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PROGRAMA REFORÇO E OPORTUNIDADE DE APRENDER - 

PROAPRENDER/ UEMA 

 

 

EDITAL PROG/UEMA N.º 28/2018 

 

 

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Estadual do Maranhão – PROG/UEMA, 

considerando a Resolução n. º 1279/2017 - CEPE/UEMA, combinada com a Resolução n. º 

256/2018 - CEPE/UEMA, torna público, para conhecimento dos interessados e, em 

particular, de seu corpo docente, que realizará a seleção de propostas para a concessão de 

bolsas para cursos a serem oferecidos pelo Programa Reforço e Oportunidade de Aprender- 

PROAPRENDER, na forma e condições contidas neste edital. 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. Implementar ações pedagógicas para elevar o rendimento e desempenho acadêmico 

dos estudantes. 

1.2. Aprimorar e desenvolver habilidades e competências aos estudantes, relacionadas ao 

processo de aprendizagem de conteúdos básicos, referentes aos diversos componentes 

curriculares dos cursos de graduação da UEMA. 

1.3. Diminuir a evasão e a permanência de estudantes com índice elevado de reprovação e 

retenção. 

 

2. DO PROAPRENDER E CURSOS 

2.1. O Programa de Reforço e Oportunidade de Aprender visa elevar o desempenho 

acadêmico dos estudantes da UEMA por meio da oferta de cursos com conteúdo 

programático relacionado às disciplinas com maiores índices de reprovação entre os 

discentes da UEMA. 

2.2. Com base nas demandas dos cursos da instituição, foram estabelecidas áreas 

prioritárias para a oferta de cursos básicos que forneçam suporte para os estudantes. 
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2.3. O PROAPRENDER ofertará bolsas para estudantes de graduação que desempenhem 

atividades de monitoria nos cursos citados no item 2.1. 

2.4. Os cursos terão duração máxima de trinta dias e serão oferecidos por docentes da 

instituição, selecionados neste edital. 

2.5. Os cursos contarão com um material de apoio, elaborado pelo docente proponente. 

2.6. Os cursos poderão ser oferecidos na modalidade presencial e à distância. No caso da 

oferta à distância, o projeto deverá ser avaliado pelo Núcleo de Tecnologias para Educação 

– UEMANET antes de sua submissão a este edital, e deverá apresentar documento 

comprobatório de aceite para realização por parte do UEMANET.  

2.7. Os cursos poderão ter carga horária de quinze, trinta ou quarenta e cinco horas. 

2.8. Os cursos poderão ser ministrados nos turnos matutino, vespertino ou noturno, 

conforme Resolução n.º 1233/2016-CEPE/UEMA. 

2.9. O conteúdo programático do curso deverá se enquadrar em uma das disciplinas e 

modalidades constantes no quadro abaixo: 

 

Disciplina Modalidade 

Cálculo Diferencial e Integral À distância ou presencial (na 

modalidade presencial apenas para os 

Campi com Cursos de Graduação nas 

áreas de Engenharias ou Matemática). 

Geometria Analítica e Álgebra Linear À distância ou presencial (na 

modalidade presencial apenas para os 

Campi com Cursos de Graduação nas 

áreas de Engenharias ou Matemática). 

Química Analítica À distância ou presencial (na 

modalidade presencial apenas para os 

Campi com Cursos de Graduação nas 

áreas de Engenharias ou Matemática). 

Fundamentos da Matemática (Teoria dos 

Conjuntos, Funções e Geometria) 

À distância ou presencial (na 

modalidade presencial apenas para os 

Campi com Cursos de Graduação nas 

áreas de Engenharias ou Matemática). 
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Resistência dos Materiais I ou II À distância ou presencial (na 

modalidade presencial apenas para os 

Campi com Cursos de Graduação nas 

áreas de Engenharias). 

Análise de Estrutura I À distância ou presencial (na 

modalidade presencial apenas para os 

Campi com Cursos de Graduação nas 

áreas de Engenharias). 

