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1. APRESENTAÇÃO 

 

A Agência de Inovação, Empreendedorismo, Pesquisa, Pós-Graduação e 

Internacionalização (AGEUFMA) é um órgão executivo da administração superior que tem por 

finalidade planejar, orientar, executar, coordenar e supervisionar as atividades de Inovação 

Tecnológica, Pesquisa, Pós-Graduação, Empreendedorismo e Internacionalização no âmbito da 

Universidade Federal do Maranhão, desenvolvendo ações que promovam a formação de 

recursos humanos qualificados, disseminem o conhecimento científico e tecnológico em nível 

global, ampliem e consolidem as parcerias internacionais, potencializem a capacidade 

empreendedora e de inovação da comunidade acadêmica proporcionando soluções e serviços à 

sociedade.  

A AGEUFMA é um órgão subordinado à Reitoria, na forma do Estatuto e da Resolução 

Nº 325-CONSUN, de 15 de junho de 2020, e será regida pelo seu Regimento Interno. A Agência 

de Inovação, Empreendedorismo, Pesquisa, Pós-Graduação e Internacionalização 

(AGEUFMA) funcionará com a seguinte estrutura organicamente articulada: 

 

I - Gabinete; 

II - Diretoria de Empreendedorismo (DEMP): 

a) Coordenação de Formação Empreendedora e Empresas Juniores (CFEJ); e 

b) Coordenação de Incubadora, Startups e Parque Tecnológico (CISP).  

III - Diretoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica (DPIT): 

a) Coordenação de Prospecção e Redação de Patentes (CPRP); 

b) Coordenação de Transferência de Tecnologia, Capacitação e Difusão (CTCD); 

c) Coordenação de Projetos de Pesquisas e de Inovação (CPPI); e 

d) Coordenação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

(PIBITI); 

IV - Diretoria de Gestão de Inovações e Serviços Tecnológicos (DIST):  

a) Coordenação de Prospecção e Aceleração de Inovações (CPIN); 

b) Coordenação de Projetos de Inovações e Prestação de Serviços (CPPS); e 

c) Divisão de Acompanhamento e Difusão (DAD);  

V - Diretoria de Pós-Graduação (DPG): 

a) Divisão de Cursos Stricto Sensu (DCSS); e 

b) Divisão de Cursos Lato Sensu (DCLS); 

VI - Diretoria de Internacionalização (DIN): 

a) Coordenação de Mobilidade, Acolhimento e Proficiência (CMAP); e 

b) Coordenação de Convênios e Parcerias Internacionais (CCPI); 

VII - Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).  



AGÊNCIA DE INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO, PESQUISA, PÓS-
GRADUAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO - AGEUFMA 

6 
 

2. DIRETORIA DE GESTÃO DA INOVAÇÃO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS - 

DIST 

 

A Diretoria de Gestão da Inovação e Serviços Tecnológicos (DIST) tem como objetivo 

promover a prospecção, aceleração, acompanhamento e difusão da inovação e dos serviços 

tecnológicos que a Universidade Federal do Maranhão pode ofertar à sociedade. Essa diretoria 

estabelece mecanismos de monitoramento e prospecção de projetos de inovação, além dos 

serviços tecnológicos, por meio dos laboratórios e profissionais especializados em várias áreas 

do conhecimento, incluindo o compartilhamento de atividades com a iniciativa público/privada, 

como laudos, consultorias, acompanhamento e demais serviços.  

Essas ações são operacionalizadas por meio das Coordenações de Prospecção e 

Aceleração de Inovação (CPIN), de Projetos de Inovação e Prestação de Serviços (CPPS), e 

também pela Divisão de Acompanhamento e Difusão (DAD) da DIST. Essas coordenações e a 

divisão estão em processo de formação no que tange ao seu quadro de funcionários, às 

competências, às resoluções norteadoras, aos objetivos, metas e missão, uma vez que a DIST 

tem como foco interagir com outras diretorias, como a Diretoria de Pesquisa e Inovação 

Tecnológica – DPIT e a Diretoria de Empreendedorismo – DEMP para poder disponibilizar à 

sociedade acadêmica e civil outras competências da UFMA. 

Essa interação entre diretorias é extremamente benéfica ao objetivo final da DIST, que 

é permitir à Universidade, por meio do seu quadro de servidores, expandir o horizonte de ações 

para além do ensino, pesquisa e extensão. A Diretoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica 

recebe os projetos com perfil de inovação, que na maioria possuem investimento público e/ou 

privado, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), e 

encaminha para a DIST, na figura da CPPS, que fará o acompanhamento do projeto desde a 

gênese até a transformação da pesquisa em produto, por interveniência de uma Empresa. Caso 

não haja empresa prevista ou parceira no projeto, a Diretoria de Empreendedorismo entra com 

o viés das Startups ou Spin-offs, que podem ser associadas no decorrer do projeto. 

Nesse modelo em que a DIST acompanha todo o processo de inovação de um projeto 

de pesquisa e tem o apoio institucional de diretorias estratégicas (Figura 1), como supracitado, 

há uma maior redução do risco de falha e uma maior confiança do investidor privado, embora 

que para isso outras ações da DIST estão sendo elaboradas, de forma a atrair o investimento 

privado em projetos estratégicos, de ganho mútuo e que possam alavancar o reconhecimento 

institucional e da consolidação do modelo instituído pela AGEUFMA. 
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Figura 1 - modelo de interação entre diretorias 

 

Fonte: Elaborada pela equipe da DIST (2022) 

 

De forma geral, as outras áreas que compõem a DIST são a CPPS, que tem o objetivo 

de dar suporte aos docentes que necessitem de orientação e esclarecimentos sobre o 

desenvolvimento de projetos de inovação e de prestação de serviços tecnológicos, além de 

realizar a coordenação dos projetos de inovação e de prestação de serviços submetidos por meio 

do sistema SIGAA à DIST em todas as etapas, da submissão ao contrato e execução. Outras 

ações envolvem o desenvolvimento de procedimentos e mecanismos que viabilizem/incentivem 

o desenvolvimento de projetos de inovação bem como a prestação de serviços tecnológicos no 

âmbito da UFMA. 

Já a CPIN tem como objetivo dar suporte aos docentes e discentes que necessitem de 

orientação e esclarecimentos sobre os mecanismos de inovação e de aceleração, além da 

constante prospecção acerca de servidores, equipamentos e laboratórios que possam fornecer 

serviços tecnológicos e de inovação para a sociedade. Por fim, a DAD tem o objetivo de realizar 

o acompanhamento e a difusão dos projetos de inovação e de prestação de serviços cadastrados 

no sistema SIGAA à DIST, de forma a dar visibilidade à sociedade da qualidade e dos serviços 

promovidos pelos profissionais, pesquisadores e laboratórios existentes na instituição. 

A estruturação da DIST foi iniciada em janeiro de 2020, todavia, devido à pandemia da 

COVID-19, com a suspensão das atividades presenciais na UFMA em meados de março de 

2020 e mantidas até o presente momento, muitas das atividades que precisam ser executadas de 

forma presencial como criação, análise, aprovação, homologação das resoluções, como a de 

prestação de serviços tecnológicos, e reuniões em empresas foram prejudicadas e serão 
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elencadas ao longo do relatório, bem como as ações executadas e as atividades propostas para 

2021.  

No fluxograma ilustrado por meio da Figura 2 são apresentadas algumas etapas para o 

trâmite interno de um projeto. Inicialmente o projeto é submetido pelo pesquisador por meio da 

plataforma SIGAA, seguindo os procedimentos estabelecidos na resolução da DPIT. Estes 

procedimentos incluem anexar o comprovante de fomento, normalmente um documento 

expedido pelo financiador, a descrição do projeto, objetivos, justificativas e cronograma, entre 

outros elementos que compõem o plano de trabalho.  

Após o envio, o processo segue para a DPIT/CPPI e será verificado quanto às questões 

normativas e avaliado por um consultor ad hoc, uma vez que o projeto com fomento não 

perpassa pelos departamentos e centros, seguindo o mesmo rito dos projetos fomentados pelo 

CNPq, CAPES, FAPEMA, FINEP, entre outros públicos.  

 

Figura 2 - Fluxograma para gestão dos projetos de inovação 

 

Fonte: Elaborado pela equipe da DIST (2022) 

 

Ainda na Figura 2, após avaliado pelo consultor ad hoc e constatado que há fomento 

privado, o projeto segue para a DIST/CPPS, que então o submeterá à Câmara de Pesquisa e, 

sendo aprovado, será encaminhado para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - 
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CONSEPE para obtenção da resolução. Com a resolução CONSEPE, o projeto está registrado 

como um projeto de pesquisa e inovação reconhecido pela Instituição e pode ser contratado ou 

conveniado pela UFMA via instrumento tripartite ou pelas fundações de apoio à universidade, 

na modalidade na qual as fundações contratam a UFMA para a execução do projeto.     

Para os serviços tecnológicos que podem ser auferidos pela UFMA, foi elaborado um 

fluxograma (Figura 3) que reproduz as etapas e o trâmite dentro da instituição.  

 

Figura 3 - Fluxograma para prestação de serviços 

 

Fonte: Elaborada pela equipe da DIST (2022) 

 

No fluxograma para prestação de serviços tecnológicos há inicialmente uma prospecção 

realizada pela DIST acerca dos serviços, equipamentos e laboratórios que podem ser utilizados. 

Com essa prospecção é possível criar projetos por área como, por exemplo, engenharias, 

ciências exatas, ciências sociais aplicadas, entre outras. Cada projeto de serviço tecnológico 

tramita internamente na instituição como projeto de inovação, como previsto no inciso IV, 

Artigo segundo, da Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, e alterado pela Lei 13.243, de 11 de 

janeiro de 2016, no qual define inovação como: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no 
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ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que 

compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou 

processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou 

desempenho. 

Dessa forma, cada projeto tramitado e aprovado no CONSEPE possui plano de trabalho 

de dois anos, previsão de recurso que podem ser adquiridos, os serviços oferecidos e a 

indicação/formalização que as Fundações de Apoio podem gerir o recurso obtido bem como 

promover a interface entre as empresas/sociedade com os serviços ofertados pela Universidade. 

Esse detalhamento será apresentado em resolução específica da DIST/AGEUFMA.  

 

2.1. Ações Desenvolvidas 2021  

A Diretoria de Gestão da Inovação e Serviços Tecnológicos DIST/AGEUFMA/UFMA, 

dentro das atividades planejadas para o ano de 2021, elencou um conjunto de metas necessárias 

para nortear as ações de inovação e de prestação de serviços, de forma que fossem 

desenvolvidas dentro do ambiente acadêmico da UFMA. As principais ações são apresentadas 

abaixo: 

2.1.1  Resolução de prestação de serviços especializados 

Esta resolução tem como objetivo definir, padronizar, estabelecer a legislação 

necessária para que a prestação de serviços tecnológicos possa ser realizada por servidores da 

UFMA. 

INÍCIO: outubro de 2020 

ESTADO ATUAL: a minuta foi submetida à consulta pública na página da AGEUFMA/UFMA 

para que a comunidade acadêmica pudesse apresentar sugestões ou fazer questionamentos 

(http://www.ufma.br/portalUFMA/edital/kNFpS8eBIF3GUAH.pdf ). 

Após o término do período da consulta, o qual se dará em 15 de janeiro do corrente ano, a 

minuta será enviada para Procuradoria Federal para análises jurídicas.  

2.1.2 Resolução das relações entre a UFMA e as Fundações de Apoio 

Esta resolução tem como objetivo definir, padronizar, estabelecer e atualizar a 

legislação existente que fortalece e amplifica as ações das fundações de apoio na gestão 

administrativa de projetos de pesquisa e de prestação de serviços.  

