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O munic1p10 de Carolina tem uma tradição cultural conquistada nas 

primeiras décadas do século XX que o torna inconfundível. Suas escolas 

tradicionais educaram alunos da região tocantina os quais exibiam uma 

cultura invulgar, destacaram-se no prosseguimento dos estudos, 

desempenhando cargos importantes com exímio preparo, honrando as escolas 

que os haviam formado. 

Escolas de música, Academia de Letras, conjuntos musicais constituíam 

o ponto alto da sociedade da Princesinha do Tocantins, assim cognominado.

Posteriormente, entre as décadas de 60 e 70, com a construção da 

Belém - Brasília, o fluxo econômico mudou seu foco para Imperatriz, eixo de 

contato entre os estados vizinhos. Então, o município ficou fora da rota do 

comércio e adormeceu como nos contos de fadas, quando a bruxa lançou uma 

maldição à princesinha, e toda corte caiu num sono secular, aguardando o 

príncipe que a iria despertar. (E, talvez esse príncipe seja o Ensino Superior). 

Na década de 80, no governo de João Castelo, o deputado Absalão 

Coelho e Dr. Ruy Carvalho conseguiram, através do Centro de Estudos 

Superiores de Imperatriz, formar três turmas de professores em Letras, 

Estudos Sociais e Ciências, em período de férias, em Carolina, atendendo, 

também, professores dos municípios vizinhos. As aulas eram ministradas no 

prédio da Unidade Escolar Américo Ayres. Entretanto, concluídos os cursos, o 

projeto, por razões desconhecidas, não prosseguiu. 

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB em 1996 e 

com a Constituição Nacional que redistribuiu as responsabilidades entre 

federação, estados e municípios, o prefeito da época, discutiu-se a 

necessidade de habilitar os professores, em conformidade com a legislação 

que determinou a necessidade de formação superior específica para o 

exercício profissional na Educação Básica. Então, o prefeito e a secretária de 

educação, por indicação do Governado do Estado, optaram pela 
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nacional de educação superior, formado por instituições públicas de ensino 

superior com o objetivo de levar tal ensino aos municípios. 

Os cursos funcionam ainda através de instituições públicas de ensino 

superior, que oferecem cursos na modalidade EAD - educação à distância, 

para atendimento dos estudantes nos polos municipais de apoio presencial que 

apresentam perfil compatível com as exigências do sistema. 

Para participar, o município se cadastrou no dia 19 de fevereiro de 2008 

foi enviado o ofício circular nº001/2008/CAPES/UAB/MEC informando que 

entre 271 municípios do Maranhão, que concorreram para a UAB, o município 

de Carolina foi selecionado. 

Ainda em parceria com a UEMA, foi implementado o Programa Darcy 

Ribeiro, programa voltado para formar professores e melhorar a educação 

básica, contribuindo para o desenvolvimento socia e econômico do Estado. 

O programa objetiva participar do processo de desenvolvimento do 

Maranhão, mediante a implantação de cursos de licenciatura, priorizando as 

áreas de natureza, matemática e suas tecnologias. Dessa forma serão 

atendidas demandas, principalmente na educação básica. 

O programa aconteceu do ano de 2009.2 a 2012.2, formandoturmas com 

os cursos de: Biologia, Matemática, Física, Química, História e Letras. 

Posteriormente, encaminhou o Termo de Compromisso com objetivo de 

firmar acordo com prefeito e secretário de educação, cabendo à prefeitura 

oferecer polo adequado à implantação e implementação dos cursos a serem 

ofertados pelas instituições de ensino superior, com visita de técnicos para 

avaliação do polo in loco, o que aconteceu em março de 2008. Somente em 

dezembro de 2009 com a implantação da Universidade Aberta do Brasil - UAB, 

foi montado o Laboratório de Informática com banda larga e 30 computadores 

e, então, instalado o Polo presencial da UAB em Carolina com a presença das 

IES. Com a adesão às novas tecnologias, a UEMA implantou 11 cursos 

superiores, em setembro de 201 O, a Universidade Federal do Maranhão -

UFMA implantou 01 curso de Licenciatura em Matemática em julho de 2011, e 

o Instituto Federal do Maranhão - IFMA implantou em setembro 01 curso de

Licenciatura em Informática. 



PARCERIA COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA

- UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA

- INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO - IFMA

A Universidade Estadual do Maranhão - UEMA que já se encontrava em 

ação no município com cursos de Licenciatura, foi a 1ª IES a apresentar 

projetos e, em 28 de maio de 2008 , disponibilizou ao polo, 07 cursos na 

modalidade a distância, em consonância com as diretrizes do MEC. Em 19 de 

dezembro de 2009, foi realizada a aula inaugural dos cursos: sendo 05 de 

Graduação - Bacharelado em Administração: Licenciatura em Pedagogia; 

Licenciatura em Pedagogia-Complementação; Formação de Docentes; 

Licenciatura em Filosofia, 02 cursos de Aperfeiçoamento: Educação de Jovens 

e Adultos e Gênero e Diversidade na Escola e 04 de Especialização: Educação 

do Campo, Gestão Pública Municipal, Gestão Pública e Gestão em Saúde. 

Nesse mesmo período, já estava sendo articulada a implantação do 

Curso de Licenciatura em Matemática pela UFMA, que iniciou dia 14 de 

setembro de 201 O, com a aula inaugural. 

O Instituto Federal do Maranhão - IFMA também se integrou ao Polo 

com o curso de Licenciatura em Informática, iniciado em 26/09/201 O. 

Atualmente, a Universidade Estadual do Maranhão - UEMA é a única 

que se encontra em ação no município com cursos de Licenciatura, cursos na 

modalidade a distância, em consonância com as diretrizes do MEC. Em 12 de 

maio de 2017, foi realizada a aula inaugural dos cursos, sendo 03 Graduação -

Bacharelado em Administração; Licenciatura em Pedagogia e Licenciatura em 

Geografia. 

ASPECTOS LEGAIS: 

O Polo passou a ser, a adquirir personalidade jurídica com as seguintes 

leis aprovadas pela Câmara Municipal e sancionadas pelo Prefeito Municipal 

de Carolina: 

Lei de criação nº 421 de 10 setembro de 2010. 











6- VIGIAS

JOAO JOSÉ CARVALHO TAVARES

RIBAMAR LIMA OLIVEIRA

7- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

RAIMUNDA NONATA MENDONÇA

8- BIBLIOTECÁRIA

JOANA PEREIRA DE SOUSA

9- TUTORES

ELIS REGINA NASCIMENTO SOARES -Licenciatura em

Pedagogia2017.2

NELSON BARBOSA NOLETO JUNIOR- Licenciatura emGeografia

MARINALVA COELHO DE SOUSA- Licenciatura emPedagogia 2017.1

SAMARA BEZERRA DA SILVA- Bacharelado em Administração Pública

Os colaboradores do Polo são cedidos pela Prefeitura Municipal de 

Carolina, exceto os tutores que são pagos pelas IES/ CAPES. 

CURSOS ATUAIS 

NOME DO CURSO PER.IODO QUA TIDADE 

DE ALUNOS 

OI 8
º 

16 

LICENClA TURA EM GEOGRAFIA 
02 7º 

29 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 
2017.2 

03 8
º

21 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 
2017.1 

04 8
º 

15 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
18 

05 ESPECIALIZAÇÃO CIÊNCIAS 10 




