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RESPOSTA DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO DO CENTRO DE ESTUDOS 

SUPERIORES DE COLINAS, OBJETO DO EDITAL N.º 14/2021-PROG/UEMA. 

 

Em resposta à solicitação de Impugnação do Edital nº 14/2021 - PROG/UEMA destinado à 

contratação de professor substituto para o Centro de Estudos Superiores de Colinas esclarecemos 

que: 

 

1. O edital solicita contratação de professor substituto para a área/subárea de Ciências 

Biológicas/Ecologia e Engenharias/Engenharia Sanitária com requisitos mínimos de 

Graduação em Ciências Biológicas Licenciatura, Gestão Ambiental, ou Geografia 

Licenciatura com Especialização na área e, Graduação em Engenharia Ambiental ou 

Engenharia Sanitária ou Gestão Ambiental, com Especialização na área. 

 

2. Ao analisar a correlação dos conteúdos a serem abordados no decorrer do Curso de 

Tecnologia em Gestão Ambiental, conforme dispõe o Projeto Pedagógico atual do Curso em 

questão com o Perfil Profissional disposto no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de 

Tecnologia (2016) para o Curso de Tecnologia em Agroecologia, verificamos que o Curso 

de Tecnologia em Gestão Ambiental apresenta apenas uma disciplina que permitiria ao 

Profissional Tecnólogo em Agroecologia lecionar. Tal disciplina (Agroecologia – 60h) 

integra o Núcleo Livre do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental que, conforme o 

Regimento para os Cursos de Graduação da UEMA, aprovado pela Resolução nº 1369/2019 

– CEPE/UEMA, corresponde ao “conjunto de conteúdos programáticos, que objetiva 

garantir liberdade e diversidade ao estudante para ampliar sua formação e deverá ser 

composto por disciplinas por ele escolhidas entre as ofertadas no âmbito da universidade”. 

Desse modo, tal disciplina pode nem vir a ser ofertada pelo Curso, uma vez que o referido 

Regimento permite que a “disciplina optativa que não for ministrada durante 3 (três) 

semestres consecutivos poderá ser substituída no currículo”. 

 

3. Considerando que o professor contratado tem que desempenhar as atividades docentes junto 

ao Campus de Colinas, no total de vinte horas semanais de trabalho, para lecionar a(s) 

matéria(s) ou disciplina(s) que lhe forem determinadas pelo Departamento ou Centro que 

requisitou a sua contratação e que, esse total corresponde a no mínimo 2 (duas) disciplinas 

por semestre, entendemos que o Profissional Tecnólogo em Agroecologia não possui 

conhecimentos formativos comprováveis para lecionar mais de uma disciplina no Curso de 

Tecnologia em Gestão Ambiental. 
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4. Pelos motivos acima expostos, os requisitos mínimos não contemplam o curso de Geologia 

Bacharelado e, portanto, julgamos improcedente a impugnação apresentada pelo candidato 

e posicionamo-nos pela permanência dos requisitos mínimos indicados no Edital nº 

14/2021 - PROG/UEMA. 

 

São Luís - MA, 29 de janeiro de 2021. 

 

 

Profa. Dra. Fabíola de Jesus Soares Santana 

Pró-Reitora Adjunta de Graduação 

 


