
 
 

 

EDITAL N.º 171/2017 - GR/UEMA 

 

A Universidade Estadual do Maranhão, por meio da Reitoria, com fundamento 

na Lei Federal n.º 9.394/1996, e na Resolução n.º 1045/2012 – CEPE/UEMA, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que no período de 28 de agosto a 1º de 

setembro de 2017, estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de 

Transferências Facultativas Interna e Externa e de Portador de Diploma de Curso 

Superior de Graduação reconhecido (Matrícula de Graduado), com vigência prevista 

para o ano letivo de 2018, nos Cursos de Graduação dos diversos campi desta 

Universidade. O Edital encontra-se afixado nos quadros de aviso da ASCONS/UEMA, 

nas secretarias dos Centros de Estudos Superiores da UEMA e no endereço eletrônico: 

www.uema.br. 

 

1. DAS VAGAS 

 

1.1. O número de vagas oferecidas e os critérios específicos deste Edital foram 

estabelecidos pelas Normas Gerais do Ensino de Graduação da UEMA, aprovadas pela 

Resolução n.º 1045/2012 – CEPE/UEMA.  

1.2. As vagas estão distribuídas conforme o disposto no APÊNDICE A deste Edital. 

1.3. As vagas ofertadas destinam-se, exclusivamente, a estudantes de cursos de 

graduação de Instituições de Ensino Superior (IES), públicas ou privadas, e candidatos 

portadores de diploma de curso superior de graduação, desde que cumpridas, 

integralmente, todas as exigências previstas neste Edital. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar o 

desconhecimento. 

2.2. É responsabilidade do candidato preencher todos os requisitos exigidos para 

participação no Processo Seletivo de Transferências Facultativas Interna e Externa e de 

www.uema.br


 
 

 

Portador de Diploma de Curso Superior de Graduação reconhecido (Matrícula de 

Graduado) especificados neste Edital, e acompanhar todas as publicações ou eventuais 

retificações sobre o mesmo. 

2.3. As inscrições serão efetuadas no período de 28 de agosto a 1º de setembro de 

2017, conforme especificações abaixo: 

 

a) Protocolo Geral da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, localizado no 

Campus Universitário Paulo VI, Tirirical, São Luís/MA, no horário das 9h às 17h 

(somente para vagas referentes ao campus São Luís); ou nos 

b) Protocolos dos Centros de Estudos Superiores da UEMA (conforme especificações 

de vagas por Centro, e no horário de funcionamento dos campi contidos no 

APÊNDICE A deste Edital). 

 

2.4. As inscrições deverão ser realizadas somente no local onde o candidato deseja 

concorrer à vaga, ou seja, de acordo com o curso/ campus e conforme o APÊNDICE A 

deste Edital. 

2.5. O candidato deverá preencher o requerimento de inscrição, constante no 

APÊNDICE B, que deverá estar acompanhado da documentação referente à 

modalidade para a qual pretende concorrer à vaga.  

2.5.1. A documentação obrigatória específica para cada modalidade é a constante nos 

subitens 2.5.2, 2.5.3 e 2.5.4 deste Edital. 

2.5.2. Documentação obrigatória para solicitação de Transferência Facultativa Interna: 

 

a) requerimento de inscrição, devidamente preenchido; 

b) RG, CPF, Título de Eleitor e comprovante de votação do último pleito eleitoral 

(fotocópias); 

c) comprovante de quitação com o serviço militar, quando for o caso (fotocópia); 

d) histórico escolar da IES de origem, ou declaração original, devidamente, assinados 

pela autoridade competente, sendo obrigatório constar a carga horária e o número de 

créditos das disciplinas cursadas com aprovação (original) e a regularidade junto ao 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), no curso de origem; 



 
 

 

e) declaração de regularidade acadêmica atualizada e assinada pela autoridade 

competente, informando que o Requerente esteja regularmente matriculado ou com a 

matrícula trancada na IES de origem (original); 

f) programa das disciplinas cursadas na IES de origem, assinado pela autoridade 

competente, e em papel timbrado (original); 

g) comprovante de pagamento da taxa de inscrição, conforme modalidade (original). 

 

2.5.3. Documentação obrigatória para solicitação de Transferência Facultativa Externa: 

 

a) requerimento de inscrição, devidamente preenchido; 

b) RG, CPF, Título de Eleitor e comprovante de votação do último pleito eleitoral 

(fotocópias); 

c) comprovante de quitação com o serviço militar, quando for o caso (fotocópia); 

d) histórico escolar da IES de origem, ou declaração original, devidamente, assinados 

pela autoridade competente, sendo obrigatório constar a carga horária, e o número de 

créditos das disciplinas cursadas com aprovação (original); e a regularidade junto ao 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), na IES de origem;  

e) declaração de regularidade acadêmica atualizada de que o Requerente se encontra 

regularmente matriculado ou está com a matrícula trancada na IES de origem (original); 

f) programa das disciplinas cursadas na IES de origem, assinado pela autoridade 

competente, e em papel timbrado (original); 

g) ato de reconhecimento do curso de origem, expedido pelo Conselho de Educação 

competente; 

h) comprovante de pagamento da taxa de inscrição, conforme modalidade (original). 

 

2.5.4. Documentação obrigatória para solicitação de Portador de Diploma de Curso 

Superior de Graduação (Matrícula de Graduado): 

 

a) requerimento de inscrição, devidamente preenchido; 

b) RG, CPF, Título de Eleitor e comprovante de votação do último pleito eleitoral 

(fotocópias); 

c) comprovante de quitação com o serviço militar, quando for o caso (fotocópia); 



 
 

 

d) diploma de graduação ou certidão de conclusão de curso de graduação, acompanhado 

do histórico, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC ou, no caso de diploma 

obtido no exterior, estar revalidado de acordo com a legislação vigente (fotocópias); 

e) programa das disciplinas cursadas na IES de origem, assinado pela autoridade 

competente, e em papel timbrado (original); 

f) ato de reconhecimento do curso de origem expedido pelo Conselho de Educação 

competente (original); 

g) comprovante de pagamento da taxa de inscrição, conforme modalidade (original). 

 

2.6. Toda documentação de que trata os itens citados anteriormente, entregue pelo 

requerente no ato da inscrição, e referente à IES de origem, deverá constar a assinatura 

da autoridade competente, além de ser atualizado de acordo com o período e ano em que 

esteja solicitando sua inscrição no Processo Seletivo. 

2.7. Os documentos expedidos em idioma estrangeiro deverão ser autenticados pelo 

consulado brasileiro no país em que os expediu e traduzidos por tradutor público 

juramentado no Brasil. 

2.8. O candidato que prestar qualquer informação falsa ou inexata ao se inscrever no 

Processo Seletivo, ou que não satisfizer todas as condições estabelecidas neste Edital e 

demais instrumentos normativos, terá sua inscrição cancelada e serão anulados todos os 

atos dela decorrentes. 

2.9. Em nenhuma hipótese será permitida a inscrição condicional ou fora do prazo 

estabelecido neste Edital. 

2.10. A solicitação de inscrição poderá ser requerida por terceiros, desde que apresente, 

além da documentação exigida neste Edital, Procuração Particular, com poderes 

específicos e firma reconhecida do outorgante em cartório extrajudicial, bem como 

fotocópia da carteira de identidade do outorgado com apresentação de documento 

original. 

2.11. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas 

informações prestadas por seu procurador, assumindo as consequências de eventuais 

erros de seu representante no preenchimento do requerimento de inscrição. 

2.12. O valor da taxa de inscrição será definido por modalidade, conforme especificação 

abaixo: 



 
 

 

a) Transferência Facultativa Interna: R$ 35,00 (trinta e cinco reais); 

b) Transferência Facultativa Externa: R$ 100,00 (cem reais); 

c) Portador de Diploma de Curso Superior de Graduação: R$ 100,00 (cem reais). 

2.13. O pagamento da taxa de inscrição no Processo Seletivo deverá ser efetuado por 

meio de depósito ou transferência em conta corrente, feita no Banco do Brasil S/A, 

Agência: 2954-8, Conta Corrente: 50.674-5, em nome da Fundação de Apoio ao Ensino, 

Pesquisa e Extensão - FAPEAD. 

2.14. Não serão aceitos comprovantes de depósito bancário via envelope, de 

agendamento de depósito ou transferência bancária, e em hipótese alguma haverá 

restituição de taxa de inscrição. 

