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PORTARIA N.º 169/2020-GR/UEMA 

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA, no 

uso de suas atribuições, conferidas pelo Estatuto da Uema, aprovado pelo Decreto n.º 

15.581, de 30 de maio de 1997; 

considerando o dever de assegurar eficiência, eficácia e efetividade da ação 

institucional e promover a adequação entre meios, ações, impactos e resultados; 

considerando que a utilização de meios eletrônicos para a realização dos 

processos acadêmicos resulta comprovadamente em maior segurança, transparência e 

economicidade; 

considerando o dever de promover sustentabilidade ambiental mediante o uso 

de recursos tecnológicos, e; 

considerando os investimentos em ferramentas de Tecnologia da Informação 

e Comunicação já realizados pela Universidade, a exemplo do SigUema; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Designar os professores abaixo relacionados, para, sob a presidência 

da primeira, constituírem Comissão Técnica com o objetivo de planejar, organizar e 

implantar, em regime de prioridade, o PROCESSO ACADÊMICO ELETRÔNICO no 

âmbito da Universidade Estadual do Maranhão.  

 

1. Fabíola de Jesus Soares Santana, ID: 00006479/1 (Presidente); 

2. Rita de Maria Seabra Nogueira, ID: 00006244/1 (Membro); 

3. Paulo Henrique Aragão Catunda, ID: 00007293/0 (Membro); 

4. Antonio Pereira e Silva, ID: 00005942/0 (Membro); 

5. Reinaldo de Jesus da Silva, ID: 00008465/4 (Membro); 

6. Luzinete Rodrigues Lopes, ID: 00005308/0 (Membro); 

7. Maria Cristiane Pestana Chaves Miranda, ID: 00006541/1 (Membro); 

8. Ariadne Enes Rocha, ID: 00007145/0 (Membro); 

9. Mônica Piccolo Almeida Chaves, ID: 00813850/1 (Membro); 

10. Ana Lúcia Cunha Duarte, ID: 00006474/2 (Membro); 

11. Francisco Nóbrega dos Santos, ID: 00005962/1 (Membro). 
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Art. 2º O referido PROCESSO deve assegurar o uso de meio eletrônico para 

processos acadêmicos que envolvam: editais de qualquer natureza; inscrições, 

submissões e seleções de qualquer natureza; gestão de bolsas e auxílios, bem como 

outras formas de fomento; gestão de projetos pedagógicos de qualquer natureza; gestão 

de projetos de pesquisa e extensão, em todas as suas etapas; e todos os atos 

pertinentes aos cursos de graduação e pós-graduação, da matrícula à expedição do 

diploma, em qualquer modalidade. 

Art. 3º A Comissão terá até o dia 30 de setembro de 2020 para concluir os 

trabalhos de planejamento e organização, devendo considerar, para efeito de 

cronograma, incluindo as fases de ajustes, manualização e treinamento, a implantação 

plena do PROCESSO ACADÊMICO ELETRÔNICO, no âmbito da Uema, no dia 2 de 

janeiro de 2021. 

Art. 4º Fica a Presidência autorizada a constituir subcomissões para garantir 

a eficiência e a eficácia dos trabalhos da Comissão designada por esta Portaria. 

Art. 5º Para efeito de implantação do PROCESSO ACADÊMICO 

ELETRÔNICO, deverá ser considerado, exclusivamente, o pleno uso dos módulos do 

SigUema Acadêmico. 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor nesta data, suspensas ou revogadas as 

disposições em contrário. 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

  

São Luís, 17 de abril de 2020. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa 
Reitor 