INÍCIO: outubro de 2019 

http://www.ufma.br/portalUFMA/edital/kNFpS8eBIF3GUAH.pdf
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ESTADO ATUAL: a minuta foi submetida à consulta pública na página da AGEUFMA/UFMA 

para que a comunidade acadêmica pudesse apresentar sugestões ou fazer questionamentos 

(http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/lFC9IIvPD4tNOIC.pdf ). 

Após consulta finalizada, a minuta foi enviada à Procuradoria Federal, que emitiu 

parecer com a análise jurídica (25/01/2022). Ainda na primeira semana de fevereiro a resolução 

será encaminhada para o CONSAD para aprovação e publicação.    

2.1.3 Desenvolvimento da plataforma WEB “Conheça UFMA” 

Esta plataforma permitirá que a comunidade acadêmica possa encontrar, por meio de 

filtros, as principais produções dos pesquisadores da UFMA com cadastro na plataforma Lattes. 

INÍCIO: setembro de 2020 

ESTADO ATUAL: Em desenvolvimento (https://conheca.ufma.br/pesquisador) 

2.1.4 Desenvolvimento da plataforma WEB “UFMA Empresas” 

Esta plataforma permitirá que a sociedade (empresas, sociedade civil, entre outros) 

possam encontrar, por meio de filtros, os principais serviços e expertises para o 

desenvolvimento de prestação de serviços especializados. 

INÍCIO: setembro de 2020 

ESTADO ATUAL: Em desenvolvimento (https://conheca.ufma.br/empresas) 

2.1.5 Elaboração de instrução para o trâmite de projetos com fomento desde a entrada 

no SIGAA até a Fundação 

Foi elaborado um roteiro e conjunto de documentos de forma a permitir um melhor 

entendimento das etapas de envio de projetos com fomento privado no SIGAA, seu trâmite, a 

respectiva aprovação no CONSEPE e a formalização de convênio via fundações de apoio. 

INÍCIO: julho 2021 

ESTADO ATUAL: As instruções são encaminhadas sob demanda dos pesquisadores, por meio 

de solicitação realizada via e-mail institucional, sendo encaminhado o conteúdo disponível em 

(https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1_f3V1-JxJrYoXF8WoFzaou5FhBinuHa-). Essas 

informações estarão disponíveis em 2022 no novo portal da AGEUFMA (em 

desenvolvimento). 

http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/lFC9IIvPD4tNOIC.pdf
https://conheca.ufma.br/pesquisador
https://conheca.ufma.br/empresas
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1_f3V1-JxJrYoXF8WoFzaou5FhBinuHa-
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2.1.6  Desenvolvimento da plataforma WEB “Alumni UFMA” 

Plataforma que permite identificar em que áreas, empresas, setores e cargos os egressos 

da instituição estão executando suas atividades laborais. Essa ferramenta permite identificar 

quais áreas possuem maior engajamento no mercado e também permite identificar 

oportunidades de projetos em parcerias com empresas de egressos.    

INÍCIO: setembro de 2020 

ESTADO ATUAL: Em desenvolvimento, pois há um trâmite que envolve o compartilhamento 

de dados via Receita Federal e que deve ser executado por meio da Superintendência de 

Tecnologia da Informação - STI.  

2.1.7 Divulgar eventos, editais, chamadas para a comunidade científica  

Divulgação de editais de pesquisa, inovação, infraestrutura fomentados por empresas de 

energia via P&D ANEEL, Editais FINEP, Editais Banco do Nordeste, entre outros. 

 

Chamada: Edital FINEP SOS Equipamentos 1 (fevereiro 2021) 

DISPONÍVEL: (http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/661 ) 

 

Chamada: Edital FINEP SOS Equipamentos 2 (dezembro 2021) 

DISPONÍVEL: (http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/663 ) 

 

Chamada: Edital FINEP PROINFA (dezembro 2021) 

DISPONÍVEL: (http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/667 ) 

 

Chamada: Edital EMBRAPII Universidades 

DISPONÍVEL: (https://embrapii.org.br/chamadas-publicas/chamada-01-2021/ ) 

 

Chamada: Edital P&D Equatorial Energia - chamada pública (março 2021) 

DISPONÍVEL:(https://pa.equatorialenergia.com.br/institucional/avisos-de-audiencia-publica/) 

2.1.8 Webinars  

Foram realizados alguns encontros online sobre o evento acerca de Hidrogênio Verde, 

sobre inovação na Universidade, entre outros. 

 

I WEBINAR SOBRE HIDROGÊNIO VERDE NO MARANHÃO 

DATA: dezembro 2021 

http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/661
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/663
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/667
https://embrapii.org.br/chamadas-publicas/chamada-01-2021/
https://pa.equatorialenergia.com.br/institucional/avisos-de-audiencia-publica/
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DISPONÍVEL: https://portalpadrao.ufma.br/site/noticias/i-webinar-de-hidrogenio-verde-do-

maranhao-reunira-renomados-pesquisadores-em-tecnologia-inovacao-e-energias-renovaveis-

com-transmissao-pelo-canal-da-ageufma-no-youtube  

2.1.9 Visitas técnicas  

Foram realizadas algumas visitas técnicas com empresas como a PULSE (Grupo 

Mateus), ENEVA, EQUATORIAL, EMAP. 

 

PULSE MATEUS   

DATA: 30 junho 2021 

DISPONÍVEL: https://www.instagram.com/p/CQv2MMcpdO4/?utm_medium=copy_link 

2.1.10 Criação do Grupo de Hidrogênio Verde 

Foram realizadas reuniões de nivelamento, busca de expertises e definição de linhas 

estratégicas para a criação de um grupo de pesquisa em hidrogênio registrado no diretório de 

pesquisa do CNPQ. 

DATA: dezembro 2021 

DISPONÍVEL: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/768668  

 

  

https://portalpadrao.ufma.br/site/noticias/i-webinar-de-hidrogenio-verde-do-maranhao-reunira-renomados-pesquisadores-em-tecnologia-inovacao-e-energias-renovaveis-com-transmissao-pelo-canal-da-ageufma-no-youtube
https://portalpadrao.ufma.br/site/noticias/i-webinar-de-hidrogenio-verde-do-maranhao-reunira-renomados-pesquisadores-em-tecnologia-inovacao-e-energias-renovaveis-com-transmissao-pelo-canal-da-ageufma-no-youtube
https://portalpadrao.ufma.br/site/noticias/i-webinar-de-hidrogenio-verde-do-maranhao-reunira-renomados-pesquisadores-em-tecnologia-inovacao-e-energias-renovaveis-com-transmissao-pelo-canal-da-ageufma-no-youtube
https://www.instagram.com/p/CQv2MMcpdO4/?utm_medium=copy_link
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/768668
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3. DIRETORIA DE EMPREENDEDORISMO - DEMP 

 

Com o propósito de fortalecer o empreendedorismo e a educação empreendedora na 

UFMA, foi criada, em 2019, na AGEUFMA, a Diretoria de Empreendedorismo - DEMP, a qual 

possui duas coordenações:  

● Coordenação de Formação Empreendedora e Empresas Juniores (CFEJ) 

● Coordenação de Incubação, Startups e Parque Tecnológico (CISPT). 

Em janeiro de 2021 foi aprovada a Resolução 039/2021, que estabelece a política de 

empreendedorismo da UFMA e igualmente foi aprovada a resolução que dispõe sobre as 

normas para a criação, qualificação e acompanhamento das Empresas Juniores.  

3.1 Principais ações desenvolvidas em 2021 

3.1.1 Encontros virtuais 

Foram promovidos 4 encontros virtuais com discentes e coordenadores de cursos de graduação 

para promover as regularizações e fomentar a criação de novas Empresas Juniores. 

Atualmente, conforme os dados apresentados na Tabela 1, a UFMA possui 14 Empresas 

Juniores que estão sediadas no Prédio do Empreendedorismo, 2 na Fábrica Santa Amélia 

(Turismo e Hotelaria), 1 na Casa de Justiça (Direito), 1 em Chapadinha (Agropecuária, 

Zootecnia, Agronomia e Biologia), 1 em Balsas, 3 em Imperatriz (Alimentos, Enfermagem e 

Jornalismo). 
 

Tabela 1 – Dados sobre Empresas Juniores da UFMA 

TIPO 2021 

Empresas Juniores 22 

Iniciativas Juniores (empresas que estão em processo de aprovação) 4 

Coordenadores (professores) das EJs 22 

Discentes envolvidos nas EJs 220 

Empresas pré-incubadas (selecionadas em edital) (*) 16 

Empresas Incubadas (selecionadas da pré-incubação) 0 

Hub de Inovação e Empreendedorismo (*) 0 

Fonte: Elaborada pela equipe da DEMP (2022) 
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Em 2021, das 22 empresas, 9 estavam aptas a operarem normalmente e 12 estavam em 

processo de atualização de documentos.  

3.1.2 Atendimentos remotos 

Foram feitos mais de 120 atendimentos remotos aos discentes, professores, Diretores de 

Centro, Chefes de Departamento e Coordenadores de Cursos, ampliando a cultura 

empreendedora, dirimindo dúvidas e dando direcionamentos;  

3.1.3 Disciplinas de Empreendedorismo ofertadas 

Oito cursos de graduação ofertaram disciplinas de Empreendedorismo, com um total de 

479 discentes conforme registros no SIGAA-UFMA (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Disciplinas de empreendedorismo ofertadas  

DISCIPLINA CURSO CATEGORIA 
DISCENTES 

/ANO 

Criatividade e Empreendedorismo Administração Obrigatória 80 

Inovação e Desenvolvimento Administração Obrigatória 80 

Gestão em Design Design Obrigatória 70 

Inovação Tecnológica Farmácia Optativa 40 

Empreendedorismo e Inovação BICT Optativa 80 

Criatividade e Empreendedorismo 
Ciências 

Imobiliárias 
Obrigatória 60 

Criatividade e Empreendedorismo 
Engenharia 

Elétrica 
Optativa 09 

Empreendedorismo em Turismo Turismo Obrigatória 60 

Fonte: Elaborada pela equipe da DEMP (2022) 

 

3.1.4 Subprograma de Pré-incubação 

Foi implantado o subprograma de pré-incubação através do edital 043/2020-DEMP-

AGEUFMA, por meio do qual foram selecionados 16 projetos de várias áreas: tecnologia 

educacional; software para controle de fertilizantes;  produtos de  higiene pessoal a partir do 

uso de plantas nativas; sistema de proteção de pacientes internados em UTI; bioproduto para 
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uso tópico em cães e gatos lesionados; plataforma de atendimento a pessoas com acessibilidade 

reduzida; produção de embalagens biodegradáveis a partir coco de babaçu; aplicativo para 

diagnóstico do sistema imunológico e outras áreas do conhecimento. 

Após 3 meses de capacitação, os discentes submeteram seus pitchs à banca 

examinadora, que selecionou, para serem incubados, as três ideias de negócio que mais se 

destacaram. 

3.1.5 Pesquisa realizada e resultados 

Um dos grandes desafios enfrentados e vencido de forma exitosa em 2021 foi a 

realização das Pesquisas sobre o Perfil Empreendedor dos graduandos e pós-graduandos 

da UFMA, nas quais 780 discentes de graduação e 220 de pós-graduação responderam os 

questionários eletrônicos distribuídos. Apresentamos em seguida alguns dos resultados obtidos. 

Verificou-se que 32% dos discentes da graduação não se reconhecem como 

empreendedores (Gráfico 1). Esse percentual sobe para mais de 50% em relação à percepção 

dos discentes da pós-graduação (Gráfico 2). 

 

Gráfico 1 – Perfil dos discentes da graduação. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe da DEMP a partir de dados da pesquisa realizada (2021). 
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Gráfico 2 – Perfil dos discentes da pós-graduação. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe da DEMP a partir de dados da pesquisa realizada (2021). 