 

3. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. As inscrições efetuadas no período discriminado no subitem 2.3 deste Edital para 

Transferências Facultativas Interna e Externa e Matrícula para Portador de Diploma de 

Curso Superior de Graduação reconhecido serão analisadas pela Divisão de Admissão, 

Desligamento e Transferência - DADT e Coordenadoria de Admissão e Transferência - 

CAT, vinculadas à Pró-Reitoria de Graduação - PROG/UEMA, e Direção dos Centros 

(se necessário), em obediência ao disposto neste Edital e seus Apêndices. 

3.2. A divulgação da lista de inscrições deferidas será publicada no endereço eletrônico: 

www.uema.br, no dia 31 de outubro de 2017. 

3.3. O candidato poderá interpor recurso quanto à divulgação da lista de inscrições 

deferidas até quarenta e oito horas após sua divulgação, no horário das 9h às 18h, 

mediante requerimento protocolado, especificado no APÊNDICE F, no protocolo da 

PROG, Campus Paulo VI ou nos Protocolos dos Campi, em seus respectivos horários de 

funcionamento. 

3.4. A DADT/CAT/PROG apreciará o recurso no prazo de cinco dias úteis, a contar do 

primeiro dia após o prazo de interposição de recurso e divulgará o resultado final das 

inscrições deferidas no endereço eletrônico: www.uema.br. 
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4. DO ATENDIMENTO DIFERENCIADO 

 

4.1. O candidato que necessitar de atendimento diferenciado no dia da prova deverá 

preencher o requerimento para atendimento diferenciado, constante no APÊNDICE C, 

deste Edital, preenchendo o campo correspondente a sua necessidade e entregar 

juntamente ao requerimento de inscrição, no período de 28 de agosto a 1º de setembro 

de 2017, acompanhado do laudo médico original ou cópia autenticada, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, 

que justifique o atendimento diferenciado. 

4.1.1. São considerados atendimentos diferenciados: 

 

a) provas em folha A4 com fonte ampliada; 

b) provas em Braille; 

c) auxílio de leitura da prova (ledor); 

d) transcritor; 

e) intérprete de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais); 

f) sala térrea (dificuldades de locomoção, gestantes e idosos); 

g) atendimento a lactantes; 

h) atendimento hospitalar. 

 

4.1.1.1. As solicitações citadas no subitem 4.1.1 - alíneas “f”, “g” e “h”, deste Edital, 

deverão ser encaminhadas à DADT/CAT/PROG no prazo de até vinte e quatro horas 

antes do horário previsto para o início das provas, citando a necessidade do tratamento 

especial, número de inscrição e o endereço para atendimento diferenciado. 

4.1.1.2. A candidata que necessite amamentar durante a realização da prova, além de 

solicitar atendimento especial, como citado anteriormente, deverá encaminhar a cópia 

da certidão de nascimento da criança e levar, no dia da prova, um acompanhante adulto, 

que ficará em local reservado e será o responsável pela guarda da criança.  

4.1.1.3. A candidata que não levar um acompanhante será impedida de realizar a prova. 

 

 

 



 
 

 

5. DA HABILITAÇÃO DO CANDIDATO 

 

5.1. Candidato habilitado às vagas de Transferência Facultativa Interna. 

5.1.1. A Transferência Facultativa Interna é a forma de mudança de curso, de campus e 

de turno na UEMA, desde que sejam cumpridas todas as especificações seguintes: 

 

a) tenha cursado, no campus de origem, o primeiro período com aproveitamento em 

todas as disciplinas, mediante comprovação de documentos exigidos; 

b) não esteja cursando o último ano ou período letivo; 

c) tenha condições de integralizar o currículo pleno do curso pretendido, no prazo 

máximo estabelecido pela legislação vigente, computado o tempo de permanência no 

curso de origem, a partir do Processo Seletivo de acesso; 

d) seja aprovado em Processo Seletivo de caráter classificatório; 

e) seja, expressamente, ofertada vaga para o curso pretendido neste Edital; 

f) seja aluno de curso de graduação que esteja de acordo com o quadro de afinidades 

desta IES, conforme APÊNDICE D deste Edital; 

g) seja aluno regularmente matriculado ou com matrícula trancada; 

h) o aluno esteja cumprindo as determinações do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE). 

 

5.2. Candidato habilitado às vagas de Transferência Facultativa Externa. 

5.2.1. Poderá inscrever-se no Processo Seletivo o candidato que possua vínculo com o 

curso de graduação autorizado pelo MEC em uma Instituição de Ensino Superior (IES), 

regularmente matriculado, ou com matrícula trancada, condicionada à existência de 

vaga e aprovação no Processo Seletivo, desde que obedeça aos seguintes critérios: 

 

a) tenha cursado, com aproveitamento, na IES de origem, todas as disciplinas referentes 

ao primeiro período, quando se tratar de transferência para curso afim; 

b) tenha cursado, com aproveitamento, na IES de origem, todas as disciplinas referentes 

ao primeiro e segundo períodos, quando se tratar de transferência para o mesmo curso; 

c) tenha obtido, na IES de origem, setenta por cento de aprovação nas disciplinas 

cursadas, quando se tratar de transferência para o mesmo curso; 



 
 

 

d) não esteja cursando o último ano ou período letivo; 

e) tenha condições de integralizar o currículo pleno do curso pretendido, no prazo 

máximo estabelecido pela legislação vigente, computado o tempo de permanência no 

curso da IES de origem, a partir do Processo Seletivo de acesso; 

f) seja aprovado em Processo Seletivo de caráter classificatório; 

g) seja, expressamente, ofertada vaga para o curso pretendido neste Edital; 

h) seja aluno de curso de graduação que esteja de acordo com o quadro de afinidades 

desta IES, conforme APÊNDICE D deste Edital; 

i) seja aluno regularmente matriculado ou com matrícula trancada; 

j) o curso de origem deverá ser reconhecido pelo Conselho de Educação competente; 

k) o aluno esteja cumprindo as determinações do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE). 

 

5.3. Candidato habilitado às vagas para Portador de Diploma de Curso Superior de 

Graduação reconhecido (Matrícula de Graduado). 

5.3.1. O Portador de Diploma de Curso Superior reconhecido por Conselho de 

Educação competente, poderá obter o seu ingresso na UEMA para nova graduação, 

desde que cumpridas todas as especificações seguintes: 

 

a) seja, expressamente, ofertada vaga para o curso pretendido neste Edital; 

b) haja afinidade entre os cursos pretendidos, como especificados no APÊNDICE D 

deste Edital, e a diplomação do candidato, mediante a apresentação da estrutura 

curricular do curso de origem; 

c) seja submetido aos critérios do Processo Seletivo de caráter classificatório; 

d) que o Curso de origem do candidato seja reconhecido por Conselho de Educação 

competente, sendo obrigatória a apresentação de documento comprobatório pela IES. 

 

6. DO PROCESSO SELETIVO 

 

6.1. O Processo Seletivo de Transferências Facultativas Interna e Externa e Portador de 

Diploma de Curso Superior de Graduação reconhecido (Matrícula de Graduado) será 

realizado em duas etapas, conforme discriminadas abaixo: 



 
 

 

a) a primeira etapa, de caráter eliminatório, de responsabilidade da DADT/CAT/PROG, 

será resultante da análise da documentação apresentada no ato da inscrição, conforme 

dispõe o item 2 e respectivos subitens deste Edital.  

b) a segunda etapa, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da 

Assessoria de Concursos e Seletivos da Reitoria - ASCONS, consistirá em prova 

analítico-discursiva e produção textual. 

 

6.2. As provas referentes ao Processo Seletivo serão realizadas somente pelos 

candidatos que tiveram suas inscrições deferidas, conforme subitem 3.2 deste Edital.  

6.3. O candidato fará a prova para as modalidades de ingresso de que trata este Edital no 

dia 30 de novembro de 2017, das 14h às 18h, no campus para o qual realizou sua 

inscrição, conforme subitem 2.4 deste Edital, devendo o requerente observar, nesses 

locais, o prédio e sala onde fará a prova. 

6.4. As provas para Transferências Facultativas Interna e Externa e Portador de Diploma 

de Curso Superior de Graduação reconhecido constarão de prova analítico-discursiva e 

de produção textual. 

