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Reitora Vice-reitora

Luciléa Lilian



Quem
somos?



Sou professora Adjunta do Curso de Geografia na
UEMASUL, desde 1990, e na Especialização em
Recuperação de Áreas Degradadas. Participo como
membro do GPS – Grupo de Pesquisa Socioeconômica, do
LabcartE- Laboratório de Cartografia e Ensino e do NEER-
Núcleo de Estudos em Espaço e Representações, com
pesquisa na Geografia das festas/ patrimônio, Geografia e
Literatura, Ensino de Geografia com uso de Mapas Mentais
e COVID-19. 

Luciléa Ferreira Lopes Gonçalves 
Candidata à Reitora

 Sou maranhense nascida na comunidade de pescadores,
denominada de Peru, localizada nas reentrâncias
maranhenses no Município de Cururupu. Moradora de
Imperatriz desde 1990.

Doutora e Mestre em Geografia pela Universidade
Federal do Paraná (UFPR), Mestre em Educação pelo
IPLAC - Cuba. Especialista em Geografia e Planejamento
Ambiental, PUC-Minas, Bacharel e Licenciada em
Geografia pela UFMA e UEMA. 

.

Atuei na Educação Básica como professora no Serviço Social da Indústria (SESI) e no Ensino
Médio, no Estado do Maranhão. Na Educação Superior, exerci os cargos de diretora do Curso
de Geografia, Coordenadora do Núcleo de Educação a Distância (NEAD) que era formado
pelos Cursos: Licenciatura em formação de Professores das Séries Inicias voltado para os
Municípios de João Lisboa, Amarante, Senador La Roque, Arame, Porto Franco, Imperatriz,
Açailândia e Sítio Novo; Curso de Administração e do Curso de Ensino Religioso; foi
coordenadora das Especializações de Metodologia do Ensino de Geografia e Planejamento
Ambiental e do Curso de Geografia e Proteção em Áreas Degradadas. Na administração
Superior, exerci temporariamente os cargos de Chefe de Departamento, Diretora de Centro,
de Coordenadora de Acesso ao Ensino Superior (CAES) da PROGESA. Fui Chefe de Divisão de
Concursos de Vestibulares – UEMASUL, na qual participei em diversas comissões do PDI
(2017-2021). Atualmente, sou diretora do Curso de Geografia e membro do CONSUN.

Aula de campo no Museu Goeldi

Vivendo a identidade e a cultura
maranhense



Sou uma mulher que com meus pais, Laura e
Antônio, aprendi o valor da educação, eles
sempre enfatizaram que estudar era o caminho
para a liberdade, a compreensão do mundo e
para termos as condições e oportunidades para
sobreviver de forma digna. Assim, com esse valor
pelos estudos me tornei professora de Geografia,
ciência que proporciona a compreensão da
realidade pelas práticas sociais. 

Nesse sentido, busco por meio do ensino, da
pesquisa e da extensão, desenvolver meus
projetos e minhas aulas voltados para o
conhecimento mais pleno, usando a realidade do
meio circundante do educando. 

 Essa é a Luciléa Ferreira Lopes Gonçalves, a do currículo da vida, a do Lattes pode
ser consultado no link: http://lattes.cnpq.br/9206093186876120

"A função do intelectual é ser
humilde frente à realidade, mas
corajoso para criticá-la " (Milton

Santos)



Lilian Castelo Branco de Lima 
 Candidata à Vice-Reitora

 

No meu caso, “classes”. Filha, neta e bisneta da “precisão”,
assim como outros Severinos de avós chamadas Marias,
minha ancestralidade chegou ao Maranhão fugindo da
seca e da fome, buscando oportunidades para viver. Pois
sabiam na pele como “é duro tanto ter que caminhar/e
dar muito mais do que receber” (Zé Ramalho).

 Ao buscar imagens que me representassem, fiz
a escolha por esse registro, de uma das
palestras que proferi no II Encontro Nacional de
Estudos Linguísticos e Literários, na Uema-
Caxias. Na ocasião, ainda de licença
maternidade, minha filha chorou e eu a
coloquei no colo, amamentei e continuei
minha exposição. Essa imagem sintetiza quem
eu sou:  mulher, mãe, professora, pesquisadora,
que busca ser uma intelectual orgânica, aquela
que, como conceitua Antônio Gramsci,
mantém-se ligada às suas raízes, buscando
dialogar e dar visibilidade a sua classe
originária.