 

A partir dos dados levantados é possível observar a necessidade da construção de uma 

cultura empreendedora na UFMA que possibilite a mudança desse cenário, principalmente 

quando se observa que quase 80% dos discentes da graduação jamais cursaram uma disciplina 

de empreendedorismo ou outra disciplina relacionada com a temática, percentual ainda maior 

em relação aos discentes de pós-graduação (86%). Além disso, vale destacar que 67% dos 

discentes de pós-graduação não consideram utilizar os resultados de suas pesquisas para o 

desenvolvimento de uma empresa inovadora, startup, não sendo, portanto, uma característica 

de nossos pesquisadores a busca e efetivação do empreendedorismo de oportunidade. 

Quando questionados sobre os motivos para não terem interesse em empreender, 

prevaleceu entre discentes da graduação (ver Gráfico 3) e pós-graduação (ver Gráfico 4) a 

insegurança financeira, a falta de recursos e a falta de conhecimento, variando apenas os 

percentuais. Entre os discentes da graduação: a falta de conhecimento (36%), a insegurança 

financeira (50%) e a falta de recursos (55,6%); e entre os discentes da pós-graduação: a falta de 

conhecimento (32%), a insegurança financeira (50%) e a falta de recursos (43,3%). 
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Gráfico 3 – Motivos para discentes da graduação não empreenderem. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe da DEMP a partir de dados da Pesquisa realizada (2021). 

 

Gráfico 4 – Motivos para discentes da pós-graduação não empreenderem. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe da DEMP a partir de dados da pesquisa realizada (2021). 

 

Quando questionados sobre quais as iniciativas consideradas essenciais para o 

incentivo ao empreendedorismo, 76,3% dos discentes de graduação (ver Gráfico 5) 

consideraram relevante a universidade oferecer conhecimentos em empreendedorismo. 

Também consideraram importante a universidade oferecer serviço de suporte à criação de 

startups e de novos negócios (62,8%) e o fortalecimento das empresas juniores (67,2%). 

Discentes da pós-graduação (ver Gráfico 6) também consideram essencial a universidade 

oferecer disciplinas de empreendedorismo (69,7%), oferecer serviço de suporte à criação de 

startups e de novos negócios (55,8%) e o fortalecimento das empresas juniores (49,1%). 
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Gráfico 5 – Motivos para discentes da graduação não empreenderem. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe da DEMP a partir de dados da Pesquisa realizada (2021). 

 

 

Gráfico 6 – Motivos para discentes da pós-graduação não empreenderem. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe da DEMP a partir de dados da pesquisa realizada (2021). 

 

Os resultados dessa pesquisa motivaram ações que resultaram na efetivação do 

Programa UFMA Empreendedora. 

3.1.6 Lançamento do Programa UFMA Empreendedora 

Apesar das atividades terem sido virtuais, considerou-se que foi um ano muito 

produtivo. Foi oficialmente lançado o Programa UFMA Empreendedora. Com este Programa 

consolidou-se o propósito e o comprometimento na construção de uma universidade 

empreendedora. 
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O Programa UFMA Empreendedora possui um caráter interdisciplinar e tem como 

objetivo promover e valorizar, na comunidade acadêmica, o empreendedorismo inovador, 

oferecendo ferramentas para o desenvolvimento de competências empreendedoras, além de 

fomentar a criação e o desenvolvimento de empresas juniores, startups, spin-offs, incubadoras, 

aceleradoras, parque tecnológico e ambientes promotores do empreendedorismo na cidade 

universitária e nos demais campus da UFMA. 

Esse Programa contempla cinco subprogramas que permitirão fomentar o 

empreendedorismo em diversas vertentes junto à comunidade acadêmica. São eles: 

 

• Educação Empreendedora  

Este subprograma tem como objetivo promover a consciência em torno do 

empreendedorismo como comportamento, desenvolvendo formações e ações empreendedoras 

que conduzam docentes, discentes e técnicos para uma compreensão ativa sobre como gerar 

valor para a sociedade a partir de seus conhecimentos. 

 

• Empresas Juniores  

Este subprograma tem como objetivo incentivar a criação e a expansão de Empresas 

Juniores e formar, por meio da vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes 

de transformar o seu entorno, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do estado 

do Maranhão. 

 

• UFMA Criativa 

O subprograma UFMA Criativa objetiva incentivar o intraempreendedorismo na 

universidade por meio do recebimento de propostas de ideias inovadoras de todos os setores 

acadêmicos e administrativos da UFMA, além de promover a formação de empreendedores 

seniores (servidores aposentados e em processo de aposentadoria), em parceria com a Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP. 

 

• Startup UFMA  

 O subprograma Startup UFMA objetiva apoiar as iniciativas empresariais de 

empreendedores, de todos os setores acadêmicos e administrativos da UFMA, que estejam 

comprometidos com a concepção e com o desenvolvimento de novos negócios inovadores nas 

áreas tecnológicas e sociais. 
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• Parque Tecnológico 

O subprograma Parque Tecnológico tem por objetivo estabelecer parcerias com o 

governo, empresas, instituições de ensino e pesquisa para a implantação ou adesão de um 

parque tecnológico, de modo que a UFMA possa realizar a transferência de tecnologias para o 

setor produtivo, possibilitando o surgimento de novos investimentos. 

 

Como parte deste Programa, houve a realização do primeiro “Talk 30”, projeto por 

meio do qual acontecem, mensalmente, palestras com empreendedores locais narrando suas 

histórias de sucesso e  tendo como público alvo toda a comunidade acadêmica. 

Em 2021 estabelecemos um Acordo de Cooperação entre a UFMA e o SEBRAE. Foi 

assinado o Protocolo de Intenções para formação de cursos e soluções ligadas ao Programa 

Nacional de Educação Empreendedora e cujo objetivo é fortalecer o propósito de constituir a 

UFMA, efetivamente, como uma Universidade Empreendedora.  

Como parte das atividades na Semana Global de Empreendedorismo, foram realizados:  

Webinar: Organizações ambidestras e adaptáveis às novas culturas; I Encontro de Empresas 

Juniores da UFMA e participação da UFMA no Ciclo Empreendedor Universitário e na Semana 

Global de Empreendedorismo. 
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4. DIRETORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – DPIT 

 

A Diretoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica da Universidade Federal do Maranhão 

está submetida à Agência de Inovação, Empreendedorismo, Pesquisa, Pós-graduação e 

Internacionalização e se dedica a gerir a política de pesquisa e inovação tecnológica no âmbito 

da UFMA. A Diretoria surgiu no ano de 2020 com a reformulação administrativa da UFMA. 

Possui quatro coordenações que trabalham em conjunto pelo desenvolvimento e melhoria de 

níveis de qualidade da pesquisa e da inovação tecnológica com foco no desenvolvimento do 

Estado. 

4.1  Ações executadas 

4.1.1  Atualização das normas relacionadas à Pesquisa e Inovação 

Em 2021, a Diretoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica teve como destaque de suas ações a 

regulamentação de normas alinhadas com os objetivos estratégicos das legislações nacionais no 

tocante à execução da pesquisa, da inovação tecnológica e da proteção da propriedade 

intelectual dos seus pesquisadores. Os seguintes atos normativos tramitaram a partir de ações 

da DPIT/AGEUFMA: 

• Processo de Modernização e Desburocratização das Normas para Projetos de Pesquisas 

e Inovação na UFMA, com emissão da Resolução nº 2.247/2021 (PROC. SEI: 

23115.022377/2021-61); 

• A Resolução Grupos de Pesquisa já foi aprovada no CONSEPE, estando atualmente na 

Secretaria dos Colegiados Superiores em fase final de emissão da norma (PROC. SEI Nº 

23115.030783/2021-05); 

• A Resolução de Política de Iniciação Científica foi aprovada no CONSEPE, estando 

atualmente na Secretaria dos Colegiados Superiores em fase final de emissão da normativa 

(PROC. SEI Nº 23115.25921/2021-26); 

• Processo de Minuta de Edital de Oferta Tecnológica (Patentes Concedidas da UFMA), 

com aprovação da Procuradoria Jurídica, aguardando momento apropriado para o lançamento 

do Edital (PROC. SEI Nº 23115.030130/2021-18); 

• Lançamento de Chamada Pública/Vitrine das Patentes Concedidas pela UFMA para 

conhecimento da comunidade civil, de pesquisa, industrial e empresarial local; 

• Emissão da PORTARIA GR Nº 633/2021-MR dispondo sobre o acesso e 

acompanhamento do Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e Conhecimento 

Tradicional Associado - SisGen no âmbito da Universidade Federal do Maranhão e outras 

providências pertinentes; 
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• Emissão da PORTARIA GR Nº 634/2021-MR instituindo a Comissão de 

Acompanhamento da Gestão do Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional Associado - 

SisGen no âmbito da Universidade Federal do Maranhão; 

• Emissão da PORTARIA GR Nº 744/2021-MR delegando competência para atuar como 

representante legal da Universidade Federal do Maranhão - UFMA junto à plataforma SisGen 

(Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional 

Associado), do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – CGen. 

4.1.2 Atividades no eixo pesquisa e inovação 

De acordo com dados obtidos em 21/01/2022, entre os anos 2000 e 2021, a Universidade 

Federal do Maranhão teve um total de 4.489 artigos científicos indexados na Web of Science. 

Ainda de acordo com dados obtidos do Web of Science, em 2021 a UFMA publicou 645 artigos 

(incluindo artigos de revisão), quantitativo pouco superior ao observado no ano de 2020 

(Gráfico 7). O total de citações em 2021 foi superior a 9.000 (https://www-

webofscience.ez14.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/citation-report/8342b145-b841-42d3-

9721-0d33d8ae3570-20104184 ). 

Tomando por base a produção científica de artigos em periódicos indexados na Web of 

Science, a UFMA apresenta o maior quantitativo do estado do Maranhão. É importante ressaltar 

que o Web of Science é apenas uma base de dados privada que indexa informação científica. 

Em outra base de dados, por exemplo, SCOPUS (privada), reconhecida internacionalmente, a 

UFMA aparece com 771 artigos indexados.  

 

Gráfico 7: Publicação dos Pesquisadores da UFMA em periódicos indexados na Web of 

Science 

 
Fonte: Elaborado pela equipe da DPG a partir de dados extraídos da plataforma Web of 

Science1 (2021) 

 
1 https://www-webofscience.ez14.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/citation-report/8342b145-b841-42d3-

9721-0d33d8ae3570-20104184  
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Avaliando-se os últimos 5 anos (2017 a 2021), verifica-se um acentuado aumento de 

publicação de artigos científicos com vinculação UFMA indexados na Web of Science. 

Constatou-se: 

a. Uma média de 582,2 artigos publicados por ano; 

b. Nos últimos cinco anos, acentuado aumento e, em 2021, concentração de 22 % de toda 

a produção científica dos últimos 5 anos; 

c. Comparado ao ano de 2020, o ano de 2021 apresentou crescimento de 2,6 % na 

produção de artigos científicos indexados na Web of Science; 

d. Durante os anos acompanhados (2017-2021), publicação de 1.432 artigos em acesso 

aberto, correspondendo a 49 % de todos os artigos com vinculação à UFMA publicados e 

indexados na Web of Science. 

 

• Projetos e Grupos de Pesquisa 

Em 2021, 261 projetos de pesquisa e inovação foram cadastrados no SIGAA, captando 

verbas no valor total de R$ 12,4 milhões. Entretanto, a maioria dos projetos (225) foram com 

fomento UFMA, ou seja, sem captação de recursos em órgãos públicos de fomento ou empresas 

privadas. Apenas quatro projetos contaram com financiamento privado (de R$ 1,6 milhões). 

Em termos de projetos que constaram ainda em execução em 2021, o total de projetos 

registrados no SIGAA foi de 761 projetos, pouco inferior aos 809 que constavam em 2020. 