Estática Técnica À distância ou presencial (na 

modalidade presencial apenas para os 

Campi com Cursos de Graduação nas 

áreas de Engenharias). 

Fisiologia Humana Á distância ou presencial (na 

modalidade presencial apenas para os 

Campi com Cursos de Graduação nas 

áreas de Ciências da Saúde). 

Genética À distância ou presencial (na 

modalidade presencial apenas para os 

Campi com Cursos de Graduação nas 

áreas de Ciências Biológicas, Agrárias 

ou da Saúde). 

Patologia À distância ou presencial (na 

modalidade presencial apenas para os 

Campi com Cursos de Graduação nas 

áreas de Ciências Biológicas, Agrárias 

ou da Saúde). 

Zoologia À distância ou presencial (na 

modalidade presencial apenas para os 

Campi com Cursos de Graduação nas 

áreas de Ciências Biológicas ou 

Agrárias). 

Fisiologia Vegetal À distância ou presencial (na 

modalidade presencial apenas para os 

Campi com Cursos de Graduação nas 

áreas de Ciências Biológicas ou 
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Agrárias). 

Embriologia e Histologia À distância ou presencial (na 

modalidade presencial apenas para os 

Campi com Cursos de Graduação nas 

áreas de Ciências Biológicas, Agrárias 

ou da Saúde). 

 

2.10. Os docentes contemplados neste edital indicarão 01(um) ou mais estudante(s) 

monitor(es) (obedecendo o item 6.1 deste edital), que o auxiliará(ão) durante o curso e 

fará(ão) jus ao recebimento de uma bolsa, conforme Resolução n.º 256/2018 – 

CAD/UEMA. 

 

3. INSCRIÇÃO 

3.1. As inscrições estarão abertas no período de 03 de julho de 2018 a 30 de setembro de 

2018. 

3.2. Só serão aceitas inscrições por intermédio de processos, formados nos departamentos 

ou centro de origem do professor, recebidos pela Divisão de Estágio e Monitoria da PROG 

dentro do período referido no item 3.1. 

3.3. Os processos com as propostas de inscrição provenientes dos campi instalados fora da 

capital, poderão ser encaminhados pelo serviço de correspondência (protocolo) da UEMA 

ou via correio por SEDEX. Será considerada a data da postagem, que deverá estar dentro 

do período referido no item 3.1. 

Observação: Somente o orientador participará do processo seletivo e a indicação do 

bolsista dar-se-á após a divulgação do resultado final da seleção. 

 

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

4.1. Ficha de inscrição preenchida e assinada pelo Docente, Chefe de Departamento ou 

Diretor de Centro, disponível na homepage da PROG, no endereço eletrônico: 

<www.prog.uema.br>. Na ficha de inscrição é obrigatório o preenchimento de todos os 

campos. 

4.2. Cópia do Relatório de Atividades Docente (RAD) e do Plano de Atividade Docente 

(PAD). 
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4.3. Projeto do curso, contendo carga horária, ementa, modalidade de oferecimento, 

período de oferecimento (vide orientações gerais na Elaboração do projeto - ANEXO I). 

4.5. Plano de trabalho do estudante monitor (vide orientações gerais na Elaboração do 

projeto - ANEXO I). 

4.6 Para cursos na modalidade à distância, carta de aceite do Nucleo de Tecnologias para 

Educação, UEMANET. 

 

Observações: 

a) a documentação e as informações prestadas pelo docente são de sua inteira 

responsabilidade, sendo passível de exclusão do processo seletivo o candidato que não 

fornecer documentação completa, correta e legível e/ou apresentar dados 

comprovadamente inverídicos ou que não estejam de acordo com as exigências deste 

edital;  

b) a verificação da documentação será feita pela equipe técnica da PROG, bem como pelo 

Comitê de Análise;  

c) não serão aceitas substituições ou acréscimos de documentos pelo proponente após a 

inscrição. 

