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PORTARIA NORMATIVA N.O 35/2O2O.GR/UEMA

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - UEMA, no

uso das atribuições e tendo em vista o prescrito no Estatuto da Uema;

considerando a pandemia do novo coronavírus, decretada pela Organização

Mundial de Saúde (OMS) no último dia 1 1 de março de 2020 e ainda,

considerando os mais de 70 casos do COVID-19 confirmados até a presente

data no Brasil, inclusive decorrentes de transmissão comunitária;

considerando os protocolos médico-sanitários divulgados pelos orgãos

oficiais nacionais e internacionais;

considerando a responsabilidade que toda autoridade pública tem, no limite

de sua atuação, no sentido de adotar medidas de prevenção, combate e tratamento em

casos pandêmicos como o que se vivencia;

considerando a necessária medida de evitar a realização de eventos que

importem em grande aglutinação de pessoas, sobretudo em recintos fechados;

considerando finalmente, e sobretudo, ser a vida um pressuposto básico de

todos os demais direitos e liberdades do ser humano;

RESOLVE:

Art. 1o Alterar, excepcionalmente, para o primeiro semestre de 2020, o

regime de realização da sessão de outorga de grau aos formandos dos cursos de

graduação vinculados à Cidade Universitária Paulo Vl, em São Luís.

Art. 20 Cancelar a solenidade única e conjunta de outorga de grau, prevista

para ocorrer no dia 19 de março de2020, às 19 horas, no Multicenter Sebrae, nesta

capital.

Art.30 Realizar, no mesmo dia 19 de março de 2020, sessões

administrativas especiais de outorga de grau, distribuídas por critérios de

cursos por centros e quantidade de concludentes, em locais e horários

todas na Cidade Universitária Paulo Vl, em São Luís, conforme Anexo I desta
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Art. 40 Limitar o acesso aos locais onde ocorrerão às sessões

administrativas especiais previstas no Anexo l, às seguintes pessoas.

a) os formandos devidamente identificados e que estejam na lista

fornecida pela PROG, após a assinatura da Ata respectiva;

b) os diretores dos cursos envolvidos naquela sessão;

c) o presidente da sessão designado pelo Reitor;

d) ate duas pessoas da Assessoria de Cerimonial e Eventos (ASCEV);

e) ate três profissionais de mídia, devidamente cadastrados junto à

ASCEV, incluídos fotografos e cinegrafistas contratados pelos formandos.

Art. 50 Aplicar a todas as sessÕes previstas nesta Portaria o rito sumário das

outorgas em caráter especial, de responsabilidade técnica da ASCEV.

Art. 6o Dispensar o uso de vestes talares (becas) para os formandos e

diretores, considerando que a exigência formal importaria em locação dos referidos

artefatos e o consequente compartilhamento de uso sem a devida higienização de

prevenção.

Art. 70 Determinar à ASCEV e à PROG para em conjunto informar os

centros, cursos e formandos acerca do que consta nesta Portaria.

Art. 8o Esta Portaria entra em vigor nesta data, suspensas ou revogadas as

disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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, 12 de março

'. Dr. Gustavo Pereira da Costa
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ANEXO I

CURSO HORARIO LOCAL

Arquitetura e Urbanismo

Bacharelado
08:30

Auditório da

ArquiteturaHistória Licenciatura

Música Licenciatura

Engenharia Civil
08:30

Prédio do CCT- Sala

AuditórioEngenharia da Computação

Engenharia Mecânica

1.0:30

Prédio do CCT- Sala

AuditórioEngenharia de Produção

Geografia Licenciatura

08:30 Auditório do CECEN
Química Licenciatura

Física Licenciatura

Matemática Licenciatura

Pedasogia 10:30 Auditório do CECEN

Ciências Biológicas

08:30 Auditório da BiologiaLetra s

Letras (PaD)

Zootecnia

10:30 Auditório da BiologiaEngenharia de Pesca

Filosofia (EAD)

Engenharia Agronomica
15:00

Auditório da BiologiaMedicina Veterinária

Direito
08:30

Auditório UemanetCiencias Sociais

Administração 16:00 Auditório Uemanet

Tecnologia em Gestão Comercial 16:00

Auditório da PROGSegurança do Trabalho

Pedagogia EAD

18:00 Auditório da PROG

Enfermagem Balsas

Enfermagem Caxias

Enfermagem Graiaú

Medicina

Sequencial
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