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EDITAL N.º 003/2020-PROG/UEMA DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 37/2020-PROG/UEMA 

 

A Universidade Estadual do Maranhão, por meio da Pró-Reitoria de Graduação, no uso de suas 

atribuições, torna pública a retificação da seleção de subprojetos para a composição da proposta para o 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, de acordo com as disposições gerais do 

Edital CAPES/PIBID n.º 2/2020, conforme o Processo n.º 23038.018672/2019-68, que tem como finalidade 

selecionar Instituições de Ensino Superior (IES) para desenvolverem projetos de iniciação à docência nos 

cursos de licenciatura em regime de colaboração com as redes de ensino, no âmbito do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID. 

Ficam mantidos os demais itens do Edital n.º 37/2020-PROG/UEMA. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

8 DAS INSCRIÇÕES 

 

8.1 As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio de processo administrativo aberto junto 

aos centros acadêmicos e encaminhados à Pró-Reitoria de Graduação. 

8.1.1 Uma cópia do subprojeto em arquivo .doc ou .docx deve ser enviada para o e- mail 

<pibid2018@prog.uema.br>. 

8.2 Serão aceitas inscrições recebidas por meio de processo administrativo na secretaria do Pibid das 8h às 

12h e das 14h às 18h, de 27 de janeiro a 10 de fevereiro de 2020. 

 8.3 No dia 14 de fevereiro de 2020, será publicado o resultado preliminar das inscrições deferidas no 

endereço eletrônico <www.uema.br>. 

8.4 Os proponentes que tiveram a inscrição indeferida poderão interpor recurso, por escrito, das 8h às 12h e 

das 14h às 17h do dia 17 de fevereiro de 2020, dirigidos à Pró-Reitoria de Graduação. Não será admitida a 

juntada de documentos ou a substituição de documentos apresentados por ocasião do recurso para sanar a 

inscrição indeferida. 

8.5 No dia 19 de fevereiro de 2020, será publicado e homologado o resultado final das inscrições deferidas. 

 

São Luís - MA, 11 de fevereiro de 2020. 

 

 

Profa. Dra. Fabíola de Jesus Soares Santana 

Pró-Reitora Adjunta de Graduação 
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LEIA-SE: 

8 DAS INSCRIÇÕES  

 

8.1 As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio de processo administrativo aberto junto 

aos centros acadêmicos e encaminhados à Pró-Reitoria de Graduação.  

8.1.1 Uma cópia do subprojeto em arquivo .doc ou .docx deve ser enviada para o e-mail 

<pibid2018@prog.uema.br>. 

8.2 Serão aceitas inscrições recebidas por meio de processo administrativo na secretaria do Pibid das 8h às 

12h e das 14h às 18h, de 27 de janeiro a 14 de fevereiro de 2020.  

8.3 No dia 17 de fevereiro de 2020, será publicado o resultado preliminar das inscrições deferidas no 

endereço eletrônico <www.uema.br>.  

8.4 Os proponentes que tiveram a inscrição indeferida poderão interpor recurso, por escrito, das 8h às 12h e 

das 14h às 17h do dia 19 de fevereiro de 2020, dirigidos à Pró-Reitoria de Graduação. Não será admitida a 

juntada de documentos ou a substituição de documentos apresentados por ocasião do recurso para sanar a 

inscrição indeferida.  

8.5 No dia 21 de fevereiro de 2020, será publicado e homologado o resultado final das inscrições 

deferidas. 

 

 

São Luís - MA, 11 de fevereiro de 2020. 

 

 

Profa. Dra. Fabíola de Jesus Soares Santana 

Pró-Reitora Adjunta de Graduação 

 

 