Se uma das minhas Marias não teve a chance de viver uma vida
mais tranquila e com mais comida na mesa, a outra hoje vive
privilégios, como uma boa alimentação, coisa que,
infelizmente, muitos brasileiros não têm, em particular no
cenário que vivemos. 

Isso só foi possível, porque a educação nos salvou! Assim, no
jogo do capital, nós não tínhamos o financeiro, por isso,
buscamos o intelectual, para sonhar com o capital social
(Bourdieu).

Maria: avó paterna

Maria: avó materna

Lilian e Maricota Apinajé



 E foi ouvindo: você tem que estudar para “ser alguém”, que me (re)fiz “professora”. Foi na
“Letras”, cursada na UEMA de Bacabal, que escrevi minha história e reescrevi a da minha
família. Sou do chão da escola, tenho 24 anos de caminhada na educação básica, de
professora assistente na Educação Infantil ao Ensino Médio, nível que exerço docência até
hoje. Experiência que muito contribui para a forma como relaciono teoria e prática na
minha atuação como professora universitária. E se um dia ser professora foi a única opção
possível, depois tornou-se minha opção de vida. E assim como Fernando Pessoa: “não me
arrependo que que fui outrora, porque ainda o sou”.

Para essa opção de vida, coloquei-me em diásporas, em busca de valorização profissional,
fui buscar um Mestrado também em Letras, agora na Universidade Federal do Piauí, título
que me ajudou a chegar na UEMA de Imperatriz como professora efetiva, uma conquista
para a qual dispendi esforços e alimentei sonhos. Já na universidade, com uma caminhada
longa de mais de trinta anos de relações com indígenas do Maranhão, Pará e Tocantins, fiz
doutorado em Antropologia Social na Universidade Federal do Pará, construindo uma
etnobiografia de uma importante mulher indígena: Ireti (Maricota) Apinajé. Desses muitos
anos de aprendizagens com povos indígenas, aprendi que podemos mais quando se pensa
e age coletivamente. Os movimentos contra o Marco Temporal é um dos exemplos
recentes da força da união por uma causa coletiva

 Optei por ser “mãe”, identidade que assumo e que me
ensina muito sobre empatia, sobre acolhimento. E acima
de qualquer coisa, impulsiona-me a querer ser melhor e a
agir por um mundo mais humano, no qual as pessoas se
sintam livres, respeitadas e valorizadas. 

 Sou “mulher”, que foi empoderada por muitas outras
“mulheres”, em especial D. Marinalva – minha mãe. Sou
“mãe” que pega na mão das outras “mães” e diz:
“Podemos!”. Sou professora que acredita que a educação
compromissada ganha sentido ao empoderar mulheres e
homens a concretizarem sonhos. Sou fruto da
universidade pública, nela eu acredito! Por ela eu luto! 
 Porque como diz nosso patrono Paulo Freire: “O sistema
não teme o pobre que tem fome. Teme o pobre que sabe
pensar”. 

 Essa é a Lilian Castelo Branco de Lima, a do currículo da vida, a do Lattes pode ser
consultado no link: http://lattes.cnpq.br/6950486611502320

Marinalva: a mãe



Uma universidade que se

renova cotidianamente a

partir do diálogo; que

inova com criatividade; e

que tenha consciência de

gerar consciência, a partir

de uma rede de

conversações entre

“gentes”. Uma

universidade aberta à

crítica e em contínua

interação com a

sociedade.

Que
Universidade
queremos ser?



POR QUE SOMOS
CANDIDATAS?

Porque representamos um movimento formado por
professores, alunos e servidores técnico-administrativos e
terceirizados que buscou discutir caminhos para uma
universidade transparente, dialógica, que acolhe, valorize e
cuide do seu tecido social. 

