER em Medicina 
Tropical
DINTER em 
Comunicação Social
DINTER em 
Informática na 
Educação
DINTER em 
Educação
DINTER em 
Oncologia

Total de cursos de  MINTER e DINTER oferecidos na UFMA – Projeção 2007-2012

3
2 2 2

1 1 1 1

8

10 10 10

0

2

4

6

8

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012

DINTER

MINTER
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Os cursos de especialização em nível de pós-graduação lato sensu são direcionados à 
área de exercício profissional, tanto do docente como de outros profissionais inse-
ridos no mercado de trabalho, na perspectiva de educação continuada. Têm carga 

horária mínima de 360 horas e os critérios de ingresso em um curso de pós-graduação lato sen-
su são definidos de forma autônoma em cada instituição, sendo obrigatória a apresentação de 
diploma que ateste a conclusão de curso superior. 

Pensando nisso a Universidade Federal do Maranhão disponibiliza vários cursos de espe-
cialização para qualificação profissional. Nestes últimos cinco anos o destaque vai para os cur-
sos de especialização à distância. Acompanhando a progressão na oferta de cursos durante os 
últimos anos, podemos verificar um aumento significativo de espacializações nesta modalidade.

      Especialização em Números

Do ano de 2007 
a 2010, o número 

de cursos de 
especialização 

permaneceu estável. 
O destaque 

nesta área foi 
à implantação 
de 08 cursos a 

distância de 2008 
a 2010. O número 

de discentes em 
2010 cresceu 61% 

quando comparado 
ao ano de 2007.

Em 2011 
observou-se um 
crescimento no 

número de cursos 
e vagas ofertadas, 

principalmente 
em função de 

cursos à distância, 
muitos deles com 

financiamentos 
de órgãos como 

Ministério da 
Saúde, Ministério 

da Educação 
(MEC/FNDE, 

UNASUS, UAB, 
SECAD/MEC), 

além dos cursos 
auto-financiados.

Especialização

14

2007

48

1643

206
42

2428

270

1853

33

391

50

4018

806

60

4844

206
72

5416

1146

2008 2009 2010 2011 2012

Total de Cursos de Especialização

Total de Alunos Matriculados

Especialistas Formados
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Incentivo à pesquisa científica marca 
novo momento na UFMA

Na vida de qualquer professor, seja ele 
do ensino fundamental, médio ou 
superior, a função social básica a ser 

desenvolvida é a transmissão de conhecimen-
tos. Com relação aos professores universitários, 
essa transmissão de conhecimentos pode ser feita 
através de três maneiras: o Ensino, a Extensão e a 
Pesquisa. Dentre os três, destacamos a Pesquisa, 
que é definida no dicionário da língua portugue-
sa como “um processo sistemático de construção 
de conhecimentos que tem como metas principais 
gerar novos conhecimentos ou corroborar/refutar 
algum conhecimento já existente.”

 Com o intuito de tornar-se um centro de 
excelência nos próximos anos, a UFMA não po-
deria deixar de investir e apoiar massivamente 
a Pesquisa e a qualificação dos seus professores 
pesquisadores. A prova de tal compromisso com 
a Pesquisa está nos resultados obtidos através das 
ações e investimentos da Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação nos últimos anos.

 Um levantamento do mapa dos atuais in-
vestimentos do Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq) demonstra 
que a UFMA domina praticamente todos os tipos 
de atividades de Pesquisa no Maranhão. Dos 13 
auxílios e bolsas implementadas pelo CNPq no 

Estado em 2012, 9 tiveram a UFMA como insti-
tuição que mais desenvolveu atividades. Dentre 
projetos e bolsas em vigência, estão os de Desen-
volvimento Científico e Regional; Bolsas de Dou-
torado e Bolsas de Fixação de Doutores, alguns 
com 100% de participação da UFMA. Com mais 
de 80% de participação da Universidade estão as 
Bolsas de Produtividade em Pesquisa e Tecno-
logia; Bolsas de Mestrado; Bolsas de Iniciação 
Tecnológica Industrial; Bolsas de Apoio Técnico 
e à Participação/Realização de eventos e bolsas e 
auxílios CNPq.

 Quando se trabalha com assuntos como 
publicações, projetos e grupos de pesquisa, a 
UFMA demonstra um acentuado crescimento a 
partir do ano de 2007. Os projetos e grupos de pes-
quisa são importantes meios de desenvolvimento 
de pesquisa e acúmulo de experiências tanto en-
tre professores pesquisadores quanto com alunos 
da graduação. Além disso, a sociedade, em mui-
tos casos, colhe bons frutos resultantes dos tra-
balhos desenvolvidos pelos pesquisadores. Já as 
publicações de pesquisa são importantes porque 
demonstram a produção científica desenvolvida 
pelos professores de determinada instituição, o 
que possibilita a implantação de cursos de Mes-
trados e Doutorados, aumenta o padrão de quali-
dade da instituição, entre outros benefícios.
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A Importância da Pesquisa 
Científica

Temos a pesquisa científica, definida 
como uma atividade desenvolvida 
por investigadores, visando novas 
descobertas e contribuindo, assim, 

para a qualidade da vida intelectual. 
Para que o tão esperado êxito seja 
obtido com o trabalho realizado, 

faz-se necessário que o pesquisador 
se sinta motivado em realizá-lo. 