 

5. REQUISITOS E COMPROMISSOS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 

PROGRAMA 

5.1. Quanto ao Orientador: 

a) não estar inadimplente junto às instituições de pesquisa e fomento ou com a 

Universidade Estadual do Maranhão; 

b) possuir experiência compatível com a proposta submetida, comprovada pelo Relatório 

de Atividade Docente; 

c) enquadrar-se em uma das duas categorias abaixo relacionadas: 

1. Ser professor efetivo da UEMA, com experiência nas disciplinas correlatas à proposta; 

2. Ser professor seletivado, com experiência nas disciplinas correlatas à proposta, cuja 

vigência do contrato seja compatível com o oferecimento do curso. 

d) escolher e indicar aluno com perfil e desempenho acadêmico compatíveis com este 

edital, sendo proibida a indicação de cônjuge ou parente em linha direta; 
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e) orientar o aluno nas distintas fases do curso, incluindo a elaboração do relatório de 

atividades; 

f) acompanhar as atividades do estudante monitor; 

g) informar à Divisão de Estágio e Monitoria o cancelamento da cota e/ou a substituição 

do aluno. A substituição de um aluno, caso seja necessária, só poderá ser feita no período  

de cinco dias, a contar da publicação da lista de monitores indicados. Após esse período, 

caberá apenas o cancelamento da cota; 

h) informar à DEM quando houver afastamento de suas atividades acadêmicas.  

Parágrafo único. É vedado ao orientador repassar a outro a orientação de seu monitor. Em 

caso de impedimento eventual do orientador, a cota retornará à DEM- PROG/UEMA. 

 

5.2. Quanto ao aluno: 

O aluno será indicado pelo docente selecionado, com a devida documentação preenchida. 

Para tanto, deve atender às seguintes exigências; 

a) estar regulamente matriculado em curso de graduação da UEMA durante todo o período 

de vigência do curso; 

b) apresentar rendimento acadêmico mínimo de 7,0 (sete); 

c) não apresentar mais de três reprovações no histórico escolar, todas elas já recuperadas 

no ato da indicação (apenas para os alunos bolsistas); 

d) não ter reprovação em qualquer disciplina do curso no período em que participou do 

programa e ter cumprido todas as obrigações previstas; 

e) não cursar mais de uma graduação; 

f) não possuir vínculo empregatício com qualquer instituição, durante a vigência da bolsa 

solicitada (apenas para os alunos bolsistas); 

g) disponibilizar vinte horas semanais para realização das atividades inerentes às 

atividades de Iniciação Científica; 

h) não receber bolsa (Monitoria, Permanência, PIBIT, PIBEX, PIBID, PIBIC, dentre 

outras) durante a vigência da cota de quaisquer agências nacionais, estrangeiras ou 

internacionais de fomento ao ensino e à pesquisa ou excetuando-se os auxílios Moradia, 

Alimentação e Creche (não se aplica ao aluno voluntário); 

i) entregar, no final do curso, relatório de atividades; 
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j) devolver à Instituição, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) 

indevidamente, caso os requisitos e compromissos não sejam cumpridos; 

k) os documentos e formulários exigidos para a inscrição do aluno encontram-se no 

ANEXO II. 

 

6.  NÚMERO MÁXIMO DE BOLSISTAS POR ORIENTADOR 

6.1. O quantitativo de bolsista dependerá do número de alunos inscritos para os cursos, 

sendo a cota de um monitor para cada turma compreendida entre dez (número mínimo para 

oferta do curso) e quarenta e cinco alunos. 

 

7. NÚMERO DE BOLSAS OFERECIDAS E CRITÉRIOS DE CONCESSÃO  

7.1. Serão oferecidas 132 bolsas pelo programa, todas com vigência de um mês, 

obedecendo aos seguintes critérios. 

7.2. Somente projetos e planos aprovados poderão receber bolsa. 

7.3. Os cursos deverão ser oferecidos no período de 1º de setembro de 2018 a 31 de 

dezembro de 2018. 

 

8. VOLUNTÁRIO DE MONITORIA  

8.1. O orientador poderá indicar planos de trabalho, além dos passíveis de bolsas para 

atender alunos voluntários, justificados pela demanda de inscritos nos cursos. 