Ao nos apresentar como candidatas, não almejamos um projeto
de poder, tanto que, de já, declaramos: NÃO QUEREMOS
REELEIÇÃO, porque acreditamos que a alternância de poder,
um dos pilares da democracia, é essencial para a visibilidade
das muitas competências que temos entre as/os docentes,
como também para o desenvolvimento de nossa instituição,
com a valorização da “Pluralidade de ideias e de concepções
pedagógicas” (PDI/UEMASUL, 2017, p. 31).



Como
surgiram
as nossas
propostas?
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De uma relação dialética e dialógica, no

compartilhamento de saberes de

discentes, docentes e técnicos

administrativos, assim como angústias e

esperanças que foram discutidas e se

materializaram em nosso plano de gestão,

que pode ser consultado, na íntegra, no

blog DialogAção, tomando como base o

PDI, as nossas realidades - tanto da

universidade, como da região – e atentando

para os princípios da Administração

Pública.



Levando em consideração o grande avanço que
foi a criação da UEMASUL, uma conquista de
grande importância para o empoderamento das
pessoas e o desenvolvimento da nossa região,
fruto da força da parceria entre professores,
alunos, técnicos administrativos, a Bancada
Legislativa e o Governo Estadual, buscaremos
ampliar o diálogo com a comunidade acadêmica,
Entes Federais e Estaduais, sociedade civil
organizada e as empresas da região tocantina,
de modo a construir as bases orçamentárias e as
parcerias necessárias para a viabilização de
nossas propostas, respeitando às legislações e
normas vigentes.

C O M O
I R E M O S

F A Z E R  I S S O ?



TÃO
GESGES

TÃO



Sabendo que, se nossa candidatura for a opção eleita para
este pleito, iremos iniciar nossa gestão no momento de
possível retorno às atividades presenciais. Assim, levando
em consideração as muitas consequências tanto da COVID-
19, como das imposições decorrentes dessa doença, nossa
primeira preocupação será com ações de acolhimento de
todo o tecido social que forma a UEMASUL: alunos,
professores, técnicos administrativos e demais servidores
terceirizados. 

Para isso, faremos um levantamento com o objetivo de
identificar as necessidades de atendimento
multiprofissional e suporte psicossocial para que possamos
implementar ações de enfrentamento às demandas que se
apresentarem a curto, médio e longo prazo, de modo a
restabelecer a integração harmônica da convivência e a
realização das atividades, que foram rompidas de forma
brusca pela necessidade do distanciamento social.

 Ainda, na preocupação com o bem-estar e o fortalecimento
do sentimento de pertencimento à UEMASUL,
desenvolveremos projetos permanentes que visem
proporcionar qualidade de vida, promovendo a integração
entre discentes, docentes, técnicos administrativos e
terceirizados, propiciando, consequentemente, um
ambiente de trabalho harmônico e produtivo. A exemplo de
um desses projetos já idealizados, intentamos implantar a
musicoterapia como uma das estratégias a ser adotadas.
Assim, propomos:



1. Desenvolver processos e procedimentos para todos os
critérios, ações e atividades da UEMASUL que não possuam
eficiência nos resultados, levando em consideração que todas
as atividades técnicas e gerenciais devem ter como princípio
administrativo público a eficiência e a excelência no
atendimento e acolhimento. Isso será uma marca na gestão. A
Universidade precisa ser um continum, assim, garantiremos e
fortaleceremos programas, projetos e demais ações em
andamento, paralelamente à propositura de novas iniciativas.

2. Implantar o programa Líderes em Ação, encontro trimestral
da reitoria com diretores/diretoras de cursos e Centros, para
avaliar e planejar as ações, respeitando às especificidades e
demandas de cada curso e/ou Centro;

3. Implantar o programa Dialoga UEMASUL, no qual realizaremos
encontros com discentes, docentes, técnicos administrativos e
servidores terceirizados no intuito de ouvir a avaliação desses
segmentos sobre as ações que estão envolvidos, como também
suas propostas de melhoria para que juntos possamos construir
caminhos para o objetivo maior que é sermos referência na
excelência no atendimento dos interesses tanto da
universidade, como da comunidade em geral. Além de fortalecer
os canais de comunicação já existentes, também criaremos um
canal de comunicação direta com a reitoria para debater as
ações, atividades e problemas da UEMASUL. Haverá canais
técnicos (e-mail), reuniões sistemáticas (a cada seis meses) com
os núcleos acadêmicos da UEMASUL (diretores) e
representantes técnico-administrativos;