Quanto a Grupos de Pesquisa cadastrados no Diretório do CNPq, a UFMA possuía, no 

início de 2022, 332 grupos certificados e 64 grupos não-atualizados.  

 

• Pesquisadores – bolsistas produtividade 

Até a presente data (JANEIRO/2022), a UFMA vem apresentando aumento no número 

de bolsistas produtividade do CNPQ, possuindo 65 pesquisadores, número superior aos 58 

pesquisadores em 2020 (aumento de 12 %, inferior ao aumento observado no período 2019 -

2020). As áreas que apresentaram novos pesquisadores produtividade foram: Ciências Exatas 

(3), Ciências Biológicas (2) e Ciências da Saúde e Agrárias (ambos com 1 novo pesquisador 

em cada área). Dados de pesquisadores produtividade por área de atuação são apresentados no 

Gráfico 8. Além dos bolsistas produtividade do CNPq, a UFMA teve 41 bolsistas da FAPEMA, 

totalizando 106 pesquisadores produtividade. 
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Gráfico 8: Bolsistas Produtividade CNPq (Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico). 
 

 

Fonte: Elaborado pela equipe da DPG (2022) 

 

4.1.3 Atividades no eixo propriedade intelectual 

Em 2021, o quantitativo de depósitos de pedidos de propriedades intelectuais-PI 

(patentes, programas de computador, desenhos industriais e marcas) foi similar ao ano anterior 

(Gráfico 4). Detalhando-se os tipos de objetos de proteção, o número de registro de programa 

de computador em 2021 foi o que apresentou aumento de 11 para 26, correspondendo a 136,4%. 

Foram realizados 22 pedidos de patentes, um número inferior ao de 2020. Entretanto, nenhum 

dos pedidos foram anulados pelo INPI, como aconteceu diversas vezes em anos anteriores, 

demonstrando melhor desempenho da CPRP na análise e correção das redações dos pedidos. 

Dos 22 pedidos de patentes depositados em 2021, 31,85 % deles foram em cotitularidade com 

outras instituições, o que demonstrou maior integração e cooperação interinstitucional. Nenhum 

pedido de marca e desenho industrial foi depositado, indicando a necessidade de maior 

incentivo institucional. Todos estes dados estão demonstrados nos gráficos 9, 10 e 11. 
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Gráfico 9: Depósitos de pedidos de propriedades intelectuais (2009 - 2021). 

Fonte: Elaborado pela equipe da DPIT (2022) 

 

 

 

Gráfico 10: Objetos de proteção por direito de propriedade intelectual depositados de 2009 a 

2021. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe da DPIT (2022) 
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Gráfico 11: Total de pedidos de patentes, pedidos em cotitularidade e pedidos anulados. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe da DPIT (2022) 

 

Quanto a cartas-patente concedidas, em 2021 houve avanço significativo na 

quantidade de pedidos de patente deferidos pelo INPI e, consequentemente, nas concessões das 

cartas-patente. Foram concedidas 12 patentes de invenção para a UFMA, um número quatro 

vezes superior ao quantitativo de patentes concedidas em anos anteriores (Em 2020 foram 

apenas 3). Ressalta-se que o tempo médio para o INPI conceder um carta-patente é de 

aproximadamente 5 anos. 

No que se refere à gestão da propriedade intelectual, em 2021 foram cadastrados 193 

processos, encaminhados ao setor financeiro (PPGT) solicitando pagamento de taxas referentes 

a depósitos e manutenção de ativos de Propriedade Intelectual da UFMA conforme a Tabela 3. 

 

Tabela 3: Detalhamento dos processos para pagamento de taxas (manutenção e depósitos) de 

propriedade intelectual. 

TAXA QUANTIDADE VALOR (R$) OBSERVAÇÕES 

Depósito de Pedido de 

Patente de Invenção 
19 1.330,00 

Previsão legal: Artigo 19 da Lei 

9.279/1996 

Anuidade de Pedido de 

Patente 
92 11.058,00 

Previsão legal: Artigos 84 a 86 

da Lei 9.279/1996 

Requerimento de Exame 29 7.524,00 
Previsão legal: - Artigo 33 da 

Lei 9.279/1996 

25 984,00 

https://drive.google.com/open?id=1inbL2tXWgN9COvn6IXtu0eXklIvmAb67
https://drive.google.com/open?id=1inbL2tXWgN9COvn6IXtu0eXklIvmAb67
file:///D:/PI%20E%20INOVAÇÃO-UFMA/AGEUFMA/planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm
file:///D:/PI%20E%20INOVAÇÃO-UFMA/AGEUFMA/planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm
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Cumprimento de Exigência 

em Pedido de Patente 

Previsão Legal: Artigo 36 da 

Lei 9.279/1996; 

Expedição de Carta-Patente 12 1.128,00 
Previsão Legal: Artigo 38 da 

Lei 9.279/1996; 

Anuidade de Patente 10 4.698,00 
Previsão legal: Artigos 84 a 86 

da Lei 9.279/1996 

Depósito de Pedido de 

Registro de Programa de 

Computador 

6 1.110,00 

Previsão Legal: Lei 9.609/1998; 

Decreto N°2. 556/1998; 

Resolução 200/2017-INPI; 

TOTAL  193 27.832,00   

Fonte: Elaborado pela equipe da DPIT (2022) 

 

Foram cumpridas 38 exigências nos pedidos de patentes, emitidas pelo INPI, sendo 05 

formais, 16 preliminares (de busca), 15 técnicas e 02 de cadastro SisGen. Os cumprimentos 

foram através de argumentações técnicas, justificativas, correções de documentos, 

reformulações de reivindicações, dentre outras. As exigências atenderam aos requisitos de 

patenteabilidade, quais sejam: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. 

A Coordenação de Transferência de Tecnologia, Capacitação e Difusão, 

CTCD/AGEUFMA, em parceria com a Coordenação de Prospecção e Redação de Patentes, 

CPRP/AGEUFMA, desenvolveram as seguintes atividades: 

● Atendimento aos professores, inventores da UFMA, no que diz respeito à Propriedade 

Intelectual e Transferência de Tecnologia;  

● Reunião com parceiros privados para desenvolvimento de projetos de inovação 

tecnológica; 

● Elaboração de pareceres em projetos de desenvolvimento de tecnologias; 

● Avaliação e elaboração de pareceres em processos de propriedade intelectual em 

titularidades com outras instituições; 

● Participação em reunião da Rede Maranhense de Inovação Tecnológica-REMIT; 

● Participação em reunião do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência 

de Tecnologia-FORTEC; 

● Elaboração de relatório do projeto NIT para a FAPEMA – (NIT-03018/18 Edital: Edital 

FAPEMA Nº 013/2018 - Núcleos de Inovação Tecnológica-   NITs). Modalidade: Núcleo de 

Inovação Tecnológica. Subárea: propriedade intelectual e inovação. Título do projeto: 

Consolidação do Núcleo de Inovação Tecnológica da UFMA: capacitando com foco na 

transferência de tecnologia.   

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm
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● Assinatura de Acordo de Confidencialidade entre a UFMA e a empresa CEVA SAÚDE 

ANIMAL LTDA para desenvolvimento de tecnologia; 

● Reunião com parceiros institucionais, a saber: UEMA e IFMA. 

● Reunião com servidor do INPI e servidor da UEMA sobre “Programa de Mentoria em 

PI do INPI”; 

● Seleção de trinta e dois (32) professores para o curso de “Programa de Mentoria em PI 

do INPI”; 

● Preenchimento de relatório questionário "MLCTI - Universidades Federais: auditoria 

para avaliar a implementação do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação nas 

Universidades Federais";  

● Elaboração de carta de intenção de oferta tecnológica de patentes concedidas; 

● Reunião com Superintendência de Tecnologia da Informação-STI/UFMA para 

atualização e uso do sistema SIGAA, aba inovação; 

● Reunião com o Coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica-NIT da UFRN para 

conhecer como o sistema SIGAA, aba inovação, tramita os processos de Propriedade 

Intelectual; 

● Reunião com inventora de tecnologia protegida e empresa americana para o 

licenciamento de tecnologia; 

● Reunião com equipe para atualização da Política de Inovação da UFMA; 

● Reunião com o NIT/UEMA sobre transferência de tecnologia; 

● Reunião com professor e laboratório IPANEMA para desenvolvimento de tecnologia;  

● Resposta de processo de ouvidoria 1- Informações Sobre Transferência De Tecnologias, 

Propriedades Intelectuais No Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) Nos Últimos 15 Anos 

(2004 A 2019); 2- Processo 23115.028685/2021-08- Informações sobre Transferência de 

Tecnologia e Propriedade Intelectual da UFMA; 

● Elaboração de vitrine tecnológica da CTCD/AGEUFMA realizando as seguintes etapas: 

1-Estudo e atualização de proposta da vitrine tecnológica da UFMA; 2-Prototipação da versão 

mobile da vitrine de tecnologia; 3- Apresentação do protótipo da versão mobile da vitrine de 

tecnologia; 4- Fazer o sitemap da vitrine; 

● Difusão da capacitação em Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia e 

Inovação, através da realização de palestras, minicursos: 

● Dia Mundial da Propriedade Intelectual (palestrantes da Universidade Federal do 

Amapá, Superintendência de Inovação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do 
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Maranhão-SECTI, Rede Cenafro em Alagoas, Universidade Estadual do Maranhão e 

Fundações de Apoio); 

● Realização de palestra “Propriedade Intelectual” para INOVA MARANHÃO e 

Minicurso “Prospecção Tecnológica: importância, estratégias e plataforma de busca” (profa. 

Dra. Maria da Glória Almeida Bandeira); 

● Nos meses de julho e agosto, realização de palestras e minicursos diversos; 

● Tramitação de processos de Confiabilidade/confidencialidade da Propriedade 

Intelectual e da Criação protegida, Assinatura de Depósito de Patente com a Universidade 

Federal do Ceará, Abertura Edital de Transferência de Tecnologia. 

4.1.4 Eixo Programas de Iniciação Científica (PIBIC) e Iniciação ao Desenvolvimento 

Tecnológico e de Inovação (PIBITI) 

Os editais PIBIC (http://www.ufma.br/portalUFMA/edital/aOSGQzkLmiadFB7.pdf) e 

PIBITI (http://www.ufma.br/portalUFMA/edital/QdtwXsBTiluvRjG.pdf), ciclo 2021-2022, 

foram devidamente publicados pela AGEUFMA, assim como todo seu processo de classificação 

dos planos de trabalho submetidos a bolsas. Os projetos de pesquisa e de inovação tecnológica, 

bem como seus respectivos planos de trabalho, submetidos pela plataforma do SIGAA, 

permitiram a integração das informações.  

Para o edital PIBIC 2021-2022, foram submetidos 798 planos de trabalho, sendo 777 

desses planos aprovados para concessão de bolsas (diminuição de 18,90 % em comparação ao 

ciclo 2020-2021). Desse montante, 596 discentes foram indicados pelos respectivos orientadores 

(atendimento de 74,7 % da demanda), mediante concessão de bolsas CNPq, FAPEMA e UFMA. 

O quantitativo de bolsas para o ciclo 2021-2022 foi igual ao concedido no ciclo anterior, o que 

foi uma realidade considerável tendo em vista o cenário nacional de redução de cotas de bolsas 

(Gráfico 12). Quanto aos pesquisadores envolvidos no PIBIC, observou-se uma diminuição de 

17,56 % na quantidade de pesquisadores que submeteram planos de trabalho (Gráfico 13). 

Publicou-se também o edital PIBIC – Ensino Médio, no qual foram concedidas 30 

bolsas CNPq (http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/u2Vl1giDesSdlL5.pdf).  