8.2. Entre os planos de trabalho concorrentes à bolsa, aqueles aprovados e não 

classificados, poderão ser incluídos no Programa Institucional Voluntário de Monitoria. 

8.3.  O orientador terá o prazo de dez dias, a partir da data de divulgação do resultado final, 

para fazer o cadastramento do plano de trabalho e inscrição do aluno voluntário.  

 

9. SANÇÕES 

9.1. O bolsista que for desligado estará impedido de voltar a participar do Programa 

durante a vigência do edital. 

9.2. O orientando ficará em situação de inadimplência quando: 

a) não cumprir quaisquer das atividades obrigatórias do Programa; 

b) abandonar as atividades, sem pedido oficial de cancelamento da cota. 
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9.3. O orientador ou orientando que deixar de atender as normas previstas neste edital será 

considerado inadimplente com o Programa, sem direito a certificado e/ou declaração. 

 

Parágrafo único. O orientador ou orientando que for considerado inadimplente com o 

Programa ficará impedido de participar do edital subsequente do Programa de Reforço e 

Oportunidade de Aprender. 

 

10. SELEÇÃO E RESULTADO 

O período de pré-seleção e seleção e resultado obedece o item 12 deste edital e a 

divulgação dos resultados ocorrerá na página da PROG (www.prog.uema.br).  

Observação: A não entrega da documentação de indicação do bolsista, conforme os 

prazos previstos neste edital, resultará na perda da cota pelo orientador selecionado. 

 

11. PRAZOS PARA PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO 

O prazo para dar entrada no pedido de reconsideração será de 48 horas, a contar da 

divulgação do resultado preliminar, cabendo ao Comitê de Avaliação proceder ao 

julgamento do pleito. 

 

12. CALENDÁRIO 

PERÍODO ATIVIDADES 

 De 03 de julho a 30 de 

setembro/2018 

Período de inscrição das propostas 

 

PRIMEIRA ETAPA 

 1º a 3 de agosto/2018 Análise das propostas recebidas até 31 de julho 

 Dia 6 de agosto/2018 Resultado preliminar 

 Dias 7 e 8 de agosto/2018 Apresentação de recursos 

 Dia 9 de agosto/2018 Resultado final 

 De 10 a 15 de agosto/2018 Inscrições dos alunos interessados nos Cursos 
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 Dia 20 de agosto/2018 Indicação de bolsistas 

 Dia 1º de setembro/2018 Início dos Cursos 

SEGUNDA ETAPA 

 De 3 a 5 de outubro/2018 
Análise das propostas recebidas até 30 de 

setembro 

 Dia 8 de outubro/2018 Resultado preliminar 

 Dias 9 e 10 de outubro/2018 Apresentação de recursos 

 Dia 15 de outubro/2018 Resultado final 

 De 22 a 26 de outubro/2018 Inscrições dos alunos interessados nos Cursos 

 Dia 30 de outubro/2018 Indicação de bolsistas 

 Dia 10 de novembro/2018 Início dos Cursos 
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13.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) a bolsa concedida não implica vínculo empregatício com quaisquer dos órgãos 

financiadores; 

b) a Pró-Reitoria de Graduação - PROG/UEMA poderá cancelar ou suspender a bolsa a 

qualquer momento, caso se verifique o não cumprimento das normas estabelecidas neste 

edital, assim como suspender a bolsa, sem pagamento de retroativos, quando houver atraso 

de mais de quinze dias, sem justificativa para entrega de relatórios; 

c) esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital podem ser 

obtidos na Divisão de Estágio e Monitoria da PROG/UEMA; 

d) não há pagamento retroativo de bolsa; 

e) a Pró-Reitoria de Graduação reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as 

situações não previstas no presente Edital. 

 

 

 

São Luís (MA), 03 de julho de 2018. 

 

 

Prof. Dra. Andrea de Araújo 

Pró-Reitora de Graduação/UEMA 

 

 

 

Visto: 

 

Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa 

Reitor 
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ANEXO I 

PROJETO DO CURSO 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO 

 

a) Curso: colocar nome, se for criação de tópicos começar com o nome com Tópicos 

Especiais – evitar nomenclatura de disciplinas da graduação. 