4. Implantar o programa Formação de Líderes, voltado para a
classe estudantil, de modo a estimular e fortalecer a ação
política organizada dos alunos, estimulando a participação
estudantil nas decisões sobre o futuro da UEMASUL em todos os
campi por meio do fortalecimento das representações
estudantis (Grêmio, Diretórios acadêmicos, Centros
Acadêmicos);



5. Criar a Bolsa Transporte para alunos que residem em
municípios da área de influência da UEMASUL;

7. Criar o Comitê das DIVERSIDADES, no intuito de
promover políticas que criam mecanismos para que a
UEMASUL conheça, entenda e respeite suas diversidades,
sejam elas étnicas, de gênero, religiosas e/ou das tantas
outras que se apresentarem;

6. Criar o Programa “Sustentabilidade UEMASUL” que
viabilize desenvolvimento de práticas sustentáveis como a
implantação de energia solar e fortalecimento da coleta 
 seletiva nos campi da UEMASUL;

8. Atribuir as gratificações GTC e ASE, obedecendo-se
à isonomia da função;

9. Desenvolver projetos de qualidade de vida que visem a
integração entre docentes, técnicos administrativos e
terceirizados, constituindo um bom ambiente de trabalho; 
10. Criar as Pró-Reitorias de Extensão e de Inovação
Tecnológica e a Coordenação de Eventos Acadêmicos e
Culturais, de forma emergencial e posteriormente adequar
a estrutura da UEMASUL às necessidades;

11. Elaborar TODAS as Normas próprias, para que não seja
mais necessário usar as da UEMA (uma vez que, mesmo
após 5 anos de existência da UEMASUL, ainda são
utilizadas), verificando as especificidades dos Centros e
seus cursos;

12. Buscar, junto ao Governo Estadual, a criação de vagas
para concursos, de modo a atender às demandas dos
campi;

13. Dar condições para que os cursos que funcionarem
na metodologia PBL realizem suas ações de acordo
com suas especificidades por meio de criações de
resoluções específicas, infraestrutura, formação
docente, bem como dialogar com os governo Estadual
e Municipal, de modo a viabilizar as atividades práticas
e estágios dos alunos;



14. Realizar ações festivas para os servidores, propiciando
o estreitamento e a leveza das relações; 

15. Promover ações voltadas para a qualificação dos
servidores técnicos da UEMASUL;

16. Criar um Espaço de Convivência para os filhos dos
servidores da UEMASUL. Este deverá ser coordenado pelo
curso de Pedagogia, designando atividades de extensão no
sentido de propor acompanhamento das atividades
escolares dessas crianças. As atividades deverão ser
planejadas por alunos do curso de Pedagogia e Letras, a
partir de diagnóstico dos níveis de aprendizagem das
crianças, sob a coordenação de um professor do curso de
Pedagogia. A participação das crianças deve estar atrelada
aos seguintes critérios: aceitação dos pais em atender os
critérios estabelecidos; ser filhos (as) de servidoras; idade de
até 8 anos; comprovante de matrícula em escolas da rede
pública. O mesmo espaço deve ser um lugar de apoio para
as mães (alunas e professoras) para amamentação. Nessa
situação, as crianças devem ser acompanhadas por um
responsável. A estrutura física deve ser pensada e adequada
a partir da idade das crianças, com recursos pedagógicos,
espaço para a brincadeira, descanso e banho.

17. Criar o Programa UEMASUL além das Fronteiras,
expandindo os limites de nossa universidade, fortalecendo
os projetos já em andamento e buscando desenvolver
mecanismos de apoio para ações e projetos em parceria
com universidades, empresas e organizações não
governamentais estrangeiras, de modo a promover o
intercâmbio de saberes e potencializar as competências
tanto da Uemasul, como dos eventuais parceiros. Ainda no
âmbito da internacionalização, buscaremos intensificar o
diálogo com os consulados, com atuação no Brasil, para
apresentarmos a realidade da área de abrangência da
UEMASUL e identificarmos interesses comuns, que possam
gerar ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação.