O edital PIBITI 2021-2022 foi, pela segunda vez, submetido via SIGAA, em 

abril/2021. (Gráfico 14). Em função da concessão de 10 cotas de bolsas pela agência de fomento 

FAPEMA houve aumento no quantitativo de bolsas, o que significou um atendimento de 

69,38% da demanda. 

 

 

 

http://www.ufma.br/portalUFMA/edital/aOSGQzkLmiadFB7.pdf
http://www.ufma.br/portalUFMA/edital/QdtwXsBTiluvRjG.pdf
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/u2Vl1giDesSdlL5.pdf


AGÊNCIA DE INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO, PESQUISA, PÓS-
GRADUAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO - AGEUFMA 

31 
 

Gráfico 12: Planos de Trabalho aprovados no edital PIBIC, Bolsas concedidas e Órgãos de 

Fomento (incluídos alunos voluntários, sem bolsa). 
 

 

Fonte: Elaborado pela equipe da DPIT (2022) 

 

Gráfico 13: Orientadores que submeteram Planos de Trabalho para o edital PIBIC 
 

 

Fonte: Elaborado pela equipe da DPIT (2022) 
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Gráfico 14: Planos de Trabalho submetidos aos editais PIBITI e Bolsas concedidas. 
 

 

Fonte: Elaborado pela equipe da DPIT (2022) 

 

 

Os trabalhos de Iniciação Científica e de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico 

e de Inovação, PIBIC e PIBITI, foram apresentados para a comunidade acadêmica em seus 

seminários anuais. O XXXIII SEMIC (Seminário de Iniciação Científica) e o XIII SEMITI 

(Seminário de Iniciação Tecnológica e de Inovação) foram realizados em um único evento, na 

modalidade remota, entre os dias 13 e 16 de dezembro de 2021. Os discentes do PIBIC, PIBITI 

e PIBIC – Ensino Médio do ciclo 2020-2021 realizaram inscrição no SIGEVENTOS da UFMA 

e todos os trabalhos encontram-se disponibilizados em site específico do evento 

(https://portalpadrao.ufma.br/semicti/2021).  Mais de 8.700 visualizações foram feitas no 

período do evento. Foram apresentados 830 trabalhos nas diversas áreas de Conhecimento 

(28,9 % superior ao SEMIC/SEMITI do ano anterior).  A programação completa dos eventos e 

detalhes da execução podem ser verificadas em: https://portalpadrao.ufma.br/semicti/2021.  
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5 DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - DPG 

 

As políticas de incentivo à pós-graduação na UFMA são de responsabilidade da Agência 

de Inovação, Empreendedorismo, Pesquisa, Pós-Graduação e Internacionalização 

(AGEUFMA), por meio da Diretoria de Pós-Graduação (DPG).  As ações da pós-graduação da 

UFMA estão alinhadas com o PDI da UFMA e com o Plano Nacional de Pós-Graduação 

(PNPG) 2011-2020 (https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/plano-

nacional-de-pos-graduacao), o qual está contemplado no PNE 2014-2024 

(http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-

lei-n-13-005-2014).  

A DPG acompanha e propõe ações para o aprimoramento dos indicadores qualitativos 

e quantitativos dos cursos de pós-graduação stricto e lato sensu ofertados pela UFMA. Nesta 

gestão, a DPG foi dividida em duas divisões que trabalham de forma integrada: Divisão de 

Cursos Lato Sensu – DCLS e Divisão de Cursos Stricto Sensu - DCSS.  

A DPG é assessorada pela Comissão de Acompanhamento da Pós-Graduação, Pesquisa 

e Internacionalização (CAPGPI). Essa comissão foi criada na atual gestão e faz parte do 

Programa de Qualidade da UFMA (PROQUALI) 

(http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/wuC1T4RnStbYNYq.pdf), que visa a melhoria dos 

programas de pós-graduação como estabelecido no PDI UFMA 2017-2021, quadro 31, pág. 54. 

A DPG implementa e acompanha as bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado 

concedidas por agências de fomento, tais como:  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) e Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do 

Maranhão (FAPEMA) e acompanha a elaboração de propostas dos programas de pós-graduação 

em atendimento aos editais das agências de fomento, participando do gerenciamento deste 

fomento, uma vez aprovado. 

Dentre as atividades de rotina da DPG estão a análise das propostas de cursos novos 

tanto lato quanto stricto sensu, a análise e a publicação dos editais de seleção dos cursos de 

pós-graduação, o gerenciamento dos sistemas acadêmicos relativos à pós-graduação, o 

gerenciamento da distribuição e utilização dos recursos do Programa de Apoio à Pós-Graduação 

(PROAP-CAPES), a avaliação das solicitações de reconhecimento de diplomas de pós-

graduação e a atualização dos dados para publicação na página da AGEUFMA e da UFMA.  

Além disto, a DPG está diretamente envolvida no estabelecimento de metas para o 

crescimento da pós-graduação e no acompanhamento do Plano de Desenvolvimento 

Institucional da UFMA, no âmbito da pós-graduação. 

https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/plano-nacional-de-pos-graduacao
https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/plano-nacional-de-pos-graduacao
http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014
http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/wuC1T4RnStbYNYq.pdf
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5.1 Resultados das ações desenvolvidas pela DPG em 2021 

5.1.1 Dados gerais sobre discentes de pós-graduação  

Os dados apresentados aqui referem-se aos cursos de pós-graduação nos níveis de 

especialização, mestrado e doutorado. Em 2021, apesar da pandemia, o número de alunos 

matriculados na especialização, mestrado e doutorado aumentou em 38,7%, 1,8 e 3,2%, 

respectivamente, quando comparamos 2021 com 2020 como estabelecido no Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI UFMA 2017-2021, quadro 31, pág 54.  

O pequeno aumento percentual de discentes matriculados no mestrado e doutorado, 

verificados no Gráfico 15, deve-se, muito provavelmente, ao corte de bolsas e à falta de 

estímulo à pós-graduação, evidenciada pelo atraso no processo de avaliação pela CAPES e a 

todos os demais problemas que vêm acontecendo na gestão deste órgão em âmbito federal.  

 

Gráfico 15 - Número de alunos de pós-graduação matriculados na UFMA 

 

Fonte: Elaborado pela equipe da DPG a partir de dados do Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas SIGAA (Relatório quantitativo de alunos matriculados por mês – 

índice acumulado (total de novas matrículas até dezembro de cada ano); inclui programas 

acadêmicos e profissionais e cursos de especialização presenciais. (2022) 

5.1.2 Cursos de Pós-Graduação Lato sensu 

Em 2021, houve um aumento de 32% do número de alunos ingressantes quando 

comparado a 2020. Em 2021 tivemos um total de 21 cursos de pós-graduação lato sensu, 

conforme se verifica no Gráfico 16: 
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Gráfico 16 – (A) Número de alunos matriculados e (B) número de cursos de especialização 

por ano. 

             

A       B 

Fonte: Elaborado pela equipe da DPG a partir de dados do Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas da UFMA (2022). 

 

 

5.1.3 Cursos de Pós-Graduação Stricto sensu 

A UFMA possui atualmente 53 programas de pós-graduação, dos quais, 42 são 

próprios e 11 são em rede com outras instituições.  

Os 4 programas aprovados mais recentemente, em 2019, foram: 

    • Doutorado em Rede em Saúde da Família; 

  • Doutorado em Química, em associação com o IFMA  

  • Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA)  

        • Mestrado em Filosofia  

 

Dos programas citados acima, um iniciou suas atividades em 2020 e três iniciaram em 

2021. 
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Em 2020 e 2021, não foi aberto edital da CAPES para apresentação de propostas de 

cursos novos de mestrado e doutorado acadêmicos e profissionais. Portanto, não tivemos cursos 

novos aprovados em 2021. 

Segue abaixo a distribuição dos cursos de pós-graduação stricto sensu da UFMA entre 

2019 e 2021 de acordo com o tipo de curso (Gráfico 17). 

 

Gráfico 17 - Número de cursos de pós-graduação stricto sensu em rede ou da UFMA (2019, 

2020 e 2021). 

 
Fonte: Elaborado pela equipe da DPG a partir de dados do Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas da UFMA (2022). 

 

5.1.4 Conceitos Capes dos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu 

Os programas de pós-graduação stricto sensu são avaliados pela CAPES e recebem 

conceitos que denotam a qualidade do programa, variando de 3 a 7. Os cursos novos aprovados 

não recebem nota, apenas a letra A.  

Entre os anos de 2017 e 2019, o Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação da 

UFMA se manteve constante uma vez que a avaliação da quadrienal seria realizada em 2021 

mas, por uma série de problemas na CAPES, foi adiada para 2022. Somente então, poderemos 

verificar se as ações feitas ao longo do PDI levaram à melhoria dos indicadores e conceitos dos 

cursos de mestrado e doutorado da UFMA. 

Entretanto, quando se observam apenas os 14 cursos com conceito A, atribuído aos 

cursos novos, que ainda não passaram por um ciclo avaliativo, pode-se perceber que ao longo 
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da quadrienal 2017-2020 a UFMA vem cumprindo um dos objetivos do PDI, que é aumentar 

o número de cursos de pós-graduação. 

No Gráfico 18 podemos ver a distribuição dos conceitos dos cursos e programas quanto 

aos conceitos e no Gráfico 19, podemos observar a distribuição dos cursos quanto ao nível, tipo 

de curso e conceito. 

 

Gráfico 18 – Número total de cursos e programas de pós-graduação da UFMA de acordo com 

o conceito CAPES. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe da DPG a partir de dados do Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas da UFMA2 e Plataforma Sucupira3 (2022). 

 

 
2 https://sigaa.ufma.br/sigaa/graduacao/curso/lista.jsf 
 
3https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoProgram
a.jsf?areaAvaliacao=0&cdRegiao=2&sgUf=MA&ies=338348 

https://sigaa.ufma.br/sigaa/graduacao/curso/lista.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.jsf?areaAvaliacao=0&cdRegiao=2&sgUf=MA&ies=338348
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.jsf?areaAvaliacao=0&cdRegiao=2&sgUf=MA&ies=338348
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Gráfico 19 – Distribuição dos cursos de pós-graduação da UFMA de acordo com o tipo de 

curso e conceito CAPES. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe da DPG a partir de dados do Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas da UFMA e Plataforma Sucupira (2022). 

 

O conceito CAPES da UFMA em 2021 foi de 3,6. Para obter este valor foi feita a 

média aritmética dos conceitos CAPES de todos os programas de pós-graduação stricto sensu 

(com mestrado ou com mestrado e doutorado) já avaliados. 

Para facilitar a observação dos dados da pós-graduação e propiciar transparência para o 

público, em 2021, foram lançados três dashboards publicados no portal de transparência da 

UFMA. Nestes dashboards são encontradas as informações sobre os programas e cursos de 

pós-graduação stricto sensu da UFMA, sobre os seus discentes e sobre as bolsas concedidas. 

O Dashboard 1 com os dados referentes aos cursos de PG stricto sensu pode ser 

acessado a partir do seguinte link: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGZkMmEyMzAtMmRiNC00MmNjLTgzNjktN2R

mYzMzNTg0NWE1IiwidCI6Ijg3M2E0OWMyLTE2NzgtNDliMy1hMmQxLWE0YjE5NmN

iNDg0ZiJ9 

 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGZkMmEyMzAtMmRiNC00MmNjLTgzNjktN2RmYzMzNTg0NWE1IiwidCI6Ijg3M2E0OWMyLTE2NzgtNDliMy1hMmQxLWE0YjE5NmNiNDg0ZiJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGZkMmEyMzAtMmRiNC00MmNjLTgzNjktN2RmYzMzNTg0NWE1IiwidCI6Ijg3M2E0OWMyLTE2NzgtNDliMy1hMmQxLWE0YjE5NmNiNDg0ZiJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGZkMmEyMzAtMmRiNC00MmNjLTgzNjktN2RmYzMzNTg0NWE1IiwidCI6Ijg3M2E0OWMyLTE2NzgtNDliMy1hMmQxLWE0YjE5NmNiNDg0ZiJ9
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5.1.5 Número de Discentes dos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu 

O número de discentes de mestrado matriculados em 2021 aumentou em 1,8%, 

entretanto, o percentual de defesas de dissertações foi bem mais expressivo, uma vez que 

aumentou em 63,2% quando comparado ao ano de 2020. Em relação ao doutorado, o número 

de matriculados aumentou em 3,2% e o número de titulados aumentou em 65%. Este 

aumento significativo de titulados justifica-se pelo fato de que em 2020, a CAPES autorizou 

prorrogação de prazos de defesa dos alunos, o que causou uma retenção de defesas naquele ano. 