 

b) Responsável: não poderá haver mais de um responsável. Não existe a figura do 

colaborador. 

 

1) O docente responsável deverá ser efetivo ou seletivado. 

2) Por impedimento legal não colocar professores 

aposentados como responsável por disciplina 

 

c) Número total de horas: 
 

- Horas de aula: corresponde a carga horária a ser ministrada em sala de aula e 

laboratório (prática). 

 

d) Número máximo de alunos: a critério do docente. 

e) Condição de aceite: a critério do docente. 

 

 

Obs: 1.  Preencher o item 9 de acordo com as normas da ABNT. 

        2. Os programas dos cursos deverão ser encaminhados após aprovação no Conselho 

do departamento. 
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 DADOS SOBRE O CURSO 

1. Curso: 

2. Responsável: Nome:                                CPF:  

 

3. Justificativa 

 

3. Número total de horas: 

4. Modalidade:  

5. Número máximo de alunos: 

6. Condições especiais para oferecimento: 

7. Ementa: 

8. Programa: 

8.1. Objetivos Gerais: 

8.2. Objetivos Específicos: 

8.3. Conteúdo: 

 

8.4. Procedimentos Didáticos: 

8.5. Critérios de Avaliação: 

8.5. Cronograma do Curso: 
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9. Referências Bibliográficas: 

9.1. Textos Básicos: 

9.2. Revistas Básicas: 

9.3. Outros: 

 

 

 

______________, _____ de __________________de 2018. 

 

 

Assinatura do(s) responsável(eis) 
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MODELO DO PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA 

 

 Plano de Trabalho do Monitor 

1. Curso: 

2. Responsável (professor):                                 

3. Atividades a serem desenvolvidas pelo monitor 

4. Cronograma das atividades 

5. Observações (caso necessárias) 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO PROPONENTE 

 

PROGRAMA REFORÇO E OPORTUNIDADE DE APRENDER 

PROAPRENDER/UEMA–DOCENTE 2018 

 

1 – DOCUMENTOS EXIGIDOS 

☐ Formulário de inscrição;     

☐Cópia do Relatório de Atividades Docente e Plano de Atividade Docente; 

☐ Projeto do curso (Conforme instruções em anexo I); 

☐ Plano de trabalho individual do monitor (conforme instruções em anexo I). 

☐ Carta de Aceite do UEMANET (para cursos à distância) 

 

2– IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Nome Completo: Digite aqui o nome. 

Centro: Digite aqui o Centro. 
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Regime de Trabalho: Digite aqui o texto. 

Titulação: Digite aqui o texto. 

Telefones de Contato: Digite aqui o contato. 

E-mail: Digite aqui o E-mail. 

 

3 – MODALIDADE DO CURSO PRETENDIDO 

☐EAD 

☐PRESENCIAL 

 

3 – DISCIPLINA (dentre as listadas no item 2 deste Edital) 

___________________________________________________________________ 

 

Assinatura do proponente: ______________________________________________ 

  

4 - ANUÊNCIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO  

PARECER DO DEPARTAMENTO  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Data:Dia / Mês /Ano.            _________________________________________ 

                                                          Chefe do Departamento 
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ANEXO II 

 

Documentação necessária para a concessão da Bolsa 

 (a ser entregue após o processo seletivo) 

 

Para o aluno: 

 

a) formulário de indicação do bolsista preenchido e assinado pelo aluno e pelo 

orientador; 

b) cópia do RG e CPF; 

c) histórico Escolar atualizado e assinado apenas pelo Diretor de Curso; 

d) comprovante de matrícula do período letivo atualizado; 

e) termo de compromisso do bolsista;  

f) declaração negativa; 

g) plano de trabalho do aluno-bolsista e de voluntários, quando houver; 

h) comprovante de conta corrente do Banco do Brasil. 

 

Para o orientador: 

 

1) Termo de compromisso 

2) Material teórico de apoio elaborado para o curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