Assim, quanto maior for o interesse 
em buscar, analisar, testar e relatar 

os resultados alcançados, mais 
prazeroso será o desenvolvimento 

das tarefas
São necessários alguns 

questionamentos no momento de se 
iniciar uma atividade investigativa, 
tais como: O que a pesquisa poderá 

acrescentar à ciência? Quais 
benefícios trazidos à comunidade 

com o desenvolvimento desta? O que 
motivou o pesquisador a escolher 

este ou aquele tema?  
Outro ponto que converge com 
a escolha da temática é a prévia 

familiaridade com esta, visto que a 
falta dela pode trazer consequências 

desastrosas, tornando um desafio 
que poderia ser enriquecedor numa 
experiência frustrante. É essencial 

que o pesquisador não encare 
a atividade desenvolvida como 
uma obrigação, mas sim como 

uma oportunidade de pesquisar 
e aprender um pouco mais sobre 

um assunto relevante, tanto para si 
próprio, quanto para a sociedade de 

uma forma geral.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

95 102

120

156

182

157

2007 2008 2009 2010 2011 2012

72

94

112
121

139

2007 2008 2009 2010 2011 2012

269 283
310

381
410

240

Total de projetos de pesquisa 
na UFMA – 2007 a 2012

Total de Publicações de Pesquisa 
2007-2012

Total de Grupos de Pesquisa 
UFMA 2007-2012
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CNPq AÇÕES AFIRMATIVAS 

CNPq

FAPEMA

UFMA

VOLUNTÁRIOS

Componente fundamental do desen-
volvimento educacional superior no 
Brasil, a iniciação científica é trata-

da pela PPPG com toda a atenção que tal área 
necessita. É da iniciação científica na Gradu-
ação que serão formados os futuros professo-
res e pesquisadores da Universidade. O correto 
investimento nesta área chega a render frutos 
além das fronteiras da Universidade, trazendo 
benefícios para a sociedade maranhense e bra-
sileira. 

Na UFMA, O Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), vin-
culado ao Departamento de Pesquisa da Pró-
-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, sob a 
coordenação do professor Dr. Romildo Mar-
tins Sampaio é quem promove o desenvolvi-
mento da iniciação científica na Universidade. 
O PIBIC é um Programa centrado na iniciação 
científica que visa buscar novos talentos em 
todas as áreas do conhecimento, servindo de 
incentivo à formação de novos pesquisadores.

O objetivo é incentivar a participação ati-
va de alunos em Projetos de Pesquisa com qua-

lidade acadêmica, mérito científico e orien-
tação adequada, individual e continuada por 
parte dos professores pesquisadores. Os Proje-
tos culminam com um Trabalho Final avalia-
do e valorizado nos eventos científicos, como 
o Seminário de Iniciação Científica (SEMIC), 
fornecendo retorno imediato ao bolsista, com 
vistas à continuidade de sua formação, de 
modo particular, na Pós-Graduação. 

O PIBIC da UFMA foi criado em 21 de 
dezembro de 1987 com vistas a incrementar 
o Projeto Norte de Pós-Graduação do CNPq, 
desenvolvido à época, como uma tentativa da 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 
em superar as deficiências locais, permitindo 
aos nossos jovens, uma iniciação no campo da 
investigação científica. Atualmente, é um pro-
grama consolidado com 25 anos de experiên-
cia e milhares de projetos de pesquisa executa-
dos, jovens formados e bolsas distribuídas, em 
plena ascensão e projeção nacional. O alcance 
de um Mestrado e um Doutorado são dois ca-
minhos para os quais a iniciação científica é 
elemento fundamental.

Iniciação Científica

Orientadores do PIBIC por área do 
conhecimento cota 2012 – 2013
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 O PIBIC atualmente abrange todos os cursos da Universidade, subdivididos em áreas 
do conhecimento, que são: Agrárias, Biológicas, Exatas, Humanas, Medicina, Saúde, Sociais e 
Tecnologia. Nessa subdivisão são consideradas as lotações dos professores orientadores de cada 
bolsista, ou seja, um estudante de uma área pode ser ocupante de bolsa correspondente à outra 
área diferente da sua se o orientador for pertencente a esta outra área. 

 Uma curiosidade a ser ressaltada é o grande número de bolsistas voluntários, que to-
talizam 165 em 2012, conforme o gráfico anterior. Os bolsistas voluntários cumprem todas as 
responsabilidades e obrigações de um bolsista comum da iniciação científica, entretanto não 
recebem qualquer tipo de auxílio financeiro, como recebem os bolsistas dos órgãos de fomento. 
O principal objetivo dessa parcela de alunos não é a parte financeira, mas a parte científica em si, 
uma vez que a participação em um Programa de Iniciação Científica será critério fundamental 
na seleção de um futuro mestrado, e consequentemente no seu crescimento acadêmico e profis-
sional.

0

125

50

0

150

205

80

165

Comparativo 2007 e 2012

FAPEMA CNPQ CNPQUFMA UFMAVOLUNTÁRIOS VOLUNTÁRIOSFAPEMA

2007 2012

Total de Bolsas de Iniciação científica 2007 - 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Março/2013

175
215

265

624 593 600
675
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A Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGradu-
ação da UFMA apresentou em 2012 a 
nova redação dada à Resolução nº 37 

– CONSEPE, que trata dos projetos de pesquisa e 
dispõe as normas para a apresentação e aprova-
ção dos mesmos. A Resolução revoga as disposi-
ções referentes à criação dos projetos de pesquisa 
de que trata a antiga Resolução CONSEPE/1993, 
e demais disposições gerais.