Em 2021, mesmo com a pandemia vigente, os programas começaram a se readaptar e modificar 

os projetos para que pudessem ser realizados a contento. Assim, quando comparamos o 

percentual de conclusão de alunos de mestrado e doutorado, observamos que em 2021 

houve um aumento de 8% e 5% respectivamente, em relação a 2020, conforme descrito na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Número de alunos matriculados e concluídos dos cursos de pós-graduação stricto 

sensu (2019-2021). 
 

 2019 2020 2021 

 
Matricul

ados 

Concluíd

os 

% de 

conclus

ão 

Matricula

dos 

Concluí

dos 

% de 

conclus

ão 

Matric

ulados 

Concluí

dos 

% de 

conclusã

o 

Mestrad

o 
1757 432 25 1800 223 12 1833 364 20 

Doutora

do 
479 68 14 557 36 6 575 64 11 

Total 2236 500 22 2357 259 11 2264 428 18 

 

Fonte: Elaborada pela equipe da DPG a partir de dados obtidos no Relatório quantitativo de 

alunos matriculados por mês – índice acumulado (total de novas matrículas até dezembro de 

cada ano); Relatório quantitativo de alunos concluintes por ano – SIGAA. Inclui programas 

acadêmicos e profissionais. (2021) 

 

 

Apesar do aumento de matriculados, em 2021 houve diminuição de 2,6% no número 

total de discentes ingressantes na pós-graduação stricto sensu quando comparado com o ano 

de 2020. Esta diminuição foi de 12,9% em relação aos alunos de mestrado acadêmico e 23,3% 

em relação ao mestrado profissional. Este resultado, muito provavelmente está relacionado aos 

cortes de bolsas da CAPES destinadas apenas aos programas acadêmicos e que refletiram 

diretamente na oferta de vagas e na procura dos alunos pelos programas acadêmicos. Entretanto, 

quando analisamos os dados dos alunos de doutorado, verificamos que houve um aumento de 

38,1% de ingressantes. 
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Os números totais de ingressantes na pós-graduação stricto sensu por ano encontram-se 

demonstrados no Gráfico 20 e os dados de ingressantes por nível e tipo de curso encontram-se 

no Gráfico 21. 

 

Gráfico 20 – Número de alunos ingressantes na pós-graduação stricto sensu da UFMA por 

ano. 

 
Fonte: Elaborado pela equipe da DPG a partir de dados obtidos no Relatório quantitativo de 

alunos ingressantes por ano – SIGAA. Inclui programas acadêmicos e profissionais (2021). 

 

 

Gráfico 21 – Número de alunos ingressantes na pós-graduação stricto sensu da UFMA por 

ano, tipo de curso e nível. 

 
Fonte: Elaborado pela equipe da DPG a partir de dados obtidos no Relatório quantitativo de 

alunos ingressantes por ano. Inclui programas acadêmicos e profissionais (2021). 



AGÊNCIA DE INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO, PESQUISA, PÓS-
GRADUAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO - AGEUFMA 

41 
 

As informações sobre os discentes de pós-graduação stricto sensu da UFMA estão no 

dashboard elaborado pela DPG/AGEUFMA, publicado no portal da UFMA. O Dashboard 2 

– Dados referentes aos discentes de PG stricto sensu pode ser acessado através do seguinte 

link: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTNkMGFmZDUtMjZlOS00NDFlLWJmYmMtZW

FhOTExZTkwZmFjIiwidCI6Ijg3M2E0OWMyLTE2NzgtNDliMy1hMmQxLWE0YjE5NmNi

NDg0ZiJ9 

5.1.6  Bolsas de Pós-Graduação Stricto Sensu  

Em 2021 as bolsas de pesquisa das agências de fomento foram distribuídas aos 

programas acadêmicos com base nas cotas de bolsas já fixadas aos programas pela CAPES, na 

demanda dos programas por bolsas e em critérios estabelecidos na Instrução Normativa 

AGEUFMA nº 03/2021. O número de bolsas distribuídas pelas agências de fomento e nível do 

curso estão na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Número de cotas de bolsas destinadas aos programas de pós-graduação stricto 

sensu por agência de fomento, programa e nível em 2021. 
 

N. BOLSAS MESTRADO DOUTORADO 
PÓS-

DOUTORADO 

1 CAPES/ DEMANDA SOCIAL 176 89 0 

2 CAPES/ PROEX 16 14 0 

3 CAPES/AMAZÔNIA LEGAL 6 6 3 

4 
CAPES/ AÇÃO 

EMERGENCIAL COVID 
4 2 0 

5 CAPES/PNPD - - 13 

6 CAPES/ FAPEMA 0 0 0 

7 FAPEMA 153 62 0 

8 CNPQ 3 3 0 

9 UFMA/GCUB 0 2 0 

TOTAL 358 178 16 

 

Fonte: Elaborada pela equipe da DPG a partir de dados obtidos no Sistema de Controle de 

Bolsas e Auxílios CAPES, na Plataforma Patronage da FAPEMA e dados da AGEUFMA 

(2022). 

 

 Importante enfatizar que, em 2021, foi renovado o acordo de cooperação entre 

FAPEMA e UFMA, garantindo as bolsas de mestrado e doutorado por mais 5 anos. 

 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTNkMGFmZDUtMjZlOS00NDFlLWJmYmMtZWFhOTExZTkwZmFjIiwidCI6Ijg3M2E0OWMyLTE2NzgtNDliMy1hMmQxLWE0YjE5NmNiNDg0ZiJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTNkMGFmZDUtMjZlOS00NDFlLWJmYmMtZWFhOTExZTkwZmFjIiwidCI6Ijg3M2E0OWMyLTE2NzgtNDliMy1hMmQxLWE0YjE5NmNiNDg0ZiJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTNkMGFmZDUtMjZlOS00NDFlLWJmYmMtZWFhOTExZTkwZmFjIiwidCI6Ijg3M2E0OWMyLTE2NzgtNDliMy1hMmQxLWE0YjE5NmNiNDg0ZiJ9
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As informações sobre os bolsistas de cursos de pós-graduação stricto sensu estão no 

dashboard elaborado pela DPG/AGEUFMA, publicado no portal da UFMA. O Dashboard 3 

– Dados referentes aos bolsistas de PG stricto sensu pode ser acessado através do seguinte 

link: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWNiMDRkNDgtNjcxZS00YWZhLTgyNGItMWQ

0ZGVlZTU3NjlkIiwidCI6Ijg3M2E0OWMyLTE2NzgtNDliMy1hMmQxLWE0YjE5NmNiN

Dg0ZiJ9 

5.1.7 Recursos PROAP da pós-graduação stricto sensu 

A DPG é responsável pelo acompanhamento e instruções quanto ao uso da verba do 

Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP), disponibilizado pela CAPES, e dos recursos 

próprios dos Programas de Pós-Graduação (PPGs) stricto sensu acadêmicos e profissionais da 

UFMA. Em 2020 foi elaborada, pela DPG/AGEUFMA juntamente com a PPGT, a 

PORTARIA No 012/2020 – AGEUFMA/PPGT, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020, 

(http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/p798PQVwXR8qvSZ.pdf) para regulamentar as 

normas e os critérios de uso e aplicação dos recursos destinados aos PPGs.  

Em 2021, a CAPES destinou à Pós-Graduação da UFMA o valor total de R$702.938,00 

do PROAP, um aumento de 16,74% em relação ao ano de 2020, decorrente do aumento do 

número de programas iniciados em 2020 e que receberam este recurso da CAPES apenas em 

2021. Estes recursos foram distribuídos entre os programas e também para a AGEUFMA 

conforme determinação da CAPES. O PROAP destina-se a proporcionar melhores condições 

para a formação de recursos humanos, a produção e o aprofundamento do conhecimento nos 

cursos de pós-graduação stricto sensu. 

5.1.8 Certidão digital de conclusão para os cursos stricto e lato sensu 

Em decorrência da pandemia, a DPG, juntamente com o STI, elaborou certidões 

digitais, enquanto documentos provisórios de certificação de conclusão de curso, disponíveis 

via SIGAA aos(às) egressos(as), tendo em vista o impedimento do atendimento presencial. Os 

modelos elaborados para as certidões digitais para os cursos stricto e lato sensu estão abaixo.   

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWNiMDRkNDgtNjcxZS00YWZhLTgyNGItMWQ0ZGVlZTU3NjlkIiwidCI6Ijg3M2E0OWMyLTE2NzgtNDliMy1hMmQxLWE0YjE5NmNiNDg0ZiJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWNiMDRkNDgtNjcxZS00YWZhLTgyNGItMWQ0ZGVlZTU3NjlkIiwidCI6Ijg3M2E0OWMyLTE2NzgtNDliMy1hMmQxLWE0YjE5NmNiNDg0ZiJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWNiMDRkNDgtNjcxZS00YWZhLTgyNGItMWQ0ZGVlZTU3NjlkIiwidCI6Ijg3M2E0OWMyLTE2NzgtNDliMy1hMmQxLWE0YjE5NmNiNDg0ZiJ9
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/p798PQVwXR8qvSZ.pdf
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Figura 4 – Modelos de certidões digitais de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu 

 

Fonte: Arquivo da DPG (2021) 

 

Além dos documentos digitais, em 2021 a DPG voltou a entregar os certificados físicos 

de conclusão de cursos de especialização e os diplomas de mestrado e doutorado voltaram a ser 

liberados pela DERRED/PROEN. 

5.1.9 Implantação dos processos seletivos via SIGAA 

Para resguardar a saúde e a segurança de candidatos(as) e do corpo docente e técnico da 

UFMA durante a realização dos processos seletivos dos programas de pós-graduação stricto 

sensu no período da pandemia, a DPG definiu, a partir de ferramenta implantada pelo STI, a 
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realização das inscrições em editais de seleção via formulário digital no SIGAA. Para tanto, foi 

desenvolvido e disponibilizado aos coordenadores um tutorial 

(http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/UXJ2ZO48va1f2hM.pdf) relativo ao cadastro de 

processos seletivos no SIGAA assim como disponibilizado suporte técnico.  Em 2021 todos os 

programas realizaram suas seleções via SIGAA e esse procedimento continuará a ser realizado 

mesmo após o fim da pandemia. 

5.1.10 Melhoria dos sites dos programas e da DPG 

Para melhorar os sites dos programas de pós-graduação, a DPG mediou algumas 

reuniões com a STI sobre as demandas dos programas. Em decorrência disso, várias melhorias 

foram implantadas nos sites, como a possibilidade de inserção de novos tópicos e a 

possibilidade de tradução dos conteúdos para a língua inglesa. 

A DPG também melhorou o conteúdo do seu site, tornando-o mais acessível e atualizado 

no tocante às informações dos setores da diretoria e dos cursos de pós-graduação. No site da 

DPG (https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ageufma/paginas/pagina_estatica.jsf?id=595) 

podemos encontrar as listas atualizadas de cursos de pós-graduação stricto sensu 

(https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ageufma/paginas/pagina_estatica.jsf?id=596),  de 

cursos lato sensu 

(https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ageufma/paginas/pagina_estatica.jsf?id=1404) e de 

regulamentações relacionadas à pós-graduação 

(https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ageufma/paginas/pagina_estatica.jsf?id=105). 

