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EDITAL N
 
 

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO 

Reitoria de Graduação, torna público para conhecimento dos interessados e, em 

particular, do seu corpo discente, 

estudantes veteranos da modalidade a distância

semestre de 2020, dos Curso

Licenciatura, Física Licenciatura

Música Licenciatura, Superior 

Tecnologia em Alimentos

EAD. 

 
 

1 DA MATRÍCULA 
 
2.1 O discente deve acessar o ambiente virtual 

matrícula, manifestando seu interesse em se rematricular no curso.

2.2 A efetivação da matrícula será realizada pelo setor de escolaridade e/ou direç

curso. 

2.3 As dúvidas quanto aos procedimentos d

para o e-mail: ceg@prog.uema.br ou 

 

2 DO CRONOGRAMA 
 
 

13 a 17/7/2020 

 

3/8/2020 
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EDITAL N.º 124/2020-PROG/UEMA 

VERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA, por meio da Pró

Reitoria de Graduação, torna público para conhecimento dos interessados e, em 

ular, do seu corpo discente, as normas e as instruções para a rematrícula dos 

a modalidade a distância–EAD/UemaNet

Cursos de Administração Pública Bacharelado

Licenciatura, Geografia Licenciatura, Pedagogia Licenciatura

Superior de Tecnologia em Gestão Comercial

Alimentos e Superior de Tecnologia em Segurança no Trabalho

O discente deve acessar o ambiente virtual – AVA e preencher formulário de pré

manifestando seu interesse em se rematricular no curso. 

2.2 A efetivação da matrícula será realizada pelo setor de escolaridade e/ou direç

quanto aos procedimentos de matrículas poderão ser encaminhadas 

mail: ceg@prog.uema.br ou atendimento.escolaridade@uemanet.uema.br

Rematrícula de estudantes veteranos dos Cursos 

modalidade a distância EAD – UemaNet para o primeiro 

semestre de 2020.1 

Início do período letivo dos cursos 

distância EAD-Uemanet para o primeiro semestre 

2020.1 

20168127 
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UEMA, por meio da Pró-

Reitoria de Graduação, torna público para conhecimento dos interessados e, em 

instruções para a rematrícula dos 

et,para o primeiro 

ão Pública Bacharelado, Filosofia 

gogia Licenciatura, 

Gestão Comercial, Superior de 

Tecnologia em Segurança no Trabalho- 

her formulário de pré-

2.2 A efetivação da matrícula será realizada pelo setor de escolaridade e/ou direção de 

matrículas poderão ser encaminhadas 

atendimento.escolaridade@uemanet.uema.br 

Rematrícula de estudantes veteranos dos Cursos 

UemaNet para o primeiro 

 na modalidade a 

Uemanet para o primeiro semestre 
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3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

3.1 Os estudantes deverão dar fiel cumprimento às disposições e

153 do Regimento dos cursos de graduação, aprovado pela 

CEPE/UEMA. 

3.2 É proibida a matricula simultânea, pelo discente de 

curso ou em cursos diferentes, em uma ou mais de uma 

Superior em todo o território nacional, conforme o artigo 2º, da Lei Federal n.º 

12.089/2009. 

3.3 Os casos omissos nesse edital 

ouvidas as Direções de curso e a Coordenação de En

CEG/PROG. 

São Luís
 

Profa. Dra. Fabiola de Jesus Soares Santana
Pró

Visto: 
Prof.Dr. Gustavo Pereira da Costa
Reitor 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

deverão dar fiel cumprimento às disposições estabelecidas no artigo 

egimento dos cursos de graduação, aprovado pela Resolução n

a matricula simultânea, pelo discente de curso de graduação

ou em cursos diferentes, em uma ou mais de uma Instituição Pública de Ensino 

Superior em todo o território nacional, conforme o artigo 2º, da Lei Federal n.º 

nesse edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação, 

ouvidas as Direções de curso e a Coordenação de Ensino de Graduação 

 
 
 

São Luís - MA, 01 de junho de 2020. 

 
 
 
 

Profa. Dra. Fabiola de Jesus Soares Santana 
Pró-Reitora Adjunta de Graduação 

 
 
 
 
 
 

Prof.Dr. Gustavo Pereira da Costa 

20168127 
Criada nos termos da Lei nº. 4.400 de 30.12.1981 

stabelecidas no artigo 

esolução n.º 1369/2019-

curso de graduação, no mesmo 

Instituição Pública de Ensino 

Superior em todo o território nacional, conforme o artigo 2º, da Lei Federal n.º 

Reitoria de Graduação, 

sino de Graduação – 