Esta nova Resolução busca resolver os dois 
principais entraves associados aos projetos de 
pesquisa: tempo de tramitação e aprovação de-
masiadamente longas dos projetos aprovados 
por agências de fomento. A solução proposta na 
Resolução foi alterar o fluxo de tramitação, sen-
do os projetos com financiamento de agências, 
como CNPq, FAPEMA e CAPES, identificados 
já na submissão, fazendo-os tramitar mais rapi-
damente. 

Segundo o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-
-Graduação da UFMA, o Professor Doutor Fer-
nando Carvalho Silva “A elaboração desta Re-
solução faz parte do planejamento estratégico 
da PPPG, visando a atualização das Resoluções 
para atender de forma mais rápida as demandas 
da comunidade acadêmica.” Afirmou.

Também podem ser considerados avanços, 
a normatização não só do procedimento de sub-
missão, mas de todo o processo, como tópicos 
a serem levados em conta pelos avaliadores e o 
conteúdo dos relatórios. Haverá agora uma ava-
liação por parte dos pares, mais uniforme e sis-
temática.

É bom salientar que esta Resolução vem 
sendo debatida a mais de dois anos, discutida 
inicialmente por pesquisadores renomados de 
todas as grandes áreas do conhecimento e no úl-
timo Fórum de pesquisa promovido pela UFMA, 
como também pelos Departamentos e  Centros.

Nova Resolução dos 
Projetos de Pesquisa
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 Pensando em dinamizar as infor-
mações sobre a pesquisa cientí-
fica na Universidade, o Depar-

tamento de Pesquisa, por meio da Divisão 
de Acompanhamento de Projetos (DIADP), 
criou em 2005 o boletim informativo “PES-
QUISA ON-LINE”, ferramenta de comunica-
ção que tem por objetivo manter os pesquisa-
dores da Universidade atualizados acerca das 
oportunidades para desenvolver projetos de 
pesquisa e trabalhos científicos.

 O boletim tem periodicidade mensal 
e apresenta em seu conteúdo uma relação de 
editais dos órgãos de fomento à pesquisa, são 
eles: Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPQ), Fundação 
de Amparo a Pesquisa e ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico no Maranhão (FA-
PEMA), Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Fi-
nanciadora de Estudos e Projetos (FINEP), 
entre outros que apresentem conteúdo rela-
tivo à temática do boletim.

Conheça o Boletim Pesquisa on line

 Além disso, o boletim informativo 
dispõe da seção “TOME NOTA”, onde são 
divulgados os prêmios e os eventos científi-
cos de âmbito regional e nacional. Por últi-
mo, o boletim traz uma seção de artigos pu-
blicados pelos pesquisadores da UFMA em 
periódicos e revistas científicas. O PESQUI-
SA ON LINE é enviado mensalmente para 
os emails cadastrados dos pesquisadores da 
universidade no departamento de pesquisa 
da instituição.

 
 Se você pesquisador ainda não possui 

email cadastrado e gostaria de receber o 
boletim informativo, envie um email para 
pesquisaonlinepppg@gmail.com ou ligue 
para (98) 3272-8709, informe seu email e seu 
departamento. Caso você já possua cadastro, 
confime seu email junto ao departamento.
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O fluxo de submissões 
de trabalhos na revista 

Cadernos de Pesquisa é 
contínuo, podendo ser 
enviado para o e-mail: 

cadernosdepesquisa
@ufma.br. As normas 

de publicação e demais 
informações sobre 
a produção, equipe 

técnica, Comissão e 
Conselho Editorial e o 

acesso as publicações 
da revista podem ser 

acessadas pelo site: 
www.pppg.ufma.br/

cadernosdepesquisa.

Universidade. “A revista é o espaço para pu-
blicarmos o conhecimento que é produzido 
aqui na UFMA. O conhecimento e a experi-
ência devem ser colocados a serviço da so-
ciedade”, enfatizou o reitor.

De 1985 até os dias atuais, a revista 
Cadernos de Pesquisa passou por três 
interrupções que marcaram a história do 
periódico e das publicações científicas. 
Os designers das capas mostram esse três 
momentos.

Inicialmente, Cadernos de Pesquisa ti-
nha uma periodicidade semestral. Hoje, na 
atual gestão do Pró-Reitor da PPPG, Fer-
nando Carvalho, a revista segue suas pu-
blicações com periodicidade quadrimestral. 
Os números especiais, estão presentes desde 
as primeiras edições da revista.

No período de 1985-1993 foram 
publicados três números especiais com 
artigos que abordavam o tema em questão: 
Projeto Grande Carajás (vol. 2, n. 1); 100 
anos de Abolição (vol. 4, n. 1); 100 anos de 
República (vol. 5, n. 1).

A revista Cadernos de Pesquisa é 
uma publicação desenvolvida 
pela Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Pós-Graduação (PPPG), da Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA), que visa 
divulgar as pesquisas realizadas por profes-
sores e alunos dos Programas de Pós-Gra-
duação. A revista é multidisciplinar e é com-
posta por trabalhos científicos e inéditos da 
UFMA e de outras Instituições de Ensino 
Superior do País.

A revista científica foi elaborada pela 
Divisão de Informação para Pesquisa, 
composta pelas servidoras, Maria das Graças 
Pereira Jansen de Mello e Roza Maria dos 
Santos, com o apoio da Subcoordenação de 
Pesquisa. A primeira edição desse periódico, 
data do ano de 1985, na gestão do Reitor José 
Maria Cabral Marques, Jerônimo Pinheiro 
(PPPG) e Myrthes Barbosa Frota Pinheiro, 
coordenadora geral de Pós-Graduação e 
Pesquisa.

