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Universidade Estadual do Maranhão - UEMA
Assessoria de Concursos e Seletivos da Reitoria
Divisão de Operação de Concursos Vestibulares

EDITAL N" 043/20í6 . REITORIA/UEMA

A Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, por meio da Reitoria, considerando o que

consta na Resolução No 118912016 CEPE/UEMA, torna público aos alunos
regularmente matriculados nos cursos de graduação desta IES os procedimentos e as
normas para inscrição no curso de extensão de Inglês Básico oferecido na modalidade a

distância para o ano de 2016, nos campi de São Luís, Caxias e lmperutriz.

1 DAS VAGAS

1.1 As vagas disponibilizadas por meio deste edital serão destinadas exclusivamente aos
alunos vinculados aos campi de São Luís, Caxias e lmperatriz, regularmente matriculados
nos cursos de graduação nas modalidades presencial ou a distância, desde que tenham
sido isentos do pagamento da taxa de inscrição no seu processo seletivo de acesso à

UEMA.
1.2 Serão ofertadas 300 (trezentas) vagas, especificadas no quadro a seguir:

QUADRO DE VAGAS . GRADUAÇÃO

CAMPUS VETERANOS CALOUROS TOTAL
São Luís 130 50 180

Caxias 45 15 60

lmoeratriz 45 15 60

TOTAL 220 80 300

2 OA TNSCRTÇÃO

2.1 Poderão se inscrever no curso de lnglês Básico os alunos dos cursos de graduação,

calouros e veteranos, vinculados aos campi de São Luís, Caxias e lmperatriz, conforme
dispõe o item 1.1 deste Edital.

2.2 Os alunos veteranos regularmente matriculados nos cursos de graduação nas

modalidades presencial e a distância poderão se inscrever, desde que tenham cumprido,
no máximo,75o/o dos créditos correspondentes de seu curso.

2.3 Os alunos deverão efetuar a sua inscrição no endereço eletrônico www.sps.uema.br a
partir do dia 4 de abri! até às 23h59min do dia I de abril de 2016.
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2.4 A inscrição será efetuada, conforme indicação a seguir:

a) acessar o endereço eletrônico www.sps.uema.br;

b) selecionar, na caixa de opções, o link curso de lnglês Básico/2016;

c) acessar e ler o Edital n'043/2016 - REITORIA,/UEMA;

d) preencher, conferir e confirmar o requerimento de inscrição, em conformidade com este
Edital.

2.5 É de responsabilidade do aluno conferir, antes de confirmar no endereço eletrônico
www.sps.uema.br, se seus dados estão corretos.

2.6 O ato de inscrição implica o conhecimento e a aceitação irrestrita das normas
estabelecidas neste Edital em relação às quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento.

3 DA CLASSTFTCAçÃO

3.1 A classificação dos alunos veteranos inscritos, matriculados nos cursos de graduação

nas modalidades presencial ou a distância, será feita pela ordem decrescente do

coeficiente de rendimento estabelecido no Histórico Escolar, mediante as disciplinas

efetivamente registradas no sistema acadêmico, até o último dia de inscrição.

3.2 A classificação dos alunos calouros será feita pela ordem decrescente da nota bruta

obtida no Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior - PAES 2016.

3.3 Em casos de empate, será dada preferência ao aluno mais idoso.

3.4 O resultado final será divulgado no endereço eletrônico www.sps.uema.br, no dia 13

de abril de 2016.

3.5 Os alunos classificados serão convocados pela UEMANET para efetivação da

matrícula no curso.

4 DO CURSO

4.í Objetivo

Desenvolver habilidades de leitura e interpretação de textos em língua inglesa, no nível

básico, com carga horária de 200 (duzentas) horas, duração de 8 (oito) meses'

abrangendo vocabulário e gramática, textos em inglês, entre outras técnicas de fixaçã

do idioma, propiciando ao aluno a aplicação de diferentes técnicas de leitura pa

Cidade Univsrsiráriâ Paulo VI. C.P. 09. Tirirical CEP. 65055-970 São Luis.A4A. Foncs: (98) 3245-5461 / Fax: (98) 3245-58

C.N.P.J. 0ó.352.42110001/68 - Criada nos tcnnos da Lei n".4.400de30.12 1981



I'NIVER§IDADT
ESTADI',AI DO
MARÂNHAO

4.3.2 O curso será

al u no s/p rofesso r/tutores

respeito dos conteúdos
webconference.
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ampliação do conhecimento.

4.2 Recursos Didáticos
4.2.1 o aluno terá acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, onde encontrará

todo material didático construído especificamente para este curso: fascículo (que pode

ser facilmente baixado para impressão), videoaulas e outros materiais complementares.