6.5. A prova analítico-discursiva constará de cinco questões, abrangendo conteúdos 

programáticos referentes às disciplinas do núcleo comum pretendido, conforme 

APÊNDICE E deste Edital, sendo que cada questão valerá dois pontos, considerando 

como variação os múltiplos de vinte e cinco centésimos. 

6.6. Na prova analítico-discursiva, o candidato deverá, obrigatoriamente, desenvolver a 

solução de cada questão, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta, escrita 

grossa, e no espaço indicado. 

6.7. Os rascunhos e as soluções escritas a lápis não serão considerados pelas bancas 

examinadoras para efeito de correção da prova analítico-discursiva. 

6.8. Na hipótese de ser anulada questão de qualquer matéria, objeto da seleção, 

mediante decisão da ASCONS, fundamentada em parecer da Banca Elaboradora, o seu 

valor em pontos será atribuído para todos os candidatos participantes do seletivo, de 

acordo com o curso pretendido. 

6.9. A prova analítico-discursiva valerá de zero até dez pontos. 

6.10. Cada questão da prova analítico-discursiva valerá de zero a dois pontos, 

considerando como variação os múltiplos de meio ponto. 



 
 

 

6.11. Na correção da prova discursiva, cada questão analítico-discursiva será avaliada 

pela banca examinadora tendo como base os seguintes critérios: 

 

a) obediência ao proposto – compreensão, identificação do problema proposto ou da 

situação apresentada na questão e o efetivo atendimento ao(s) seu(s) comando(os); 

b) conteúdo – correção e adequação da resposta em relação ao conteúdo que foi 

solicitado na questão; 

c) desenvolvimento lógico – encadeamento das ideias, sequência lógica na expressão da 

resposta, seleção de princípios gerais, leis, conceitos e sistemas de interpretação 

aplicáveis à situação ou problema proposto; 

d) adequação da linguagem – uso e domínio da língua verbal ou simbólica com clareza 

e adequação. 

 

6.11.1. Será atribuída pontuação zero à questão analítico-discursiva que: 

 

a) não se ativer à situação ou ao problema proposto;  

b) for escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade;  

c) for escrita de forma ilegível ou apresentar texto incompreensível. 

 

6.11.2. Serão anuladas as provas analítico-discursivas que: 

 

a) forem respondidas fora dos locais apropriados; 

b) forem assinadas fora do local apropriado; 

c) apresentarem qualquer sinal que, porventura, possibilite a identificação do candidato. 

 

6.11.3. O candidato somente terá sua prova de produção textual corrigida se obtiver nota 

igual ou superior a sete na prova analítico-discursiva. 

6.12.  A prova de produção textual se constituirá de tema único sugerido pela banca 

elaboradora do seletivo, devendo o candidato produzir um texto dissertativo-

argumentativo, levando em consideração os seguintes critérios: 

 

a) atendimento ao tema proposto: dois pontos; 



 
 

 

b) atendimento ao tipo de texto proposto: dois pontos; 

c) coerência textual: dois pontos; 

d) coesão textual: dois pontos; 

e) domínio do padrão culto escrito da língua: dois pontos. 

 

6.12.1. Será atribuída nota zero à prova de produção textual do candidato que: 

 

a) identificar a folha destinada à sua produção textual; 

b) desenvolver o texto em forma de verso; 

c) desenvolver o texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com números, 

desenhos e palavras soltas); 

d) fugir à temática proposta na prova de produção textual; 

e) fugir à tipologia textual proposta na prova de produção textual; 

f) escrever de forma ilegível e a lápis; 

g) escrever menos de vinte linhas na folha de redação; 

h) deixar a produção textual em branco. 

 

6.12.2. O candidato deverá escrever sua produção textual em folha destinada para esse 

fim. 

6.12.3. A prova de produção textual valerá de zero até dez pontos. 

6.13. A nota final do candidato no Processo Seletivo será resultante da média aritmética 

simples entre as notas da prova analítico-discursiva e a de produção textual, sendo que 

será considerado aprovado quem obtiver média mínima sete, observado o que dispõe o 

subitem 6.16 deste Edital. 

6.14. No preenchimento das vagas terão prioridade os candidatos oriundos de 

Instituições Públicas de Ensino Superior, observando-se o tempo de integralização 

curricular e o princípio de classificação por ordem decrescente dos candidatos até o 

limite das vagas existentes. 

6.15. Os critérios de desempate na seleção serão na seguinte ordem, de acordo com as 

Normas Gerais do Ensino de Graduação da UEMA: 

 



 
 

 

a) maior número de horas cursadas (quando se tratar de transferência para o mesmo 

curso); 

b) maior coeficiente de rendimento da IES de origem. 

 

6.16. Será eliminado o candidato que obtiver, numa escala de zero a dez, nota inferior a 

sete, tanto na prova discursiva quanto na prova de produção textual do referido 

Processo. 

6.17. O candidato deverá comparecer, obrigatoriamente, ao local de prova com 

antecedência mínima de trinta minutos, portando obrigatória e exclusivamente: 

 

a) documento de identificação original, com foto constante no requerimento de 

inscrição; 

b) caneta esferográfica de tinta azul ou preta, escrita grossa, e em material transparente. 

 

6.18. Não será permitido ingresso de candidato no local de provas portando bolsas, 

óculos escuros, bonés, chapéus, máquinas calculadoras, relógios com calculadoras, 

rádios, bips, telefone celular ou quaisquer dispositivos eletrônicos, caneta de material 

não transparente, lápis, lapiseira e borracha. 

6.19. Não será permitido portar armas de qualquer espécie, exceto quem tenha 

autorização para o porte legal. 

6.20. Será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo o candidato que chegar 

atrasado, ausentar-se da sala de realização das provas sem consentimento prévio, 

comunicar-se com outros candidatos durante o período de realização das provas, realizar 

qualquer espécie de consulta, atentar contra a ordem, ou desacatar os fiscais, 

aplicadores, ou qualquer outro profissional envolvido na aplicação do seletivo. 

6.21. O Coordenador poderá, a seu critério, mudar o candidato de sala ou de lugar. 

6.22. A ASCONS/UEMA não se responsabilizará por guarda, perda ou extravio de 

quaisquer objetos ou documentos durante a realização das provas. 

6.23. O resultado preliminar do Processo Seletivo de Transferências Facultativas Interna 

e Externa, e de Portador de Diploma de Curso Superior de Graduação reconhecido 

(Matrícula de Graduado) será divulgado nos murais dos Centros onde realizaram sua 

inscrição e no endereço eletrônico: www.uema.br, conforme subitem 2.4 deste Edital. 

www.uema.br


 
 

 

6.24. A realização do Processo Seletivo de Transferência Facultativa Interna será 

necessária somente quando o número de candidatos exceder à quantidade de vagas 

oferecidas pelo curso, de acordo com as Normas Gerais de Ensino de Graduação n.º 

1045/ 2012-CEPE/ UEMA. 

 

7. DO RECURSO 

 

7.1. O Candidato poderá interpor recurso quanto ao resultado preliminar do Processo 

Seletivo até quarenta e oito horas após sua divulgação, no horário das 9h às 18h, 

mediante requerimento protocolado, especificado no APÊNDICE F, no Protocolo da 

PROG/UEMA, Campus Paulo VI ou nos Protocolos dos Campi, em seus respectivos 

horários de funcionamento, conforme APÊNDICE A. 

7.2. Todos os recursos deverão ter a identificação do candidato, do curso pretendido, da 

prova e da questão, e serem devidamente assinados, escritos em letra de forma ou 

digitado, instruídos e fundamentados com argumentação lógica, clara e objetiva. 

7.3. Não serão aceitas reclamações a título de recursos por e-mail, via fax e outros. 

7.4. O recurso deverá ser feito pelo próprio candidato, em separado para cada prova. 

7.5. O recurso interposto não terá efeito suspensivo. 

7.6. Os recursos serão analisados pelas respectivas bancas examinadoras das provas, que 

proferirão decisão terminativa, constituindo-se em única e última instância. 

7.7. O recurso interposto fora do prazo definido no subitem 7.1 ou que não contenha 

argumentos do pedido a respeito do fato ou do ato contestado, não será reconhecido e 

receberá indeferimento. 

7.8. A ASCONS apreciará a matéria no prazo de dez dias, a contar do primeiro dia após 

o prazo de interposição de recurso, e divulgará o resultado final no endereço eletrônico: 

www.uema.br. 