Para o reitor Natalino Salgado Filho, 
apoiar iniciativas como esta é fundamental 
para o crescimento e desenvolvimento da 

Revista Cadernos de Pesquisa

1985 1993 1999 200522
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De 1999-2005 tem-se dois números especiais, 
agora, formados não por temas específicos, mas, 
por trabalhos premiados em eventos: Caderno 
de resumo do 1º Congresso de ensino, pesquisa e 
extensão da UFMA (CONEPEX); Caderno de re-
sumo do XVII Seminário de Iniciação Científica 
(SEMIC).

Na atual gestão (2009-atual) a revista é mar-
cada por um momento de renovação e adaptação, 
atualizando o Regimento Interno e as Normas de 
Publicação. Já foram publicados dois números es-
peciais, um estudos em andamento dos alunos dos 
Programas de Pós-Graduação da UFMA, com ar-
tigos de revisão e resultados parciais de pesquisas 
em andamento, além de trabalhos de conclusão de 
disciplinas e outro com os artigos premiados do 
XXIII Encontro do SEMIC.

As capas coloridas identificam o número de 
cada edição; a multiplicidade de trabalhos repre-
senta o crescente interesse de professores e alunos 
na divulgação científica; e a credibilidade da re-
vista Cadernos de Pesquisa, alcança instituições 
de todo o país e, também, do exterior. De acor-
do com o editor científico da revista Cadernos 
de Pesquisa, Claudio Zannoni, o apoio dentro da 
instituição assim como a periodicidade, são pon-
tos fundamentais para estabelecer a credibilidade 
da revista e afirma, “a publicação em periódicos 
é fundamental seja para o docente como para o 
discente porque ela dá transparência às pesquisas 

2009 Atual

que estão sendo realizadas e as divulga no meio 
acadêmico incentivando assim o debate proficuo 
entre pesquisadores”.

A revista conta com uma Comissão Edito-
rial formada por professores de cada Centro da 
UFMA e com uma equipe técnica formada por 
revisores de língua portuguesa, referência, in-
glês, espanhol e diagramador. Possui, também, 
um Conselho Editorial composto por professo-
res nacionais e internacionais, estabelecendo-se 
um perfil político-filosófico na edição da revista 
científica.

Outra adaptação desse periódico é a di-
vulgação dos artigos no portal de Periódicos da 
UFMA e na página virtual da revista <www.
pppg.ufma.br/cadernosdepesquisa>, ligada dire-
tamente ao site da PPPG. 

As publicações da revista científica Cader-
nos de Pesquisa garantem espaço significativo na 
esfera da pesquisa e do conhecimento científico, 
tornando possível a apresentação das produções 
acadêmicas para além de seu âmbito original. A 
grande procura por seus exemplares tornou pos-
sível com o trabalho de toda a equipe em esta-
belecer uma série de requisitos necessários para 
a visibilidade de qualquer revista: periodicidade, 
qualidade dos trabalhos publicados, formação de 
avaliadores, Comissões, Conselho Editorial en-
tre outros.

23
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Nas grandes Universidades mundo 
afora, como em Harvard, Oxford 
e Cambridge, a proteção intelectu-

al dos pesquisadores e de tecnologias geradas 
nestas instituições é garantia fundamental. To-
dos os produtos e processos gerados e desen-
volvidos pelos pesquisadores de tais universi-
dades são patenteados pela própria instituição 
e, caso ganhem relevância nacional e/ou mun-
dial, carregarão consigo o nome da instituição 
e os méritos no processo de elaboração de seus 
produtos e tecnologias.

A Universidade Federal do Maranhão se-
gue esse padrão internacional. O Departamen-
to de Apoio a Projetos de Inovação e Gestão 
de Serviços Tecnológicos – DAPI, implantado 
pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
da UFMA, é o setor encarregado de regula-
mentar as atividades de inovações tecnológi-
cas desenvolvidas na universidade, de forma a 
proteger as tecnologias produzidas na UFMA.  
O DAPI foi criado em 2009 com o objetivo de 

aproximar a produção científica de suas aplica-
ções práticas e inovações. Sua aplicação partiu 
da necessidade de se estabelecer na universi-
dade um instrumento de incentivo à inovação 
tecnológica, que pudesse servir de meio para 
a regulamentação de atividades de inovação, 
propriedade intelectual, transferência e licen-
ciamento de tecnologias. 

O Departamento foi instituído com base 
no artigo 218, da Constituição Federal, a qual 
garante que o Estado deve promover e incen-
tivar o desenvolvimento científico, a pesquisa 
e a capacitação tecnológica. O Governo Fede-
ral já trabalha para aproximar inventores na-
cionais de universidades, centros de pesquisa 
e empresas. Para tanto, foi aprovada a Lei de 
Inovação Nº 10.973, de 02 de dezembro de 
2004. O DAPI busca subsidiar as inovações 
tecnológicas, além de estimular e valorizar a 
pesquisa que resulte em inovação tecnológica 
capaz de agregar valor econômico e em melho-
rias na qualidade de vida da sociedade. 

Propriedade intelectual, 
inovação e patentes

Patente Registrada 
pela UFMA
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Por que patentear?
 

