
LIGA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MADEIRA SELECIONOU NOVOS 

LIGANTES 

 

Graduandos de Engenharia Florestal da Universidade do Estado do Pará 

(UEPA), em Marabá, participaram do 3º Processo Seletivo com a finalidade de 

selecionar novos ligantes para a Liga de Ciência e Tecnologia da Madeira (LCTM). A 

entidade estudantil visa estender à sociedade serviços advindos das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, de forma a viabilizar a interação entre a academia e a 

comunidade. 

A LCTM é a primeira Liga Acadêmica da instituição, formada por discentes 

não vinculados a cursos da área da saúde. O objetivo do processo de seleção foi 

preencher 8 vagas na equipe para o desenvolvimento de atividades na área Ciências 

Florestais, com enfoque em tecnologia da madeira. Este foi dividido em duas etapas 

(prova teórica e entrevista) e realizado pelos próprios ligantes, conforme diretrizes 

estabelecidas no 001/2019. 

De acordo com o professor supervisor da LTCM Luiz Eduardo de Lima Melo, 

os passos da associação nesse período partem de atividades que visem o 

desenvolvimento cientifico e tecnológico aplicado para as comunidades amazônicas: 

“Vamos pensar em discussões que possam contribuir para que os ligantes desenvolvam 

atividades profissionais, aplicando os resultados de nossas pesquisas em comunidades 

da nossa região, assim, o conhecimento científico se torna mais prático, essas ações irão 

reforçar a integração entre universidade e sociedade”. 

Os novos integrantes da liga se uniram com os membros remanescentes da 

gestão passada para compor a equipe de 2019.2020. Para Maria Clara, discente 

aprovada no processo, é uma oportunidade única participar da LCTM, e ressalta ainda 

que a evolução técnico-cientifica se torna efetiva quando se trabalha em grupo: “Eu 

fiquei muito feliz com a seleção, vou me esforçar ao máximo para evoluir e colaborar 

com o grupo” explica Maria Clara. Ao passo que para Mateus Ferreira, colaborador 

desde 2017, o desafio da LCTM nesse biênio é: “Associar o conhecimento técnico-

cientifico para as comunidades amazônicas”. Além de Maria Clara, esse processo 

selecionou: João Vitor, Bianca Bueno, Gabriele Melo, Thayrine Matos, Laise Santos, 

Luana Oliveira e Dáleth Sabrine.  

 