 

8. DA MATRÍCULA 

 

8.1. A matrícula dos candidatos aprovados será realizada na Direção dos Cursos e 

Centros de Estudos Superiores no qual fizeram suas inscrições, devendo ficar atentos à 

publicação do Edital de Matrícula no endereço eletrônico: www.uema.br. 

www.uema.br
www.uema.br


 
 

 

8.2. A matrícula dos candidatos aprovados no Processo Seletivo será efetivada após o 

recebimento do atestado de regularidade acadêmica da IES de origem do candidato. 

8.3. Os candidatos à Transferência Facultativa Externa, cuja IES de origem ainda não 

tenha remetido a Guia de Transferência, farão matrícula condicional no prazo 

estabelecido, a qual somente será efetivada após o recebimento da devida documentação 

hábil, por esta Universidade. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1. O candidato com solicitação indeferida deverá retirar a documentação apresentada 

no prazo máximo de trinta dias, contados da data de divulgação do resultado final. 

9.2. Os pedidos de solicitação de documentação deverão ser realizados somente no 

local/ campus onde o candidato realizou sua inscrição, devendo o candidato receber sua 

documentação no prazo de três dias úteis, a partir do recebimento da solicitação. 

9.3. Não será convocado ou matriculado número de candidatos superior à quantidade de 

vagas estabelecidas neste Edital. 

9.4. A PROG/UEMA se reserva ao direito de cancelar qualquer admissão oriunda deste 

Edital, caso venha a constatar a admissão do aluno de forma fraudulenta, após matrícula 

nesta Universidade. 

9.5. A inscrição do Processo Seletivo só terá validade para o ano letivo a ele vinculado. 

9.6. Não será permitido fumar na sala de prova (Lei Federal n.º 9294/ 1996). 

9.7. A Direção dos Cursos/ Centros deverá encaminhar à DADT/CAT/PROG, depois de 

findado o Processo Seletivo, a relação de inscritos por curso, o número de aprovados e 

classificados por curso e por sexo, para atender dados estatísticos do setor competente 

de educação. 

9.8. Os casos omissos serão resolvidos pela ASCONS, DADT/CAT/PROG, ouvida a 

Assessoria Jurídica da UEMA. 

 

São Luís - MA, 14 de agosto de 2017. 

 

Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa 

Reitor 



 
 

 

APÊNDICE A 

 

PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIAS FACULTATIVAS INTERNA E 

EXTERNA, E DE PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR DE 

GRADUAÇÃO RECONHECIDO (MATRÍCULA DE GRADUADO), ANO LETIVO 

2018, OBJETO DO EDITAL N.º 171/2017 - GR/UEMA 

 

QUADRO DE VAGAS POR CURSO E CAMPUS 

 
CAMPUS SÃO LUÍS 

CURSOS TURNOS MODALIDADES 

MODALIDADES DE ADMISSÃO 

TRANSFERÊNCIAS MATRÍCULA DE 

GRADUADO 
TOTAL 

INTERNA EXTERNA 

ARQUITETURA E 

URBANISMO 
INTEGRAL BACHARELADO 02 04 01 07 

CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
DIURNO LICENCIATURA 10 10 ---- 20 

CIÊNCIAS SOCIAIS MATUTINO BACHARELADO 05 05 05 15 

CIÊNCIAS SOCIAIS MATUTINO LICENCIATURA 05 05 05 15 

DIREITO – 2018.1 MATUTINO BACHARELADO 02 02 01 05 

DIREITO – 2018.2 MATUTINO BACHARELADO 02 02 01 05 

ENGENHARIA 

AGRONÔMICA 
INTEGRAL BACHARELADO 05 10 05 20 

ENGENHARIA 

CIVIL 
INTEGRAL BACHARELADO 02 01 01 04 

ENGENHARIA DA 

COMPUTAÇÃO 
INTEGRAL BACHARELADO 05 05 05 15 

ENGENHARIA DE 

PESCA 
INTEGRAL BACHARELADO 10 10 10 30 

ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 
NOTURNO BACHARELADO 05 05 05 15 

ENGENHARIA 

MECÂNICA 
INTEGRAL BACHARELADO 05 05 05 15 

FÍSICA VESPERTINO LICENCIATURA 10 10 10 30 

GEOGRAFIA NOTURNO LICENCIATURA 04 04 02 10 

GEOGRAFIA MATUTINO BACHARELADO 04 04 02 10 

HISTÓRIA MATUTINO LICENCIATURA 05 05 05 15 

LETRAS/ 

PORTUGUÊS 
VESPERTINO LICENCIATURA ---- ---- 03 03 

LETRAS/ 

ESPANHOL 
NOTURNO LICENCIATURA 05 05 03 13 

LETRAS/  

INGLÊS 
VESPERTINO LICENCIATURA 10 10 03 23 

MATEMÁTICA 
VESPERTINO/ 

NOTURNO 
LICENCIATURA 10 10 10 30 

MEDICINA 

VETERINÁRIA 
INTEGRAL BACHARELADO 10 10 05 25 

MÚSICA NOTURNO LICENCIATURA 05 05 05 15 

PEDAGOGIA – 

2018.1 
VESPERTINO/ 

NOTURNO 
LICENCIATURA 10 10 10 30 

PEDAGOGIA – 

2018.2 
VESPERTINO/ 

NOTURNO 
LICENCIATURA 10 10 10 30 

QUÍMICA DIURNO LICENCIATURA 10 10 10 30 

ZOOTECNIA MATUTINO BACHARELADO 05 05 --- 10 

      440 

Horário de funcionamento do Protocolo Geral da Uema: das 9h às 17h. 

 

 



 
 

 

CAMPUS BACABAL 

CURSOS TURNOS MODALIDADES 

MODALIDADES DE ADMISSÃO 

TRANSFERÊNCIAS MATRÍCULA DE 

GRADUADO 
TOTAL 

INTERNA EXTERNA 

ADMINISTRAÇÃO NOTURNO BACHARELADO 03 04 03 10 

ENFERMAGEM DIURNO BACHARELADO 04 05 04 13 
LETRAS LÍNGUA 

PORTUGUESA E 

LITERATURAS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

VESPERTINO LICENCIATURA 03 03 03 09 

LETRAS/ 

LÍNGUA 

PORTUGUESA, 

ESPANHOL E 

RESPECTIVAS 

LITERATURAS 

VESPERTINO LICENCIATURA 03 03 03 09 

LETRAS/ LÍNGUA 

PORTUGUESA, 

INGLÊS E 

RESPECTIVAS 

LITERATURAS 

VESPERTINO LICENCIATURA 03 03 03 09 

PEDAGOGIA 
MATUTINO/ 

VESPERTINO LICENCIATURA 03 03 03 09 

      59 

Horário de funcionamento do Protocolo: das 8h30 às 11h30 e das 14h às 18h 

       

 

CAMPUS BALSAS 

CURSOS TURNOS MODALIDADES 

MODALIDADES DE ADMISSÃO 

TRANSFERÊNCIAS MATRÍCULA DE 

GRADUADO 
TOTAL 

INTERNA EXTERNA 

ENGENHARIA 

AGRONÔMICA 
DIURNO BACHARELADO. 04 03 03 10 

ENFERMAGEM DIURNO BACHARELADO 02 02 02 06 
LETRAS LÍNGUA 

PORTUGUESA E 

LITERATURAS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

NOTURNO LICENCIATURA 02 02 02 06 

MATEMÁTICA NOTURNO LICENCIATURA 05 05 05 15 

      37 

Horário de funcionamento do Protocolo: das 14h às 17h. 

       

 

CAMPUS CAXIAS 

CURSOS TURNOS MODALIDADES 

MODALIDADES DE ADMISSÃO 

TRANSFERÊNCIAS MATRÍCULA DE 

GRADUADO 
TOTAL 

INTERNA EXTERNA 

CIÊNCIAS NATURAIS NOTURNO LICENCIATURA 05 ---- 05 10 

FÍSICA NOTURNO LICENCIATURA 15 15 15 45 

GEOGRAFIA NOTURNO LICENCIATURA 15 15 15 45 
LETRAS LÍNGUA 

PORTUGUESA E 

LITERATURAS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

VESPERTINO LICENCIATURA 02 03 02 07 

LETRAS LÍNGUA 

PORTUGUESA, INGLESA E 

RESPECTIVAS 

LITERATURAS 

NOTURNO LICENCIATURA 02 03 02 07 

MATEMÁTICA 
VESPERTINO/ 

NOTURNO LICENCIATURA 15 15 15 45 

PEDAGOGIA VESPERTINO LICENCIATURA 15 15 15 45 

 
 

    204 

Horário de funcionamento do Protocolo: das 8h30 às 11h30 e das 14h às 18h. 