Patentear é 
importante para 

conferir proteção às 
invenções e incentivar 

o desenvolvimento 
econômico e 

tecnológico dos 
novos produtos. 
Ao patentear sua 

invenção, o inventor 
adquire o direito 

temporário de impedir 
que sua descoberta 
seja copiada, usada, 
distribuída, vendida 
ou comercializada 

de alguma forma por 
outras pessoas e/ou 

empresas sem que haja 
a expressa autorização 
do titular da patente.

O que é propriedade intelectual?

 Propriedade Intelectual (PI) é 
uma expressão genérica que pretende ga-
rantir a inventores ou responsáveis por 
qualquer produção do intelecto (seja nos 
domínios industrial, científico, literário e/
ou arttístico) o direito de auferir, ao me-
nos por um determinado período de tem-
po, recompensa pela própria criação. Se-
gundo definição da Organização Mundial 
de Propriedade Intelectual (OMPI), cons-
tituem propriedade intelectual de inven-

ções, obras literárias e artísticas, símbolos, 
nomes, imagens, desenhos e modelos uti-
lizados pelo comércio.

 A propriedade intelectual abrange 
duas grandes áreas: Propriedade Industrial 
(patentes, marcas, desenho industrial, in-
dicações geográficas e proteção de culti-
vares) e Direito Autoral (obras literárias e 
artísticas, programas de computador, do-
mínios na Internet e cultura imaterial).

Avanços e Resultados

 Desde o ano de 2009, o DAPI saiu do papel e tornou-se ambiente de desenvolvimento 
dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, tendo a atendido vários pesquisadores 
que vieram em busca de informações que se referem à redação de patentes, a busca de ante-
rioridade e a orientação de depósitos de patentes.

 Com relação ao depósito de patentes do Instituto Nacional de Propriedade Intelectu-
al (INPI) o DAPI conta hoje com 21 depósitos, divididos em diferentes áreas. O crescimento 
do número de patentes depositadas pode ser observado no gráfico abaixo:
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I Fórum de Pós-Graduação da UFMA
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O I Fórum de Pós-Graduação da UFMA 
aconteceu nas dependências do Hotel Abbville, 
entre os dias 27 e 28 de junho de 2008, e con-
tou com a participação de mais de 400 inscri-
tos. Em sua primeira edição, o Fórum permitiu 
uma discussão das políticas de pós-graduação 
da Universidade, além de envolver os partici-
pantes na construção de diretrizes e propostas 
nessa área. 

O primeiro dia foi dedicado a uma série 
de palestras com representantes de entidades 
que apoiam e promovem a pesquisa no Brasil e 
no Maranhão. O objetivo é que os participan-
tes tenham uma visão geral de como está sen-
do desenvolvida a política de pós-graduação 
no país. No segundo dia, o evento contou com 
mesas redondas e apresentação de diretrizes 
para contemplar o planejamento estratégico da 
Pró-reitoria para a pós-graduação da UFMA. 

Durante a realização do Fórum, vale des-
tacar, a presença dos conferencistas da Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes), do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa 
e Pós-Graduação (Foprop), da Associação Na-
cional dos Dirigentes das Instituições Federais 
de Ensino Superior (Andifes) e da Secretaria de 
Estado da Ciência, Tecnologia, Ensino Supe-
rior e Desenvolvimento Tecnológico do Mara-
nhão (Sectec).

A Pós-Graduação é um impor-
tante instrumento do desenvol-
vimento científico no País, pois 

garante a capacitação científica e tecnológica 
de recursos humanos. Entretanto, no Mara-
nhão esse crescimento ainda necessita aten-
der a várias demandas, bem como qualificar 
um expressivo contingente de profissionais 
do campo do ensino, da gestão e da pesquisa, 
capacitando um quadro de especialistas, cuja 
atuação competente e dedicada se faça mar-
cante no âmbito teórico e prático. 

Para debater sobre essas questões, a Uni-
versidade Federal do Maranhão, por meio da 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 
realizou o seu I Fórum de Pós-Graduação. O 
evento surge com o intuito de reunir pesqui-
sadores, docentes e discentes, para discutirem 
sobre a pós-graduação na Universidade, bus-
cando atender às necessidades e deficiências 
dos programas de pós-graduação da Institui-
ção. O principal objetivo desse evento é contri-
buir para o desenvolvimento científico e tec-
nológico no Maranhão.

Fóruns de Pós-Graduação discutem a pesquisa e pós-
graduação na UFMA

Grandes Eventos marcam o
 Calendário da PPPG 
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II Fórum de Pós-Graduação da 
UFMA

Nesse mesmo ano aconteceu a segun-
da edição do Fórum de Pós-Graduação da 
UFMA, realizado entre os dias 01 e 02 de outu-
bro de 2008, o evento teve como tema principal 
a inserção de Estratégias para a Consolidação 
da Pós-Graduação na Universidade Federal do 
Maranhão. 

O II Fórum de Pós-Graduação foi mar-
cado por um alto nível de discussão em torno 
da política de Pós-Graduação da UFMA e do 
Estado do Maranhão. O evento contou com 
a presença de representantes de Instituições 
Governamentais, todos os coordenadores dos 
programas de pós-graduação da Universidade, 
assim como pesquisadores, discentes e demais 
integrantes desta Instituição, além dos repre-
sentantes de agências de fomento à pesquisa 
científica, envolvidos na busca de soluções im-
portantes para o crescimento e consolidação 
da pós-graduação no Estado do Maranhão. 