18. Implantar, em todos os campi, o Núcleo de Atendimento
Psicopedagógico;

19. Divulgar e discutir as pautas do CONSUN, antes de serem
votadas, bem como proceder a escolha da representação de
docentes, discentes e servidores desse Conselho de forma
democrática e na escuta de seus pares;

20. Divulgar os resultados de Editais para bolsa ou qualquer
outro benefício de modo que estejam descritas todas as notas
e/ou outro mecanismo de avaliação, não somente o resultado
final. Assim se procederá também com os pareceres nos
pocessos;

21. Reelaborar as Normas da UEMASUL, que não estejam
atendendo às demandas atuais;

22. Fazer contratações para ampliar o quadro de funcionáros
da ASCOM para atender com eficiência e agilidade as
demandas de todos os campi;

23.Ampliar a biblioteca para que tenha a sala de estudo em
grupo e individual com acervo atualizado;

22. Buscar parcerias para criar a Casa do Estudante, garantindo
a permanência do/a acadêmico/a e participação nas diferentes
etapas do processo de formação;

23. Promover práticas esportivas, envolvendo todos os
segmentos e campi, visando a integração e a qualidade de
vida;

24. Dar transparência às prestações de contas, pelo site e
murais da UEMASUL;

25. Incentivar a cultura institucional empreendedora em todas
as instâncias da universidade.



COM BASE NESSES
NORTEAMENTOS
GESTORES,
PROPOMOS PARA:



Ensino
Criar um Núcleo de Estudos Interdisciplinares, que ficará também
responsável pela formação pedagógica dos professores e irar favorecer a
qualificação de docentes por meio de formação didático-pedagógica e de
formação continuada no âmbito tecnológico e, também, ofertará cursos de
práticas pedagógicas adequadas aos docentes da UEMASUL, permitindo o
tratamento especial aos discentes com deficiência;
Favorecer a realização de atividades de ensino baseadas em metodologias
ativas, por meio da adaptação ou produção de salas interativas com mesas
redondas, dotadas de equipamentos e tecnologias que possam permitir
melhores relações sociais e de desempenho durante as atividades de ensino;
Criar Coordenação de Estágio Supervisionado (obrigatório e não obrigatório)
por Centro;
Disponibilizar ônibus gratuito da Universidade para realizar os trajetos dos
campi Centro para o CCA e, assim, facilitar o deslocamento para os alunos; e
ônibus e caminhonetes para cada Campus, proporcional as suas necessidades
para aulas de campo;

1.

2.

3.

4.

 

5. Estreitar a relação da UEMASUL com as escolas de ensino básico por meio de
Convênios com as Secretarias de Educação para melhor preparar os futuros
professores;

6. Disponibilizar mais salas com computadores para os alunos, para atender
eficientemente as aulas e as necessidades dos mesmos;

7. Criar bolsas de formação docente para os cursos de Licenciatura, tendo como
parâmetro a estrutura da Residência Pedagógica.