 
 

 

CAMPUS CODÓ 

CURSO TURNO MODALIDADE 

MODALIDADES DE ADMISSÃO 

TRANSFERÊNCIA MATRÍCULA DE 

GRADUADO 
TOTAL 

INTERNA EXTERNA 

ADMINISTRAÇÃO NOTURNO BACHARELADO 33 04 ---- 37 

       

Horário de funcionamento do Protocolo: das 8h às 12h e das 16h às 20h. 

 

CAMPUS GRAJAÚ 

CURSO TURNO MODALIDADE 

MODALIDADES DE ADMISSÃO 

TRANSFERÊNCIA MATRÍCULA DE 

GRADUADO 
TOTAL 

INTERNA EXTERNA 

ENFERMAGEM INTEGRAL BACHARELADO 05 20 05 30 

       

Horário de funcionamento do Protocolo: das 9h às 18h. 

 

CAMPUS PRESIDENTE DUTRA 

CURSO TURNO MODALIDADE 

MODALIDADES DE ADMISSÃO 

TRANSFERÊNCIAS MATRÍCULA DE 

GRADUADO 
TOTAL 

INTERNA EXTERNA 
LETRAS LÍNGUA 

PORTUGUESA E 

LITERATURAS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

NOTURNO LICENCIATURA 05 05 ---- 10 

      10 

Horário de funcionamento do Protocolo: das 8h às 12h. 

 

CAMPUS SANTA INÊS 

CURSOS TURNOS MODALIDADES 

MODALIDADES DE ADMISSÃO 

TRANSFERÊNCIAS MATRÍCULA DE 

GRADUADO 
TOTAL 

INTERNA EXTERNA 

ENFERMAGEM DIURNO BACHARELADO 02 02 02 06 
LETRAS LÍNGUA 

PORTUGUESA E 

LITERATURAS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

NOTURNO LICENCIATURA 01 01 01 03 

PEDAGOGIA VESPERTINO LICENCIATURA 01 01 01 03 

      12 

Horário de funcionamento do Protocolo: das 14h às 18h. 

 

CAMPUS TIMON 

CURSOS TURNOS MODALIDADES 

MODALIDADES DE ADMISSÃO 

TRANSFERÊNCIAS MATRÍCULA DE 

GRADUADO 
TOTAL 

INTERNA EXTERNA 

ADMINISTRAÇÃO NOTURNO BACHARELADO 10 10 ---- 20 
LETRAS LÍNGUA 

PORTUGUESA E 

LITERATURAS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

VESPERTINO LICENCIATURA 01 02 ---- 03 

PEDAGOGIA VESPERTINO LICENCIATURA 05 10 ---- 15 

      38 

Horário de funcionamento do Protocolo: das 14h às 19h. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAMPUS ZÉ DOCA 

CURSO TURNO MODALIDADE 

MODALIDADES DE ADMISSÃO 

TRANSFERÊNCIA MATRÍCULA DE 

GRADUADO 
TOTAL 

INTERNA EXTERNA 
LETRAS LÍNGUA 

PORTUGUESA E 

LITERATURAS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

NOTURNO BACHARELADO 01 ---- ---- 01 

      01 

Horário de funcionamento do Protocolo: das 13h30 às 17h30. 

 

São Luís - MA, 14 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa 

Reitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

APÊNDICE B 

PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIAS FACULTATIVAS INTERNA E 

EXTERNA, E DE PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR DE 

GRADUAÇÃO RECONHECIDO (MATRÍCULA DE GRADUADO), ANO LETIVO 

2018, OBJETO DO EDITAL N.º 171/2017 - GR/UEMA 

 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO  

 

NOME COMPLETO: __________________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: ______________________________________________________________________ 

RUA: ____________________________________________________________________________ N.º: ___________ 

BAIRRO: ____________________________________________________________________________________________ 

CIDADE: _________________________________________________________________________ UF: ____________ 

CEP: _____________________________ TELEFONE: (    ) _______________________________________________ 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: ___________________________________________________________________________ 

 

INSTITUIÇÃO DE ORIGEM: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

CURSO DE ORIGEM: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

CURSO PRETENDIDO: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

LOCAL: ______________________________________________________ TURNO: __________________________ 

 

 

MODALIDADES DE ADMISSÃO (marque a opção desejada): 

Transferência Facultativa Interna  

Transferência Facultativa Externa  

Matrícula de Graduado  

LOCAL: ___________________________________________________________. DATA: _____/__________/__________. 

_____________________________________ 

 

Assinatura do requerente 

 
 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do Servidor/ Colaborador: 
 

Comprovante de Inscrição no Processo Seletivo de Transferências Facultativas Interna e Externa, e Portador de Diploma de Curso Superior de Graduação Reconhecido (Matrícula de 

Graduado) no ano letivo 2018, objeto do Edital n.º 171/2017 - GR/UEMA 



 
 

 

APÊNDICE C 

PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIAS FACULTATIVAS INTERNA E 

EXTERNA, E DE PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR DE 

GRADUAÇÃO RECONHECIDO (MATRÍCULA DE GRADUADO), ANO LETIVO 

2018, OBJETO DO EDITAL N.º 171/2017 - GR/UEMA 

 

REQUERIMENTO PARA ATENDIMENTO DIFERENCIADO 

 

 

_________________________________________________________, candidato (a) 

com inscrição (processo) n.º __________________________________, residente no 

endereço _________________________________________________, n.º ________, 

bairro __________________________, telefone (     ) _____________________, com 

necessidade especial para fazer prova do Processo Seletivo de Transferência ou 

Matrícula de Graduado desta IES, conforme atestado médico anexo. 

N. Termos 

P. Deferimento 

 

LOCAL: _________________________________________. DATA: _____/__________/__________. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do requerente 

 

 

 

 

Número do Documento de Identidade: _______________________________________. 

Número do CPF: ________________________________________________________. 

 

 

 



 
 

 

APÊNDICE D 

PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIAS FACULTATIVAS INTERNA E 

EXTERNA, E DE PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR DE 

GRADUAÇÃO RECONHECIDO (MATRÍCULA DE GRADUADO), ANO LETIVO 

2018, OBJETO DO EDITAL N.º 171/2017 - GR/UEMA 

 
QUADRO GERAL DE VAGAS REFERENTES À AFINIDADE ENTRE CURSOS 

CURSOS DA UEMA CURSOS AFINS 

ADMINISTRAÇÃO BACHARELADO 

Administração Pública Bacharelado 

Ciências Contábeis Bacharelado 

Ciências Sociais (licenciatura ou bacharelado) 

Ciências Econômicas Bacharelado 

Economia Bacharelado 

ARQUITETURA E URBANISMO 

BACHARELADO 

Engenharia Civil Bacharelado 

Design Bacharelado 

Tecnologia em Design de Produto 

Tecnologia em Design de Interiores 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

LICENCIATURA  

Ciências Ambientais Bacharelado 

Engenharia Ambiental Bacharelado 

Engenharia de Pesca Bacharelado 

Oceanografia Bacharelado 

Engenharia Florestal Bacharelado 

Ciências Naturais Licenciatura 

Pedagogia Licenciatura 

Biotecnologia Bacharelado 

Ciências Biológicas Bacharelado 

CIÊNCIAS NATURAIS LICENCIATURA 

Ciências Ambientais Bacharelado 

Engenharia Ambiental Bacharelado 

Engenharia de Pesca Bacharelado 

Oceanografia Bacharelado 

Engenharia Florestal Bacharelado 

Pedagogia Licenciatura 

Biotecnologia Bacharelado 

CIÊNCIAS SOCIAIS BACHARELADO 

História (Licenciatura e Bacharelado) 

Geografia (Licenciatura e Bacharelado) 

Antropologia Bacharelado 

Ciências Humanas/ Sociologia Licenciatura 

Ciências Sociais Licenciatura 

CIÊNCIAS SOCIAIS LICENCIATURA  

História (Licenciatura e Bacharelado) 

Geografia (Licenciatura e Bacharelado) 