A realização do Fórum é, portanto, uma 
instância de formulação de propostas para a 
pós-graduação Stricto e Lato Sensu e a refle-
xão sobre a formação de pesquisadores, além 
de definir estratégias para o crescimento e a 
consolidação dos programas em nível Stricto 
e Lato Sensu. A programação oficial incluiu a 
realização de palestras, grupos de trabalho e 
mesas de debate.
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UFMA terá novo Fórum de Pós-
Graduação em 2013

Após uma pausa para reorganização de 
diretrizes e um planejamento mais criterio-
so do evento, neste ano (2013), será realizado 
o IV Fórum de Pós-Graduação, Pesquisa e 
Inovação da UFMA. 

Durante os últimos anos a Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação da UFMA dedicou-
-se à ampliação no quantitativo de cursos ofer-
tados pela Universidade, e no aumento dos da-
dos relacionados à pesquisa científica, além de 
buscar pela regulamentação das atividades de 
inovação tecnológica, criando o Departamen-
to de Apoio a Projetos de Inovação e Gestão de 
Serviços Tecnológicos (DAPI), em 2009. Essas 
iniciativas possibilitaram à Universidade dei-
xar para trás o cenário de atraso encontrado 
anteriormente.

A partir das mudanças citadas acima, 
para este ano (2013), a Pró-Reitoria tem como 
principal objetivo consolidar e acompanhar 
efetivamente esse crescimento, tanto nos pro-
gramas de Pós-Graduação, quanto na pesqui-
sa e inovação tecnológica. Uma das atividades 
que será lançada este ano, para atender a essa 
demanda, é o Programa de Qualidade para a 
Pós-Graduação e Pesquisa, dentre outros que 
serão discutidos e apresentados no IV Fórum, 
a ser realizado em 2013. 

III Fórum de Pós-Graduação, 
Pesquisa e Inovação da UFMA

A partir das experiências obtidas em 
anos anteriores, a terceira edição do Fórum 
de Pós-Graduação, agora, voltou suas discus-
sões para o âmbito da Pesquisa e Inovação da 
UFMA. O evento foi realizado durante os 
dias 13 e 15 de outubro de 2010 e teve como 
tema a “Qualidade na Pesquisa, Pós-Gradua-
ção e Inovação” na Universidade.

Neste Fórum, os docentes e discentes 
dos Programas de Pós-Graduação da UFMA 
discutiram e estabeleceram a política de Pós-
-Graduação, Pesquisa e Inovação a ser de-
senvolvida pela Pró-Reitoria de Pesquisa. 
Já foram realizados três Fóruns no período 
de 2008 a 2010. Os mesmos têm contribuí-
do para conhecer e acompanhar, de maneira 
mais efetiva, a situação dos programas, facili-
tando o planejamento das ações para melho-
rias e crescimento da pós-graduação no esta-
do do Maranhão.

O resultado das discussões no III Fórum   
pode ser observado com a aprovação da nova 
resolução dos projetos de pesquisa. Esta nova 
Resolução busca resolver os dois principais 
entraves associados aos projetos de pesquisa: 
tempo de tramitação e aprovação demasia-
damente longas dos projetos aprovados por 
agências de fomento.
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O Seminário de Iniciação Científica (SE-
MIC), organizado pela Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação e pela Co-

ordenação do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica (PIBIC), acontece anualmente 
e tem por finalidade divulgar a produção cientí-
fica desenvolvida pelos alunos bolsistas do PIBIC 
da UFMA. O evento promove ainda a socialização 
dos resultados das pesquisas, pois reune bolsistas e 
professores/orientadores das diversas áreas, como 
Ciências Agrárias, Biológicas, Exatas, Humanas, 
Sociais, Tecnológicas, Medicina e da Saúde.

Criado em 1989, o evento surgiu com o pro-
jeto piloto proposto pelo CNPq (Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
para concessão de bolsas de iniciação científica no 

Brasil. Inicialmente, o primeiro plano de conces-
são de bolsas contemplou somente as Universida-
des Federais do Maranhão, Paraná e Pará. A par-
tir dessa data, o CNPq abriu edital para cotas de 
bolsas institucionais e a UFMA recebe, desde en-
tão, as bolsas do CNPq e seleciona os alunos para 
desenvolverem pesquisas científicas. 

Para participar da iniciação científica o aluno 
de graduação deve, primeiramente, procurar um 
professor/orientador que tenha preferencialmente 
titulação de doutor e formular com ele um plano 
de trabalho. Em seguida, o orientador encaminha 
seus projetos e planos de trabalho para o PIBIC, 
seguindo os prazo e requisitos do edital, e espera a 
aprovação da sua bolsa de iniciação científica.

Seminário de Iniciação Científica
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No ano passado o SEMIC realizou a sua XXIV edi-
ção, que aconteceu no período de 5 a 8 de novembro. O 
SEMIC 2012 contou com 527 trabalhos inscritos. Du-
rante o evento foram feitas apresentações de pôsteres 
e comunicações orais dos trabalhos dos bolsistas das 
graduações e bolsistas do PIBIC Júnior, que são alunos 
do Ensino Médio do Colégio Universitário da UFMA 
(COLUN) que também desenvolvem atividades de 
pesquisa científica e tecnológica. Ao final do seminário 
ocorreu a premiação dos melhores projetos expostos 
nas modalidades de pôster e comunicação oral, na qual 
51 alunos foram premiados.