5.1.11 Regulamentações elaboradas durante a pandemia 

Com a continuidade da pandemia em 2021, permaneceram vigentes as portarias, 

instruções normativas e resoluções para a regulamentação das ações dos cursos de pós-

graduação durante o estado de emergência de saúde pública conforme verifica-se a seguir: 

• Resolução n° 1.982-CONSEPE, de 09 de abril de 2020 

(http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/XgwG5tfsGGwI6rR.pdf), que dispõe sobre o 

trabalho remoto no âmbito da Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação da UFMA, no período que 

perdurarem as interrupções decorrentes da Portaria GR no 190/2020-MR e da Resolução no 

1.981-CONSEPE-2020. 

• Resolução n° 2.018-CONSEPE, de 10 de junho de 2020 

(http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/lwkgrwZbSQcFiVn.pdf), que dispõe sobre as 

atividades da pós-graduação no período da Pandemia da COVID-19 e revoga as Resoluções n° 

1.982-CONSEPE, de 09 de abril de 2020, e 1.984-CONSEPE, de 15 de abril de 2020.  

• Para normatizar os editais de seleção dos programas de pós-graduação, foi elaborada a 

Instrução Normativa AGEUFMA N° 01/2020 

http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/UXJ2ZO48va1f2hM.pdf
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ageufma/paginas/pagina_estatica.jsf?id=595
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ageufma/paginas/pagina_estatica.jsf?id=596
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ageufma/paginas/pagina_estatica.jsf?id=1404
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ageufma/paginas/pagina_estatica.jsf?id=105
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/XgwG5tfsGGwI6rR.pdf
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/lwkgrwZbSQcFiVn.pdf
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(http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/ss7q80knAX7I2ln.pdf). Essa IN dispõe sobre os 

processos seletivos de ingresso de discentes nos cursos de pós-graduação stricto sensu da 

Universidade Federal do Maranhão e estabelece linhas gerais para orientação e incentivo à 

adesão dos programas às políticas de ações afirmativas e qualificação de servidores na pós-

graduação.   

• Para facilitar a emissão de diplomas durante a pandemia, foi elaborada a resolução da 

emissão de diplomas, Resolução n° 2.022-CONSEPE, de 26 de novembro de 2020 

(http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/NKl9zgvTfeZIE4M.pdf), a qual torna 

completamente eletrônico o processo de solicitação e cadastro das dissertações e teses na 

biblioteca.  

5.1.12 Novas regulamentações elaboradas em 2021 

 Em 2021 foi realizado o lançamento da Instrução Normativa para concessão e 

manutenção de bolsas.  

• INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2021 – AGEUFMA.  

(http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/PpMaXm7zrMS8dQ8.pdf). Essa resolução 

respaldará os programas a distribuírem as bolsas destinadas ao seu curso seguindo critérios 

únicos. Além disso, foram criados critérios quantitativos e qualitativos mensuráveis para a 

distribuição das bolsas FAPEMA. Assim, as bolsas de mestrado serão distribuídas da seguinte 

forma: 3 bolsas para todos os cursos acadêmicos, mais 1 bolsa para os cursos do continente, 

mais 1 bolsa para os cursos nota 4, mais 2 bolsas para os cursos nota 5 e 6 e mais uma bolsa 

para os cursos com maior número de bolsistas PQ CNPQ. Desse modo, cada curso poderá 

receber, no máximo, 6 bolsas FAPEMA.  

• Em 2021 também foi publicada a atualização da instrução normativa para seleção e 

acompanhamento de professores visitantes para a pós-graduação.  - INSTRUÇÃO 

NORMATIVA N° 02/2021 – AGEUFMA.  

(http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/d7iZnHvRqAoUTLm.pdf). Essa instrução 

normativa estabelece critérios transparentes e objetivos para seleção e acompanhamento dos 

professores visitantes. 

5.1.13 Novas resoluções em andamento  

As resoluções de cursos Lato Sensu e de cursos Stricto Sensu foram atualizadas para 

atender à nova organização de gestão da AGEUFMA e às novas regras da CAPES e estão em 

fase de tramitação. A resolução stricto sensu foi aprovada na última reunião do CONSEPE de 

2021 e a resolução lato sensu já foi enviada para o CONSEPE e será analisada em 2022. 

Durante 2021 foi iniciada a atualização da resolução de reconhecimento de diplomas de 

mestrado e de doutorado realizados em instituições estrangeiras de forma a implantar, em 

http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/ss7q80knAX7I2ln.pdf
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/NKl9zgvTfeZIE4M.pdf
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/PpMaXm7zrMS8dQ8.pdf
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/d7iZnHvRqAoUTLm.pdf
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definitivo, a tramitação desses processos via Plataforma Carolina Bori, o que conferirá mais 

agilidade aos trâmites processuais.  

Além disso, estão em andamento a atualização da resolução do Programa de Qualidade 

da UFMA, a Instrução Normativa sobre Docentes permanentes na. Pós-Graduação, a Instrução 

Normativa para propostas de cursos novos de mestrado e de doutorado na UFMA e a Instrução 

Normativa para pós-doutores.   

5.1.14 Participação de editais das agências de fomento 

• Aprovação de projetos no valor de R$1.881.600,00 em verba de custeio e bolsas do 

Edital do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação - PDPG Amazônia Legal (PDPG-

CAPES), com 3 propostas aprovadas nos eixos Saúde, Biodiversidade e Energia, sendo 

contemplados 12 programas. O objetivo geral do plano enviado pela UFMA foi “Desenvolver 

três propostas nas áreas de Saúde, Energia e Biodiversidade com a finalidade de consolidar 12 

programas de Pós-Graduação stricto sensu e contribuir para o desenvolvimento sustentável da 

Amazônia Legal”. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-13/2020resultado-final-

programa-de-desenvolvimento-da-pos-graduacao-pdpg-amazonia-legal-282796185. 

 

• Aprovação das propostas interinstitucionais no valor de custeio R$ 2.000.000 

submetidas pela FAPEMA à CAPES no âmbito do edital PDPG (Edital - Apoio aos 

Programas de Pós-Graduação emergentes e em consolidação em áreas prioritárias nos 

estados, EDITAL No 18/2020) e bolsas mestrado, doutorado e pós-doutorado. Foram 

contemplados 16 programas de pós-graduação da UFMA (https://www.gov.br/capes/pt-

br/centrais-de-conteudo/resultadosdoseditais/EDITAL182020_PDPGresultadopreliminar.pdf). 

 

• Aprovação de proposta interinstitucional no valor de custeio de R$ 150.000,00 e de 

bolsas no valor de R$ 457.200,00 submetida pela FAPEMA à CAPES no âmbito do Edital 

PDPG: Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação - Apoio ao Desenvolvimento da 

região Semiárida Brasileira, Edital Nº 4/2021 e bolsas de Mestrado, Doutorado e Pós-

Doutorado. Foi contemplada uma proposta coordenada pela UFMA (PDPG-

SEMIARIDO1932748P), a qual envolve quatro (04) programas de pós-graduação 

(https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/resultados-dos-

editais/EDITAL42021RESULTADOFINAL.pdf). 

5.1.15 Estabelecimento de convênio do PPGEB com a SEDUC 

Em 2021 foi estabelecido convênio do Programa de Pós-Graduação em Gestão e 

Educação Básica com a Secretaria de Educação do Estado do Maranhão. Esse convênio é 

fundamental para o aumento da qualidade de formação dos docentes do ensino estadual e abre 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-13/2020resultado-final-programa-de-desenvolvimento-da-pos-graduacao-pdpg-amazonia-legal-282796185
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-13/2020resultado-final-programa-de-desenvolvimento-da-pos-graduacao-pdpg-amazonia-legal-282796185
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/resultadosdoseditais/EDITAL182020_PDPGresultadopreliminar.pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/resultadosdoseditais/EDITAL182020_PDPGresultadopreliminar.pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/resultados-dos-editais/EDITAL42021RESULTADOFINAL.pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/resultados-dos-editais/EDITAL42021RESULTADOFINAL.pdf
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espaço para que possamos realizar convênios da mesma natureza com outras instituições. A 

turma aberta para oferta de vagas nesse convênio está em andamento. 

5.1.16 Reconhecimentos de diplomas estrangeiros 

 A diretoria tem se esforçado ao máximo para diminuir os prazos de análise dos 

processos de reconhecimento de diplomas. Em 2021 concluímos o processo de cadastro na 

Plataforma Carolina Bori e em 2022 daremos seguimento à mudança na resolução de 

reconhecimento para que o procedimento seja totalmente feito pela plataforma supracitada.    

Em 2021, todos os processos em tramitação foram migrados do SIPAC para o SEI. Ao 

todo, foram gerados 29 processos, dos quais 2 foram homologados pelo CONSEPE, 6 

encontram-se no CONSEPE para homologação, 16 estão em análise pelos programas, 2 estão 

aguardando documentação saneadora, 2 foram indeferidos e 1 foi arquivado por falta de 

documentos. A distribuição das situações citadas encontra-se no Gráfico 22. 

 

Gráfico 22 – Percentual de processos de reconhecimento de diplomas estrangeiros de acordo 

com a situação em 2021. 

 
Fonte: Elaborada pela equipe da DPG (2022). 

 

Os processos de reconhecimento foram direcionados para 9 programas, sendo a grande 

maioria deles para os programas de Educação e Direito, conforme observado no Gráfico 23. 
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Gráfico 23 – Número de processos de reconhecimento de diplomas estrangeiros por 

Programa.  

 

Fonte: Elaborada pela equipe da DPG (2022). 

 

Os diplomas dos solicitantes foram obtidos em países da Europa, principalmente 

Portugal, e da América Latina, principalmente o Paraguai, conforme demonstrado no Gráfico 

24.  
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Gráfico 24 – Países de titulação dos requerentes de reconhecimento de diplomas estrangeiros.  

 

Fonte: Elaborada pela equipe da DPG (2022). 

 

As instituições de origem dos solicitantes analisados em 2021 foram:   

• Portugal - Universidade Autônoma de Lisboa “ Luís de Camões”, Instituto Politécnico 

da Guarda, Universidade Fernando Pessoa, Universidade Atlântica, Universidade do Minho, 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Universidade do Porto, Universidade 

de Aveiro, Instituto Superior de Educação e Ciências - ISEC;  

• Paraguai - Universidade Americana, Universidad Tecnológica Intercontinental, 

Universidade Americana;  

• Chile - Universidad Alberto Hurtado;   

• Argentina - Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES, Universidad 

Del Museo Social Argentino);  

• Inglaterra - University of Reading 
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6. DIRETORIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO - DIN 

 

A Diretoria de Internacionalização (DIN), órgão assessor vinculado à Agência de 

Inovação, Empreendedorismo, Pesquisa, Pós-Graduação e Internacionalização (AGEUFMA), 

propõe e coordena as ações institucionais voltadas à internacionalização da UFMA no âmbito 

do ensino, pesquisa, inovação e extensão. 

A estrutura administrativa da DIN compreende a Diretoria Geral (DG), à qual se 

encontram vinculadas a Secretaria da DIN, as representações em cada Campi da UFMA, o 

Comitê de Internacionalização (COINTER) e duas coordenações: a Coordenação de Convênios 

e Parcerias Internacionais (CCPI) e a Coordenação de Mobilidade, Acolhimento e Proficiência 

(CMAP). 