Antropologia Bacharelado 

Ciências Humanas/ Sociologia Licenciatura 

Pedagogia Licenciatura 

Química Bacharelado ou Licenciatura 

Ciências Sociais Bacharelado 



 
 

 

DIREITO BACHARELADO 

Administração Bacharelado  

Administração Pública Bacharelado 

Ciências Contábeis Bacharelado 

Ciências Sociais (Licenciatura ou 

Bacharelado) 

Ciências Econômicas Bacharelado 

Economia Bacharelado 

ENFERMAGEM BACHARELADO 

Medicina Bacharelado 

Farmácia Bacharelado 

Nutrição Bacharelado 

Fisioterapia Bacharelado 

Odontologia Bacharelado 

Educação Física Licenciatura ou Bacharelado 

ENGENHARIA AGRONÔMICA 

BACHARELADO 

Engenharia Agronômica Bacharelado 

Engenharia de Agronegócio Bacharelado 

Tecnologia em Agronegócio 

Tecnologia em Agroindústria 

Engenharia de Pesca Bacharelado 

Medicina Veterinária Bacharelado 

Zootecnia Bacharelado 

ENGENHARIA CIVIL BACHARELADO 

Engenharia Ambiental Bacharelado 

Engenharia de Petróleo Bacharelado 

Ciência e Tecnologia Bacharelado 

Física (Licenciatura e Bacharelado) 

Geologia Bacharelado 

Engenharia de Minas Bacharelado 

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO 

BACHARELADO 

Sistemas de Informação 

Ciências da Computação  

Engenharia de Software 

Tecnologia em Banco de Dados 

Tecnologia da Informação 

Tecnologia em Sistemas para Internet 

Tecnologia em Redes de Computadores 

Ciência e Tecnologia Bacharelado 

ENGENHARIA DE PESCA 

BACHARELADO 

Tecnologia em Agronegócio 

Ciência e Tecnologia Bacharelado 

Engenharia Agronômica Bacharelado 

Agronomia Bacharelado 

Engenharia de Agronegócio Bacharelado 

Medicina Veterinária Bacharelado 

Zootecnia Bacharelado 

Ciências Biológicas 

(Licenciatura ou Bacharelado) 

Oceanografia Bacharelado 



 
 

 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

BACHARELADO 

Engenharia de Produção Mecânica 

Engenharia Mecânica Bacharelado 

Engenharia Elétrica Bacharelado 

Engenharia Química Bacharelado 

Ciência e Tecnologia Bacharelado 

ENGENHARIA MECANICA 

BACHARELADO 

Física (Licenciatura e Bacharelado) 

Engenharia de Produção Mecânica 

Engenharia de Petróleo Bacharelado 

Ciência e Tecnologia Bacharelado 

Engenharia de Energias Renováveis 

FÍSICA LICENCIATURA 

Engenharia Civil Bacharelado 

Engenharia Mecânica Bacharelado 

Engenharia Elétrica Bacharelado 

Engenharia Eletrônica Bacharelado 

Engenharia Elétrica Metalúrgica 

Matemática (Licenciatura ou Bacharelado) 

Bacharelado em Segurança Pública do 

Trabalho 

Ciência e Tecnologia Bacharelado 

GEOGRAFIA BACHARELADO 

Ciências Sociais (Licenciatura ou 

Bacharelado) 

História (Licenciatura ou bacharelado) 

Geologia Bacharelado 

Geografia Licenciatura 

GEOGRAFIA LICENCIATURA 

Ciências Sociais (Licenciatura ou 

Bacharelado) 

História (Licenciatura ou Bacharelado) 

Geologia Bacharelado 

Pedagogia Licenciatura 

Geografia Bacharelado 

HISTÓRIA LICENCIATURA 

Ciências Sociais (Licenciatura ou 

Bacharelado) 

Geografia (Licenciatura ou Bacharelado) 

Pedagogia Licenciatura 

Ciências Humanas/ Sociologia Licenciatura 

História Bacharelado 



 
 

 

LETRAS LICENCIATURA (Língua 

Portuguesa, Língua Espanhola e Literaturas) 

Secretariado executivo bilíngue 

Letras Licenciatura (Língua Portuguesa, 

Língua Inglesa e Literaturas) 

Letras Licenciatura (Língua Portuguesa, 

Língua Francesa e Literaturas) 

Letras Licenciatura (Língua Portuguesa e 

Literaturas de Língua Portuguesa) 

Letras Licenciatura (Língua Inglesa e 

Literaturas) 

Letras Licenciatura (Língua Espanhola e 

Literaturas) 

Letras Licenciatura (LIBRAS) 

Linguagens e Códigos Licenciatura 

Pedagogia Licenciatura 

História Licenciatura 

LETRAS LICENCIATURA (Língua 

Portuguesa, Língua Inglesa e Literaturas) 

Secretariado executivo bilíngue 

Letras Licenciatura (Língua Portuguesa, 

Língua Espanhola e Literaturas) 

Letras Licenciatura (Língua Portuguesa, 

Língua Francesa e Literaturas) 

Letras Licenciatura (Língua Portuguesa e 

Literaturas de Língua Portuguesa) 

Letras Licenciatura (Língua Inglesa e 

Literaturas) 

Letras Licenciatura (Língua Espanhola e 

Literaturas) 

Letras Licenciatura (LIBRAS) 

Linguagens e Códigos Licenciatura 

Pedagogia Licenciatura 

História Licenciatura 

LETRAS LICENCIATURA (Língua 

Portuguesa, Literaturas de Língua 

Portuguesa) 

Secretariado executivo bilíngue 

Letras Licenciatura (Língua Portuguesa, 

Língua Inglesa e Literaturas) 

Letras Licenciatura (Língua Portuguesa, 

Língua Francesa e Literaturas) 

Letras Licenciatura (Língua Inglesa e 

Literaturas) 

Letras Licenciatura (Língua Espanhola e 

Literaturas) 

Letras Licenciatura (LIBRAS) 

Linguagens e Códigos Licenciatura 

Pedagogia Licenciatura 

História Licenciatura 



 
 

 

MATEMÁTICA LICENCIATURA 

Ciência da Computação Bacharelado 

Física (Licenciatura e Bacharelado) 

Sistemas de Informação 

Ciência e Tecnologia Bacharelado 

Pedagogia Licenciatura 

MEDICINA VETERINÁRIA 

BACHARELADO 

Engenharia Agronômica Bacharelado 

Agronomia Bacharelado 

Engenharia de Pesca Bacharelado 

Zootecnia Bacharelado 

MÚSICA LICENCIATURA 

Artes Visuais Licenciatura 

Teatro Licenciatura 

Dança Licenciatura 

PEDAGOGIA LICENCIATURA 

Letras Licenciatura (Língua Portuguesa, 

Língua Inglesa e Literaturas) 

Letras Licenciatura (Língua Portuguesa, 

Língua Francesa e Literaturas) 

Letras Licenciatura (Língua Portuguesa, 

Língua Espanhola e Literaturas) 

Letras Licenciatura (Língua Inglesa e 

Literaturas) 

Letras Licenciatura (Língua Espanhola e 

Literaturas) 

Letras Licenciatura (LIBRAS) 

Linguagens e Códigos Licenciatura 

História Licenciatura  

Geografia Licenciatura 

Ciências Sociais Licenciatura 

Filosofia Licenciatura 

Ciências Biológicas Licenciatura 

Ciências Naturais Licenciatura 

Música Licenciatura 

Matemática Licenciatura 

Psicologia Bacharelado 

Artes Visuais Licenciatura 

Teatro Licenciatura 

QUÍMICA LICENCIATURA 

Engenharia Química Bacharelado 

Química Bacharelado 

Ciência e Tecnologia Bacharelado 

Química Industrial Bacharelado 

Ciências Biológicas Licenciatura ou 

Bacharelado 

ZOOTECNIA BACHARELADO 

Medicina Veterinária Bacharelado 

Engenharia Agronômica Bacharelado 

Agronomia Bacharelado 

Engenharia de Pesca Bacharelado 



 
 

 

APÊNDICE E 

PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIAS FACULTATIVAS INTERNA 

E EXTERNA, E DE PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR DE 

GRADUAÇÃO RECONHECIDO (MATRÍCULA DE GRADUADO), ANO 

LETIVO 2018, OBJETO DO EDITAL 171/2017 - GR/UEMA 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO POR CURSO 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 

Fundamentos da Administração: 1-conceitos fundamentais de Administração; 2-Evolução do 

pensamento administrativo; 3-Campo de estudo da Administração; 4-Funções 

organizacionais, estruturas e mudanças administrativas; 5-Funções do Administrador; 6-

Aspectos técnicos e dinâmicos da Administração; 7-Administração contemporânea. 