Assim o SEMIC, além de apresentar os resultados 
dos projetos de iniciação científica, atende aos requi-
sitos da política de Iniciação Científica do CNPq que 
estabelece através da Resolução Normativa 017/2006, 
a socialização dos resultados das pesquisas nas insti-
tuições de ensino. O Seminário de Iniciação Científica 
ainda é uma importante ferramenta pedagógica, pois 
possibilita ao bolsista demonstrar seu potencial de 
criação e investigação, estimulando-o a crescer acade-
micamente e a ampliar suas pesquisas nos cursos de 
pós-graduação.
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 No ano em que comemorou-se os 400 anos de fundação da cidade de São Luís, 
a Universidade Federal do Maranhão, após 17 anos, sediou, pela segunda vez, 
a Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a 64º 

SBPC, com o tema: Ciência, Cultura e Saberes Tradicionais para enfrentar a pobreza. A 
Reunião aconteceu de 22 a 27 de julho de 2012, na cidade universitária, e o tema proposto 
foi escolhido por meio de enquete publicada no site da UFMA.  

 A Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) 
acontece desde 1948, e conta com a participação de autoridades, gestores do sistema nacional 
de ciência e tecnologia (C&T) e representantes de sociedades científicas. A Reunião é um 
importante meio de difusão dos avanços da ciência nas diversas áreas do conhecimento e um 
fórum de debates de políticas públicas em Ciência e Tecnologia. 

 A cada ano a SBPC é realizada em um estado brasileiro diferente, sempre em uma 
universidade pública. O evento reúne milhares de pessoas, entre cientistas, professores e 
estudantes de todos os níveis, profissionais liberais e demais interessados. 

 Durante os cinco dias do evento, a UFMA observou um fluxo de pessoas nunca visto 
na Cidade Universitária: 25 mil pessoas de todo o país e de todas as idades participaram 
da 64ª Reunião Anual da SBPC, evento destacado, inclusive, pela mídia local e nacional. A 
abertura, realizada no dia 22, contou com a presença de autoridades da Universidade Federal 
do Maranhão, da SBPC Regional e Nacional, representantes do Governo Estadual, ministros 
do Governo Federal e o vencedor do Prêmio Nobel de Química de 2011, Daniel Shechtman. 
A solenidade foi traduzida inteiramente em Linguagem Brasileira de Sinais, marcando a 
estreia da SBPC Inclusiva na Reunião Anual da SBPC. 

Grandes eventos marcaram o calendário 
da PPPG/UFMA em 2012

Renato Archer, 
90 anos: Legado e 
Atualidade

No dia 10 de julho 
de 2012 – pouco 
antes, portanto, 
da abertura da 
64º Reunião 
Anual da SBPC 
– completaram-
se os 90 anos de 
nascimento do 
militar e cientista 
maranhense 
Renato Archer, 
primeiro político 
a ocupar o cargo 
de ministro de 
Estado da Ciência 
e Tecnologia. 
Por ensejo da 
data, a atividade 
teve por objetivo 
homenagear este 
que foi também 
uma referência 
do campo 
democrático, 
destacando 
o legado e a 
atualidade de seu 
trabalho como 
referência para as 
novas gerações 
de maranhenses e 
brasileiros. O III 
CONEPEX prestou 
uma homenagem 
na data de 24 de 
julho, ao cientista 
e político Renato 
Bayma Archer da 
Silva.
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 A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação da UFMA, com o Diretório Nacional 
da SBPC ficaram à frente da comissão responsável 
pela organização das sessões de pôsteres e 
pela programação científica deste grandioso 
evento. Na programação científica constavam 
simpósios, mesas-redondas, conferências, 
minicursos, encontros, assembleias, sessões 
especiais, comunicações científicas e sessões de 
pôsteres.

 Em 2012, foram preparados cerca de 90 
minicursos, 70 mesas redondas, 40 conferências 
e 15 simpósios. Foram cerca de 1000 pôsteres 
apresentados por dia. A proposta de discutir o 
combate à pobreza, que não vem a ser somente 
a pobreza, mas também a vulnerabilidade 
socioeconômica, foi e é importante para a 
comunidade acadêmica e para a sociedade, 
nesse momento em que há convergência entre 
cultura, ciência e saberes tradicionais.
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 Paralelo à SBPC, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação realizou, em parceria com as Pró-
Reitorias de Ensino e Extensão, e apoio da Mineradora VALE, III Congresso de Ensino, Pesquisa 
e Extensão (III CONEPEX). O evento aconteceu de 23 a 26 de julho no estacionamento do 

Centro Pedagógico Paulo Freire no Campus do Bacanga, UFMA.

 Em sua terceira edição o CONEPEX 2012 tem como tema a Integração da Pesquisa, Ensino e Extensão, 
cujo objetivo é pôr em discussão a melhoria da qualidade da formação dos discentes. Para o Pró-Reitor de 
Pesquisa e Pós-Graduação da UFMA, Fernando Carvalho, esse é um evento que possibilita o diálogo entre 
docentes e discentes, ampliando as experiências entre as áreas de ensino, pesquisa e extensão. 

