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AVISO DE EDITAL N.º 21/2020 - PROG/UEMA  

PROCESSO ESPECIAL DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MÉDICO 

 

A Universidade Estadual do Maranhão, por meio da Pró-Reitoria de 
Graduação, com base Portaria n.º 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que declara 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em razão da infecção humana 
pelo novo Coronavírus (COVID-19); considerando o Decreto Estadual n.º 35.672/2020, 
de 19 de março de 2020, que declara situação de calamidade em todo o território do 
Estado do Maranhão, para fins de prevenção e enfrentamento ao vírus H1N1 e à 
COVID-19 (Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0), bem como para prestação 
de socorro e assistência humanitária à população dos municípios maranhenses atingidos 
por Chuvas Intensas; considerando o Decreto Estadual n.º 35.762/2020, de 27 de abril 
de 2020, que determina a requisição administrativa de serviços de profissionais médicos 
e, ainda, considerando as diretrizes do Plano de Contingência Estadual para o 
enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19); considerando o artigo 3º, § 1º, inciso 
I do Decreto Federal n.º 10.282, de 20 de março de 2020, que estabelece que as medidas 
previstas na Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, deverão resguardar o exercício e 
o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais indispensáveis ao 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles 
que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da 
população, dentre eles a assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e 
hospitalares; considerando a imperante e crescente necessidade de profissionais da 
saúde para atuarem na frente de combate à pandemia provocada pelo novo Coronavírus 
(COVID-19); considerando o § 2º do artigo 48 da Lei n.º 9.394/96, de 20 de dezembro 
de 1996, e o artigo 207 da Constituição Federal que trata da autonomia universitária, 
torna público o Edital n.º 101/2020-PROG/UEMA com os procedimentos e as normas 
para a realização do Processo Especial de Revalidação de Diploma de Médico, em 
caráter excepcional, expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, a 
ser divulgado no dia 8 de maio de 2020 e que se encontrará disponível no endereço 
eletrônico <www..uema.br> e <www.prog.uema.br/revalidacao-medicina-especial>. 

 

São Luís - MA, 7de maio de 2020. 
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