 

ARQUITETURA E URBANISMO 

 

01-Desenho de observação; 02-Desenho de memória; 03-Desenho de criação; 04-Desenho 

arquitetônico; 05-Desenho técnico.  

Material exigido: lápis ou lapiseira 2b e 6b, borracha, caixa de lápis de cor e caneta. 

 

CIÊNCIAS NATURAIS LICENCIATURA 

 

Metodologia Científica: INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA - a) conceitos, 

objetivo de estudo e importância; b) pesquisa; c) ciência; d) pesquisador;  

e) cientista; f) qualidades e requisitos do pesquisador e cientista. TIPOS DE 

CONHECIMENTOS - a) conhecimento empírico; b) conhecimento filosófico; c) 

conhecimento teológico; d) conhecimento científico. A CIÊNCIA - a) do medo à ciência; b) a 

evolução da ciência; c) a neutralidade científica; d) método científico; d1) dedutivo; d2) 

indutivo; d3) hipotético-dedutivo. Química Geral: Introdução ao estudo da Química. Estudo 

de Medidas e de Algarismos Significativos. Estudo da Matéria. Teoria Atômica. 

Classificação Periódica dos Elementos Químicos. Ligações Químicas. Estrutura Molecular e 

Hibridação. Reações Químicas. Funções da Química Inorgânica. Estequiometria. Soluções.  
Cálculo Diferencial: Números Reais; Limite de Função Real de uma Variável Real; 

Continuidade de Função Real de uma Variável Real; Derivada de Função Real de uma 

Variável Real; Regras Básicas de Derivação; Regra da Cadeia; Aplicações da Derivada a 

Problemas Envolvendo Máximos e Mínimos de Funções de uma Variável Real. 

 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA 

 

1 - Biologia Celular; 2-Organelas citoplasmáticas; 3- Divisão Celular; 4- Estudos da célula 

vegetal; 5-Ecologia; 6- Processos nos Ecossistemas; 7- Ecologia de populações; 8- Interações 

interespecíficas; 9- Compostos Orgânicos e Inorgânicos da célula; 10- Fotossíntese. 



 
 

 

CIÊNCIAS SOCIAIS LICENCIATURA E BACHARELADO 

 

1-Os Pensadores da Sociologia: Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber; 02-Sociologia 

da Educação; 03-Grupos Sociais e Instituições Sociais; 04-Movimentos Sociais e 

Democracia; 05-Poder, Governo e Estado; 06-Trabalho na Sociedade Contemporânea; 07-

Classe Social e Ideologia; 08-Cultura e Globalização; 09-Relações Sociais de Gênero; 10-

Violência Urbana. 

 

DIREITO BACHARELADO 

 

01. INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO: Positivismo Jurídico. Teoria da Norma. 

Teoria do Ordenamento. Relação Jurídica. 02. DIREITO CIVIL: Pessoa natural. Direitos da 

personalidade. Fatos jurídicos. 03. DIREITO CONSTITUCIONAL: Teoria geral da 

Constituição. Princípios fundamentais da Constituição brasileira. A experiência 

constitucional brasileira. 

 

ENFERMAGEM 

 

01 – Sistema Locomotor; Histologia Básica; 03 – Organogênese; 04 – Período Fetal; 05 – 

Aspectos psicológicos do relacionamento Enfermeiro/Paciente; 06 – Evolução Histórica da 

Enfermagem aos tempos; 07 – Teorias de Enfermagem; 08 – Realidade Contemporânea da 

enfermagem; 09 – Distúrbios do Crescimento Celular e Diferenciação Celular; 10 – 

Fisiologia do Coração. 

 

ENGENHARIA AGRONÔMICA 

 

1-Anatomia e morfologia vegetal; 2-Ecologia e recursos vegetais; 3-Preparo do solo; 4-

Conservação do solo; 5-Práticas culturais; 6-Propagação de plantas e Agroecologia. 

 

ENGENHARIA CIVIL 

 

01 - Limite; 02 – Derivada; 03 – Aplicação de derivadas; 04 – Integral definida; 05 – Leis de 

Newton; 06 - Trabalho e conservação de energia; 07 – Transferência de calor; 08 – Estática; 

09 – Centros de massa; 10 – Campo magnético. 

 

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO 

 

01- Cálculo diferencial e integral; 02- Equações diferenciais; 03- Métodos numéricos; 04- 

Álgebra linear; 05- Estrutura de dados; 06- Algaritmos e programação; 07- Sistemas 

operacionais; 08-Circuitos elétricos; 09- Probabilidade e estatística; 10- Modelagem e 

estrutura de dados. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ENGENHARIA MECÂNICA 

 

01 – Limite; 02 – Derivada; 03 – Aplicação de derivadas; 04 – Integral indefinida e definida; 

05 – Movimento retilíneo; 06 – Leis de Newton; 07 – Trabalho e conservação de energia; 08 

– Centro de massa e momento linear. 

 

ENGENHARIA DE PESCA 

 

01- Desenho Técnico; 02- Engenharia aquícola; 03- Cálculo diferencial; 04- Cálculo Integral; 

05- Ictiologia; 06- Limnologia; 07- Botânica aquática; 08- Fisiologia de organismos 

aquáticos; 09- Zoologia aquática; 10- Química analítica. 

 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

01-Limite de função real; 02-Continuidade de uma função real  de uma variável  

real;  03-Derivada de uma função real  de uma variável  real ; 04-Espaço vetorial; 

05-Matriz e sistema de equações lineares. 

 

FÍSICA LICENCIATURA 

 

Cálculo Vetorial e Geometria Analítica: 1-vetores no plano e no espaço; 2-matrizes e 

sistemas de equações lineares. Álgebra Linear: 1-espaço vetorial; subespaço vetorial; base e 

dimensão e transformação linear. Cálculo Diferencial: 1-limite de função real de uma 

variável real; 2-aplicação de derivada em esboço de gráficos e em problemas envolvendo 

máximos e mínimos de função real. Cálculo Integral: 1-técnicas de integração; 2-aplicações 

da integral definida. Fundamentos de Mecânica: 1-Cinemática: composição de movimento; 2-

Leis de Newton e suas aplicações; 3-gravitação universal. 

 

GEOGRAFIA LICENCIATURA E BACHARELADO 

 

01- Conceitos-chave da Geografia: espaço, região, território, lugar e paisagem; 02- A 

estrutura agrária no Brasil: as relações de produção e de trabalho; 03- Território, migração e 

mobilidade da população   brasileira;   04- Industrialização   e   urbanização   no   Brasil;   

05-   Globalização   e regionalização  do  espaço  mundial;  06-  Estrutura  geológica  e  

geomorfológica  do  Brasil;  07- Domínio morfoclimático do Brasil; 08-   Recursos hídricos, 

bacias hidrográficas: uso, gestão e impactos socioambientais; 09- A tectônica e as formas de 

relevo; 10- Geotecnologias e o estudo da paisagem. 

 

HISTÓRIA 

 

1-A história, os homens e o tempo. 2- Os Annales numa perspectiva global. 3- O 

Egito Faraônico. 4-O Misticismo Grego; 5-A civilização helenística. 6-A relação 

Estado Igreja no Império Romano; 7-O Significado da Idade Média. 8-O Islã. 

 



 
 

 

LETRAS LICICENCIATURA, HABILITAÇÃO PORTUGUÊS E LITERATURA 

PORTUGUESA 

 

01- Linguagem; 02 - Leitura; 03 - Texto e textualidade; 04 - Coesão e coerência textuais; 05-

Tipologia e gênero textuais; 06 - Estrutura dos vocábulos; 07 - Formação dos vocábulos; 08 - 

Flexão nominal; 09 - Flexão verbal; 10 - Forma, função e sentido. 

 

LETRAS PORTUGUÊS - ESPANHOL/ LETRAS LIC. LÍNG. PORTUGUESA, 

ESPANHOLA E RESPECTIVAS LITERATURAS 

 

01- Linguagem; 02 - Leitura; 03 - Texto e textualidade; 04 - Coesão e coerência textuais; 05-

Tipologia e gênero textuais; 06 - Estrutura dos vocábulos; 07 - Formação dos vocábulos; 08 - 

Flexão nominal; 09 - Flexão verbal; 10 - Forma, função e sentido. 