III Congresso de Ensino, 
Pesquisa e Extensão

Esse é um evento singular porque congrega 
todos os tipos de bolsas da universidade e faz com 
que haja um compartilhamento do conhecimento 

gerado dentro da Instituição. 
    Fernando Carvalho, Pró-Reitor de Pesquisa e 

Pós-Graduação da UFMA.
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 Com público-alvo voltado para estudantes de 
diversas modalidades de bolsas de Iniciação Cientí-
fica, do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), da Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico 
do Maranhão (FAPEMA) e Universidade Federal 
do Maranhão (UFMA); além de voluntários do Pro-
grama Institucional de Bolsas de Iniciação em De-
senvolvimento Tecnológico e Inovação – PIBITI/
UFMA, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
à Docência da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (PIBID/CAPES/UFMA) e 
Programa de Bolsas de Extensão da UFMA (PBEXT/
UFMA); o evento tem a intenção de integrar os pro-
gramas desenvolvidos pelas Pró-Reitorias, assim 
como melhorar o processo de difusão das atividades 
acadêmicas dos pesquisadores e seus orientandos.  

 O III CONEPEX foi um evento à parte da 64ª 
SBPC, porém, aberto ao público em alguns eventos da 
sua programação. Durante os três dias de realização 
foram 520 resumos expostos e o minicurso “Metodo-
logia da Pesquisa”, apresentado pela Professora Mestre 
Dirlene Barros do Departamento de Biblioteconomia 
da UFMA. Além destes, foi realizado também, na ten-
da do CONEPEX, uma homenagem a Renato Archer, 
com o tema: Homenagem a Renato Archer, 90 anos: 
Legado e Atualidade. 
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Implantação do Programa de Qualidade da Pesquisa, 
Pós-Graduação e Inovação da UFMA

34

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação da Universidade Federal 
do Maranhão durante os últimos 

cinco anos tem promovido avanços significativos, 
tais como: aumento do número dos projetos de 
pesquisa e uma considerável expansão dos cursos 
de pós-graduação oferecidos pela universidade.

 Visando a melhoria da qualidade dos 
cursos de pós-graduação da instituição, a PPPG 
criou o Programa de Qualidade da Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação da UFMA. Este Programa 
tem por finalidade promover a contínua avalia-
ção de desempenho dos Programas de Pós-Gra-
duação objetivando atingir padrões de qualidade 
em nível nacional e internacional dos Programas 
ofertados pela instituição, assim como, incentivar 
pesquisas e inovação de alto impacto científico.

 O Programa deverá trabalhar em vários 
segmentos e para isso foi criada e aprovada pelo 
Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CON-
SEPE), uma Resolução que irá determinar di-
retrizes para que os programas de pós-graduação 
possam atingir padrões de qualidade nacionais. 

 Dentre os segmentos a serem desenvolvi-
dos estão:

 1. A infraestrutura física dos programas 
de pós-graduação que receberão melhorias nos 
laboratórios, secretarias, salas de aula; 

 2. Alocação de recursos humanos para 
atender às necessidades administrativas dos pro-
gramas; 
 3. Mudanças nos projetos pedagógicos, a 
fim de incluir as novas tecnologias educacionais;  
 4. Chamadas internas de apoio aos recém-
doutores e recém-nomeados para desenvolvi-
mento de projetos de pesquisa; 
 5. Incentivo aos pesquisadores para 
publicação de artigos científicos, no qual serão 
custeadas as despesas de publicação de artigos 
em periódicos Qualis A1, A2; publicação de liv-
ros (C3 e C4); e capítulos de livros (L3, L4);
 6. Apoio à manutenção de equipamentos 
multiusuários, nos quais serão custeados serviços 
de terceiros para instalação, manutenção correti-
va e contratos de manutenção preventiva de equi-
pamentos multiusuários, além do financiamento 
de peças de reposição nacional e ou/importadas, 
com o objetivo de evitar o interrompimento das 
atividades de pesquisa;
 7. Criação do Prêmio UFMA de Teses e 
Dissertações,  será concedido um prêmio de dis-
sertação e um prêmio de tese, por ano, para cada 
grande área do conhecimento; 
 8. Promoção de cursos de redação de arti-
gos científicos e patentes, entre outros.
 As mudanças sugeridas pelo Programa 
serão importantes para o fortalecimento dos cur-
sos de pós-graduação da UFMA e contribuirão 
para a formação de profissionais de alto nível que 
atendam às necessidades regionais e nacionais.



35

Implantação do sistema Financiar na UFMA

 Apoiado pela Fundação Josué Montelo, o Financiar é um sistema de busca que disponibiliza informações sobre agen-
cias financiadoras de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P, D&I), nacionais e internacionais, aos pesquisado-
res, professores, gestores e empresários. O Sistema tem por finalidade aproximar os usuários das fontes de recursos, gerando 
economia de tempo e conhecimento sobre novas oportunidades. As oportunidades de financiamentos divulgadas são: Editais 
e chamadas; Prêmios; Bolsas e estágios; e Auxílios a eventos, publicações e viagens.
 O Sistema Financiar é pioneiro em âmbito nacional por disponibilizar fontes nacionais e internacionais de financia-
mento em todas as áreas de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências 
Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias, Linguística, Letras e Artes, Desenvolvimento Social e Meio Ambiente.
As fontes trazem informações que contemplam instituições públicas, empresas privadas e organismos não governamentais 
em projetos científicos e tecnológicos, de cunhos sociais, econômicos e ambientais.
 O pioneirismo também é evidenciado pela interatividade do Sistema com os seus usuários. Ao definirem o seu perfil 
de atuação, os usuários passam a receber, de forma seletiva e automática, as informações de suas áreas de interesse. As infor-
mações são revisadas e atualizadas periodicamente por uma equipe de doutores, mestres e especialistas em projetos.   