Os textos são trabalhados em linguagem dialógica, voltados para temáticas atuais' As

situações de comunicação são apresentadas através de pequenos textos e vídeos de

animação que contextualizam os conteúdos a serem aprendidos'

4.2.2 Para cada módulo será disponibilizado no AVA um fascículo e 07 vídeoaulas,

além de outros recursos tais como: fóruns, wrkis, glossários, diários, chaÍs etc.

4.3 Metodologia
4.3.í A metodólogia baseia-se em técnicas de programação neurolinguísticas.

desenvolvido na plataforma AVA - Moodle onde os

poderão interagir, trocando opiniões e tirando dúvidas a

e atividades, havendo, também, encontros por meio de

4.4 Estrutura Curricular
4.4.1 O curso encontra-se organizado em dois módulos, cada um contemplando 07

unidades, num total de 14, conforme dispõe o Apêndice A deste Edital'

4.4.2Acargahoráriatotaldocursoéde200(duzentas)horas,sendol00(cem)para
cada módulo.

4.5 Tutoria
o tutor na EAD exerce papel de coadjuvante do professor, no sentido de contribuir com

ações que propiciem o aumento das cÉances de sucesso do aluno no processo ensino e

aprendizagem.

4.6 Avaliação
a.ó.f Á avãliaçao é processual e formativa, abrangendo um conjunto de procedimentos

metodológicos, tais como: provas on /rne, participação em fóruns' enquetes' chats' web

conference e outros.

4.6.2 Os aspectos a serem avaliados envolvem o conhecimento do conteúdo das

unidades de ensino, assiduidade no AVA, cumprimento dos prazos, iniciativa e

criatividade.
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5 DAS DISPOSIçÕeS rlruRlS

5.1 A inscrição do aluno implicará na aceitação expressa das normas para o curso de

lnglês Básico contidas neste Edital e nos demais documentos a serem oportunamente

divulgados.

5.2 A UEMA reserva-se o direito de, a qualquer momento, verificar a veracidade das

informações prestadas pelos alunos.

S.3 A UEMA não se responsabilizará por inscrições não recebidas em decorrência de

falhas técnicas nos computadores, falhas de comunicação, congestionamento na

transferência on-line de dados, assim como por outros fatores de ordem técnica que

impossibilitem a efetivação da inscrição.

5.4 Caso haja vagas remanescentes, a UEMA poderá publicar novo Edital para

preenchimento dessas vagas.

5.4 os casos omissos serão resolvidos pela DOCV/ASCONS/UEMA, ouvida a Assessoria

Jurídica da Universidade Estadual do Maranhão'

i I uxueRsoeoril rsrRnunt Do
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Luís (MA), 28 de março de 2016.

Dr-Gustavo Pereira da Costa

cidade universitária pauro vI. c.p. 09. Tirirical - cEp. 65055-970 - sâo Luís,MA. Fones: (98) 3215-5461 i Fax: (98) 3245-5882

c.Nr.i- oo.rs 2.42lloo0l168 - Criada nos tennos da Lei no. 4.400 de 30.12.1981



UNIVERSIDADE
eifÀnÚnt bO Universidade Estadual do Maranhão - UEMA

MARANHÃO Assessoria de Concursos e Seletivos da Reitoria
Divisão de Operação de Concursos Vestibulares

APÊNDICE A. ESTRUTURA CURRICULAR

Programa
Objetivo:
Desenvolver habilidades de leitura e interpretação de textos em língua inglesa,

propiciando ao aluno a aplicação de diferentes técnicas de leitura para

ampliação da compreensão de textos no idioma.

MODULO I CONTEUDO
Unidade ! lmportância da gramática no processo de leitura
Unidade !l Verbos e substantivos
Unidade lll Pronomes singular e plural; Pronomes interrogativos.
Unidade lV Números e verbos
Unidade V Ordem das sentenÇas e Revisão
Unidade Vl Coniuqação de verbos
Unidade Vll Futuro com lNG, WILL e Passado.

C.H: lO0horas

MODULO I! CONTEUDO
Unidade I Estrutura do presente continuous e futuro

Unidade ll ConiugaÇão de verbos no passado regular e irregular

Unidade Ill Pronomes interrogativos wh, presente perfeito e revisão.

Unidade IV Presente perfeito e pronomes indq[!ni9!qs.

Unidade V @eriorid
Unidade Vl @erbos no infinitivo e uso do gerúndio e fag

I guesfions. .

Unidade Vll Verbos modais e orações subordinadas
C.H: l0Ohoras
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