Pesquisa
 Aproximar a FAPEMA das demandas (e limitações) regionais em que a
UEMASUL se insere, resultando em editais estaduais equitativos e com
maior possibilidade de participação/concorrência de pesquisadores da
instituição;
  Valorizar competências individuais e coletivas dos docentes com vistas a
ampliar a participação democrática na construção de resoluções, editais e
demais propostas voltadas para a pesquisa;
 Criar o próprio Programa de Bolsa Produtividade para pesquisadores da
UEMASUL, além de programas para professor visitante e fixação doutor.
Assim, tem-se em vista não só à manutenção do programa já existente, mas
a criação de outros futuros.
 Fomentar, por meio de editais próprios, a modernização e instalação de
infraestrutura laboratorial e grupos de pesquisa. Além de criar programas
de fluxo contínuo para manutenção de equipamentos e compras de
insumos necessários à pesquisa científica;
 Ampliar a capacidade de oferta de laboratórios multiusuários,
dinamizando a formação e a pesquisa científica qualificada e,
consequentemente, aproximando a UEMASUL da comunidade regional;
 Estimular, por meio de parcerias, bolsas, contratações e convênios à
criação de programas de Stricto Senso na instituição, bem como a criação
de resolução que regimenta sobre a participação de docentes da UEMASUL
em outros programas Stricto Senso originários de editais de
credenciamento ou convênio, proporcionando a inclusão da carga horária
no PAD/RAD;
 Desenvolver programas de pós-graduação em parceria com outras
instituições;
 Promover a divulgação das dissertações e teses defendidas em plataforma
on-line;
 Desenvolver política de implementação de taxa de bancada para as bolsas
de IC, BATI e PIBIT;
 Reformulação da resolução de incentivo à publicação qualificada,
ampliando o quadro de bonificações para A1, A2, A3 e A4 dentro da nova
avaliação da Capes. Além de alterar a atual compreensão equivocada
acerca da cooperação científica na instituição, considerando o relevante
papel de redes de pesquisa constituídas dentro e fora da UEMASUL para o
recebimento da gratificação.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Extensão
 Incentivar a inclusão social e políticas públicas indutoras de bem-estar social,
de melhoria da qualidade de vida, promovendo ações artísticas, culturais,
esportivas, científicas, com a criação do Espaço Criativo, para exposições de
artes e demais atividades;
 Gerar oportunidades de estágio e emprego, a partir de cooperação e
programas de intercâmbio, com a ampliação de convênios da UEMASUL;
 Realizar convênios e parcerias com clínicas veterinárias, centro de zoonoses,
SINRUAL, AGED, AGERP, SENAR, SENAI e empresas do setor privado com a
finalidade de apoio ao ensino, pesquisa, extensão e tecnologia; 
 Criar um Comitê Interdisciplinar de Assessoria de Projetos, para prestar
assessoria qualificada em projetos planejados e realizados pela comunidade
em geral, povos tradicionais e Organizações não governamentais. 
 Criar Edital Cidadão, com o intuito de atender projetos integrados entre
vários professores e alunos para as comunidades locais relacionadas com a
UEMASUL; 
 Apoiar e auxiliar ações em prol da Agricultura Familiar; 
 Produzir catálogos com dados e resultados da extensão.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.



Inovação

Implementação do Núcleo de Inovação Tecnológica
Normatizações Técnicas (Política, Estatutos, Processos e Procedimentos);
Proteção das propriedades industriais da UEMASUL;
Desenvolvimento de transferências de tecnologia;
Atendimento ao inventor independente (primeiros passos);
Atendimento ao servidor público estadual da UEMASUL;
Atendimento aos alunos da UEMASUL;
Atendimento às parcerias estratégicas da UEMASUL.

Implementação da Incubadora de Empresa de Base Tecnológica da UEMASUL 
Criação e identificação do modelo de atuação e de viabilidade territorial; 
Identificação dos setores da economia; 
Capacidade de estrutura física;
Normatizações Técnicas (Política, Estatutos, Processos e Procedimentos);
Implementação da incubadora da UEMASUL. 

Laboratório Multiusuário
Identificação dos laboratórios – infraestrutura; 
Normatizações Técnicas (Política, Estatutos, Processos e Procedimentos);
Planos de parcerias – planos de trabalho;

PROGRAMA INOVA UEMASUL: Atender toda a comunidade acadêmica e científica das
regiões de atuação da UEMASUL a partir de 3 eixos de atuação: NIT, Incubadora,
Laboratório Multiusuário.

1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
2.

a.
b.
c.
d.
e.

3.
a.
b.
c.



 
“Os modos de vida inspiram maneiras de pensar, os modos de

pensar criam maneiras de viver” (Gilles Deleuze)
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Ressaltamos que essas são as nossas propostas iniciais.
Muitas delas exigem recursos financeiros, outras estruturais,
para tantas outras exige-se a celebração de parcerias. No
entanto, entedemos que para todas elas exige-se diálogo,
planejamento, criatividade e, acima de tudo, o compromisso
com uma universidade pública de qualidade. E temos
convicção que podemos alcançar a “PLURIVERSIDADE” que
sonhamos por meio do DIÁLOGO, do ACOLHIMENTO, da
TRANSPARÊNCIA e da VALORIZAÇÃO das mais diversas
potências daqueles que fazem a UEMASUL.
 

Nos siga no Instagram
@chapa_01_reitoriauemasul