 

LETRAS PORTUGUÊS - INGLÊS / LETRAS LIC. LÍNG. PORTUGUESA, INGLESA 

E RESPECTIVAS LITERATURAS 

 

01- Linguagem; 02 - Leitura; 03 - Texto e textualidade; 04 - Coesão e coerência textuais; 05-

Tipologia e gênero textuais; 06 - Estrutura dos vocábulos; 07 - Formação dos vocábulos; 08 - 

Flexão nominal; 09 - Flexão verbal; 10 - Forma, função e sentido. 11 - Uso em contexto dos 

seguintes itens gramaticais da Língua Inglesa: verbs, nouns, articles, determiners and 

quantifiers, adjetives, adverbs, prepositions, pronouns, and conjunctions. 

 

MATEMÁTICA LICENCIATURA 

 

01-Tópicos de Matemática do Ensino Fundamental: Sistema de numeração, razão e 

proporção, regra de três simples, regra de três composta, porcentagem, juros simples, equação 

de 1º grau, equação de 2º grau, produtos notáveis; 02- Conjuntos numéricos: o conjunto dos 

números naturais, o conjunto dos número inteiros, o conjunto dos números racionais, o 

conjunto dos números irracionais, o conjunto dos números reais; 03- Função: estudo da 

função polinominal do 1º grau, estudo da função polinominal do 2º grau, gráfico de função 

polinominal do 1º e 2º grau; 04- Àreas de figuras planas: área do retângulo, área do 

quadrado, área do paralelepípedo, área do triângulo, área do losango, área do trapézio; 05- 

Matrizes: representação de uma matriz, adição de matrizes, subtração de matrizes, 

multiplicação da matriz, multiplicação de um número real por uma matriz; 06- Sistema de 

equação linear: equação linear, sistema linear 2 x 2, sistema linear m x n; 07- Geometria 

espacial: estudo do prisma, estudo do cilindro; 08- Trigonometria: trigonometria no triângulo 

retângulo, funções trigonométricas, lei dos senos, lei dos cossenos; 09- Sequências: 

progressões aritméticas, progressões geométricas; 10- Geometria analítica: estudos do ponto, 

estudo da reta, estudo da circunferência, estudo da parábola, estudo da hipérbole, estudo da 

elipse. 

 

 

 

 



 
 

 

MEDICINA VETERINÁRIA 

 

01 BIOQUÍMICA: 

1.1 INTRODUÇÃO À BIOQUÍMICA 

a) relação com os organismos vivos e com outras disciplinas. 

1.2 GLICÍDEOS 

a) conceito, estrutura química, metabolismo, glicogênio, classificação, importância 

fisiológica e doenças relacionadas. 

1.3 LIPÍDEOS 

Conceito, estrutura química, classificação, ácido graxo, transporte e armazenamento, 

colesterol, importância fisiológica e doenças relacionadas. 

1.4 AMINOÁCIDOS, PROTEÍNAS E ENZIMAS 

a) conceito, estrutura química, classificação, metabolismo, desnaturação, importância 

fisiológica, ligações químicas e doenças relacionadas.  

1.5 HORMÔNIOS 

a) classificação; mecanismo de ação. 

02 BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR: 

2.1 A CÉLULA: ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL 

Morfologia celular (procariontes e eucariontes); 

Microscopia: aspectos gerais e manuseio; 

Limites e dimensões em biologia celular (medidas e unidades em objetiva do microscópio). 

Técnicas de preparo de lâminas. 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA CÉLULA 

Água; proteínas; enzimas; lipídeos; carboidratos; ácidos nucléicos. 

MEMBRANA PLASMÁTICA 

Composição da membrana plasmática; especializações da membrana plasmática; transporte 

através da membrana plasmática;  

CITOPLASMA 

a) citoesqueleto; b) organelas; c) inclusões. 

BIOLOGIA MOLECULAR: Importância, dogma central. 

ESTRUTURA DE DNA E RNA: modelo de Watson e Crick; Composição química e funções 

do material genético: DNA e RNA. 

REPLICAÇÃO DO DNA: multiplicação semiconservativa do DNA; Estrutura e organização 

do gene. DNA mitocondrial. 

3 METODOLOGIA CIENTÍFICA 

3.1 INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA 

a) conceitos, objetivo de estudo e importância; b) pesquisa; c) ciência; d) pesquisador;  

e) cientista; f) qualidades e requisitos do pesquisador e cientista. 

3.2 TIPOS DE CONHECIMENTOS 

a) conhecimento empírico; b) conhecimento filosófico; c) conhecimento teológico; d) 

conhecimento científico. 

3.3 A CIÊNCIA 

a) do medo à ciência; b) a evolução da ciência; c) a neutralidade científica; d) método 

científico; d1) dedutivo; d2) indutivo; d3) hipotético-dedutivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MÚSICA 

 

1 - Teoria Musical: notas, pauta musical, claves, valores, semitom, tom, alterações, ponto de 

aumento, ponto de diminuição, legato, intervalos, enarmonia, escalas maiores e menores, 

compassos, métrica, acento métrico, síncope, contratempo, tons vizinhos, modos litúrgicos, 

andamentos, quiálteras, dinâmicas e acordes; 2 - História da Música: história da música da 

idade média até o Romantismo, História da Música no Brasil. 

 

PEDAGOGIA 

 

01– A educação, diversidade e inclusão; 02 - A educação como individualização e 

socialização; 03 - As dimensões da educação: humana, técnica e política; 04 - O processo 

cultural da educação e a emancipação do indivíduo; 05 - Educação e trabalho no 

desenvolvimento de competências e habilidades; 06 - Os desafios da Universidade na 

contemporaneidade; 07 - Globalização e neoliberalismo no campo educacional; 08 - O papel 

social da escola no século XXI; 09 - Escola e Família: possibilidades e desafios; 10 - 

Desenvolvimento e aprendizagem: relação teórica e práticas. 

 

QUÍMICA LICENCIATURA 

 

01- Teoria Atômica; 02-Ligação Química; 03-Funções Inorgânicas; 04-Cálculos 

estequiométricos; 05-Equilíbrio Químicos; 06-Funções Orgânicas; 07-Reações Orgânicas; 

08-Volumetria de Neutralização (Ácido-base) 09-Soluções. 

 

ZOOTECNIA 

 

01 – Domesticação e evolução das espécies de interesse zootécnico; 02 – Sistema de criação 

e fase da  criação;  03  –  Impactos  Princípios  da  Bioclimatologia  animal  e  etologia;  04  –  

Principais moléculas que compõem os organismos vivos; 05 – estruturas dos ácidos 

nucléicos; 06 – Administração rural; 07 – Fisiologia dos animais domésticos; 08 – sistema 

digestivo dos ruminantes e metabolismo do rúmen; 09 – Raças de corte taurinas e zebuínas; 

10 – Manejo alimentar e reprodutivo dos caprinos e ovinos; 11 – Sistema de criação dos 

suínos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

APÊNDICE F  

 

PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIAS FACULTATIVAS INTERNA E 

EXTERNA, E PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 

RECONHECIDO (MATRÍCULA DE GRADUADO), ANO LETIVO 2018, OBJETO DO 

EDITAL N.º 171/2017 – GR/UEMA 
 

REQUERIMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

NOME COMPLETO: _________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: ______________________________________________________________________ 

RUA: ____________________________________________________________________________ N.º: ___________ 

BAIRRO: ____________________________________________________________________________________________ 

CIDADE: _________________________________________________________________________ UF: ___________ 

CEP: _____________________________ TELEFONE: (    ) _______________________________________________ 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: __________________________________________________________________________ 

 

Curso: 

____________________________________________________ 

Número do processo: 

______________________________ 

Número da questão:  _________________ 
Prova Discursiva                      (   )  

 Prova Produção Textual         (   ) 

Fundamentação: 

 

 

 

 

 

Justificativa do candidato: 

 

 

 

 

LOCAL: ___________________________________________________________. DATA: _____/_____________/_______. 

____________________________________________________ 

Assinatura do requerente 

 

 

OBS.: Só serão consideradas as reclamações de questões de provas apresentadas, pelo candidato, até dois dias da 

divulgação do processo, conforme item 7 do Edital n.º 171/2017-GR/UEMA. 