A CMAP é a unidade responsável por incentivar e dar suporte aos docentes e discentes 

que desejam participar (ou que estejam participando) de visitas, estágios e missões em 

instituições estrangeiras (Mobilidade-Out), bem como oferecer assistência a todos os 

estrangeiros envolvidos em alguma atividade na UFMA (Mobilidade-In). Além disso, ela 

também é responsável por apoiar a promoção de atividades artísticas, culturais e acadêmicas 

voltadas à comunicação em língua estrangeira e demais iniciativas que promovam um ambiente 

multicultural no âmbito da Graduação e da Pós-Graduação da UFMA. 

Já a Coordenação de Convênios e Parcerias Internacionais (CCPI) é responsável, dentre 

outras coisas, por: formalizar e gerir acordos ou convênios com instituições estrangeiras; 

promover e divulgar à comunidade acadêmica quantitativos de acordos e mobilidades 

internacionais e  incentivar, junto às demais Diretorias da AGEUFMA, ações que aumentem o 

impacto e visibilidade das produções científicas de nossa instituição. 

6.1. Ações desenvolvidas pela DIN em 2021 

6.1.1. Atividades efetuadas pela ou com a participação da DIN: 

• Reestruturação do site da Diretoria de Internacionalização da UFMA; 

• Readequação dos formulários DIN – AGEUFMA: Protocolo de Cooperação, Minuta 

Acordo Bilateral de Cooperação (versões em inglês, Espanhol, Francês e Português); 

• Reestruturação da infraestrutura física e tecnológica da DIN; 

• Coleta dos dados estatísticos para o sistema de rankeamento internacional da Times 

Higher Education World University Rankings (2021/2022); 

• Desenvolvimento do Plano de Metas e Ações UFMA 2021 - 2022; 

• Reestruturação do PDI UFMA 2022 – 2026; 
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• Estruturação e aprovação da Resolução 341 - Política de Internacionalização da UFMA, 

de 19 de abril de 2021; 

• Instauração de Acordo de Cotutela entre a Universidad de Salamanca (Espanha) e o 

PPGPP; 

• Instauração de Acordo de Cotutela entre a Universidade de Coimbra (Portugal) e o 

PPGPP; 

• Contratação de Professor Visitante Internacional para o PGCult (Edital 17/2021); 

• Candidatura no Programa Gender Hubs - Designing programs and policies for women 

students’ safety and permanence in STEM programs - IRDC (Canadá); 

• Publicação do International Student Guide, versão em língua portuguesa; 

• Apoio técnico na criação do Núcleo de Tradução da UFMA (TRADUFMA), vinculado 

ao Departamento de Letras; 

• Validação de certificados de Medicina (graduação UFMA) junto ao Educacional 

Commission for Foreign Graduates (ECFMG). 

6.1.2. Eventos realizados pela DIN ou com a participação de sua equipe 

• III Simpósio de Internacionalização Acadêmica (SINTA), o qual foi realizado de forma 

online (https://sigeventos.ufma.br/eventos/public/evento/IIISINTA); 

• Curso de Formação de Líderes em Cooperação Internacional Universitária Módulo 1 - 

A EXPERIÊNCIA SUÍÇA – GCUB; 

• Participação nas reuniões das Redes de Internacionalização, CGRIFES e RENE 

UTecSocial; 

• Participação nos cursos Skill-based workshop for the TOEFL IBT test, oferecido pelo 

GCUB e pela Educational Testing Service (ETS); 

• Participação na oficina virtual Estudos da Língua Portuguesa no Brasil e em Goa, 

Intercâmbio de Experiências, oferecido pelo GCUB em parceria com o Consulado-Geral do 

Brasil em Mumbai - Índia, A Lusophone Society Of Goa ( LSG), da Índia, a University of Goa, 

e o Instituto Camões. 

• Participação no Seminário A Língua Portuguesa e o seu Léxico, oferecido pelo GCUB. 

6.1.3 Acordos internacionais firmados pela DIN 

Em atendimento às metas “Manter convênios com vistas à pesquisa e mútua cooperação 

acadêmica” e “Ampliar parceria”, propostas no PDI UFMA 2017 – 2021 (Quadro 88, pag. 119), 

foram celebrados um total de 14 novos acordos, em 2021, com as seguintes Universidades: 

• Bill & Melinda Gates Foundation (EUA) 

• Universidad de la República – UDELAR (Uruguai) 

• Universidad Nacional de Colombia (Colombia) 

https://sigeventos.ufma.br/eventos/public/evento/IIISINTA
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• Universidad Colegio Mayor De Cundinamarca (Colombia) 

• Universidad de Granada (Espanha) 

• Universidad de Salamanca (Espanha) 

• Università di Macerata (Itália) 

• Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México) 

• Instituto Português de Oncologia do Porto - Francisco Gentil (Portugal) 

• Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal) 

• Universidade de Aveiro (Portugal) 

• Universidade de Coimbra (Portugal) 

• Universidade Autónoma de Lisboa (Portugal) - renovação 

• Universidade do Porto (Portugal) - renovação 

6.1.4 Cursos de línguas ofertados pela DIN 

Ainda no atendimento da meta “Realizar eventos de Internacionalização”, proposta no 

PDI UFMA 2017 – 2021 (Quadro 88, pag. 119), foram ministrados quatro cursos linguísticos, 

em nível de graduação, entre 2020 e 2021, e mais dois cursos preparatórios de línguas, em nível 

de pós-graduação, em 2021: 

• Curso de Língua Portuguesa para Estrangeiros (Word In UFMA Virtual Exchange): 16 

alunos – 01 turma; 

• Cursos Básico de Línguas Estrangeiras (on-line) - Francês: (162 alunos – 08 turmas); 

• Cursos Básico de Línguas Estrangeiras (on-line) – Inglês: (119 alunos - 05 turmas); 

• Curso Francês - Preparatório BRAFITEC (16 aluno – 01 turma); 

• Curso Preparatório para o exame TOEL iBT, voltados a discentes de doutorado, via 

Editais 47/2021 e 67/2021 (7 alunos – 01 turma); 

• Inglês para Artigos Científicos para discentes de Pós-Graduação - Chamada Pública 

AGEUFMA (20 alunos - 01 turma). 

6.1.5 Programas de bolsas publicadas via Editais ou por adesão a programas nacionais 

e internacionais  

• Capes BRAFITEC (Edital 17/2021) – (3 alunos aprovados); 

• Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP - Canada) – (2 alunos aprovados); 

• Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina – 

Fundacíon Bótin (Edital 36/2021); 

• Bolsas Ibero Americanas Santander (Edital 14/2020) – (1 aluno aprovado); 

• Programa de Formación de Profesores de Educación Superior para América Latina y 

el Caribe - ProLAC (Edital GCUB – UDUAL 01/2021 e Edital GCUB – UDUAL 02/2021); 
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• Projeto Evaluación de la formación del profesorado en América Latina y Caribe – 

ELCAFOR; 

• Destino: Brasil - ANDIFES (Edital 35/2021). 

 

Além disso, em relação à meta “incentivar a participação da UFMA em grupos e 

consórcios internacionais”, proposta no PDI UFMA 2017 – 2021 (Quadro 88, pag. 119), a 

UFMA participa do Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras (GCUB) 

e da Associação Brasileira de Educação Internacional (FAUBAI). 

Assim, de acordo com ranking mundial THE, de 2022, a UFMA foi ranqueada entre as 

1.201 IES mais importantes no mundo, com um score de 10.6 – 22.3. E, dessa forma, a UFMA 

está na 34ª posição entre as 70 universidades brasileiras avaliadas; é a 24ª melhor universidade 

federal brasileira e ocupa a 6ª posição entre as 15 universidades nordestinas. 

 

6.2 Principais metas não alcançadas, principais desafios, ações e perspectivas para os 

próximos exercícios 

6.2.1. Metas não alcançadas: 

• Lançamento do Edital UFMA World In 2021, cujo objetivo seria ofertar disciplinas ou 

cursos de curta-duração, ministrados em língua estrangeira ou em língua portuguesa, e nas 

diversas áreas do conhecimento. O edital não foi concretizado devido à falta de recursos 

financeiros para execução das atividades propostas. 

6.2.2. Desafios, ações e perspectivas para os próximos exercícios: 

Infelizmente, vários são os desafios ainda enfrentados pela UFMA no campo das 

relações internacionais, dos quais podemos citar: 

• Ausência de legislação sobre políticas linguísticas, em especial nos Campi do 

continente; 

• Fragmentação e baixa integração entre as ações de internacionalização mediadas nas 

Pró-Reitorias (PROGEP, PROEN, PROEC, AGEUFMA e PROAES), Diretorias Especiais, 

Unidades Acadêmicas e Programas de Pós-Graduação e de Graduação; 

• Rigidez da grade curricular quanto à incorporação das atividades/disciplinas/trabalhos 

realizados em IES estrangeiras; 

• Baixo engajamento da comunidade acadêmica, em especial dos professores de Pós-

Graduação, nas ações e/ou processos de internacionalização; 

• Ausência de legislações e metodologias de revalidação de créditos de atividades 

científicas e acadêmicas (Dupla ou múltipla titulação e Cotutela); 

• Quadro reduzido de docentes e/ou especialistas de língua estrangeira na UFMA; 
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• Efetiva ação junto ao Núcleo de Tradução da UFMA; 

• Ausência de políticas de internacionalização voltadas aos ODS. 

 

Ainda que tais indicadores, a priori, sugiram lacunas nas políticas anteriormente 

adotadas pela UFMA, estes estabelecem um horizonte de oportunidades no tocante à: 

• Capacidade de adaptação de alguns Programas de Pós-Graduação para o recebimento 

de docentes estrangeiros; 

• Desenvolvimento de novas estratégias de ensino que contribuam para o rompimento de 

hiatos de comunicação normalmente ocasionados pela falta de fluência em idiomas estrangeiros 

por parte dos discentes e/ou docentes ou pela ausência de tecnologias que permitam uma 

interlocução adequada entre tais entes; 

• Mapeamento e definição das áreas estratégicas da UFMA para que sejam definidas as 

táticas de internacionalização fora do território nacional, em especial nos países lusófonos e da 

América Latina e Caribe; 

• Levantamento das IES com potencial interesse em firmar acordos bilaterais de 

cooperação com a UFMA, principalmente daquelas priorizadas pela CAPES; 

• Definição de estratégias para a efetivação dos Acordos e/ou Convênios firmados (ou a 

firmar) no tocante à realização de processos de mobilidade, execução de trabalho de pesquisa 

interinstitucionais, etc.; 

• Desenvolvimento de ações culturais e linguísticas, em âmbito institucional, visando a 

participação de docentes, discentes e técnico-administrativos; 

• Consolidação de uma área institucional que preste suporte aos agentes, internos e 

externos, que participam do processo de internacionalização; 

• Necessidade constante de captar financiamentos que possibilitem o desenvolvimento 

contínuo de ações internacionais de forma institucionalizada pela IES, ou seja, sustentáveis - 

evitando que as iniciativas universitárias fiquem restritas aos programas desenvolvidos pelo 

Governo para estímulo à internacionalização; 

• Promoção de cursos preparatórios para exames de proficiência em línguas estrangeiras 

(TOEFL, DELE e/ou DELF, por exemplo), principalmente voltados à consolidação das ações 

internacionais dos Programas de Graduação e de Pós-Graduação da UFMA; 

• Virtualização dos documentos e fluxos de processos tanto para instituição de Acordo de 

Cooperação e correlatos, quanto para os procedimentos de mobilidade internacional de 

docentes, discentes e técnicos-administrativos; 

• Institucionalização de procedimentos internos de seleção dos candidatos com fins à 

realização de atividades em IES estrangeiras, tanto em nível de graduação e pós-graduação 

quanto de servidores técnico-administrativos; 

• Estabelecimento de metodologias para consolidação (validação) dos resultados obtidos 

internacionalmente quando do retorno dos beneficiários à UFMA.



 

 
 

 


