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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PPG) 

 

EDITAL DE ACRÉSCIMO, RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO Nº 01/2020 – 

PPG/CPG/UEMA DO EDITAL Nº 18/2020 – PPG/CPG/UEMA  

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual do 

Maranhão (PPG/UEMA) torna público, para conhecimento dos interessados 

que o Edital nº 18/2020, relativo à seleção simplificada para ingresso ao 

curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Psicologia da Educação, na 

modalidade a distância, passa a ter redação alterada nos seguintes itens: 

 
ACRESCENTAR ao item “3. DAS VAGAS”: 
 
3.4 Serão reservadas 5% (cinco por cento) do quantitativo total de vagas, para 

pessoas com deficiência. 

3.4.1 Após realizar a inscrição conforme o item 5, o candidato que deseja 

concorrer para as vagas destinadas a pessoa com deficiência, deverá 

encaminhar, observando o período de inscrição do Cronograma no item 

9, a fim de confirmar e comprovar a sua opção de reserva especial, 

laudo médico fornecido, preferencialmente, por instituição pública de 

saúde, com parecer descritivo da deficiência, emitido há no máximo dois 

anos da data do início da inscrição deste Edital, nos termos do Código 

Internacional de Doenças – CID e de acordo com as determinações 

estabelecidas pela Lei Federal nº 7.853/1989, pelos Decretos nº 

3.298/1999 e nº 5.296/2004, e pela Lei Federal nº 13.146/2015 e suas 

alterações, para o e-mail <seletivo.pos.uemanet@gmail.com>, indicando 

no título do e-mail “Reserva de Vaga para PcD”. 

3.4.2 Não havendo preenchimento das vagas reservadas a pessoa com 

deficiência, as vagas remanescentes serão destinadas aos demais 

candidatos aprovados neste Processo Seletivo, observada a ordem 

geral de classificação. 
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RETIFICAR: 
 
ONDE SE LÊ: 
 

7.3 Serão classificados pela ordem decrescente do total de pontos obtidos na 

Análise de Títulos e Documentos os candidatos incluídos dentro do número de 

vagas. 

 

(...) 

9 CRONOGRAMA 
 

EVENTO DATA 

Período de Inscrição 21/7/2020 a 17/8/2020 

Resultado Preliminar da Análise de 
Títulos e Documentos 

31/8/2020 

Interposição de Recursos sobre a 
Análise de Títulos e Documentos 

1º e 2/9/2020 

Resultado Final da Análise de Títulos 
e Documentos 

4/9/2020 

Matrícula 11/9 a 18/9/2020 

Início das Aulas 23/9/2020 

 
 

10.5 Os documentos para a matrícula são: RG, CPF e diploma de graduação. 

 
LEIA-SE: 
 

7.3 Serão classificados pela ordem decrescente do total de pontos obtidos na 

Análise de Títulos e Documentos os candidatos incluídos dentro do número de 

vagas, observadas as vagas reservadas aos servidores efetivos da UEMA 

e as pessoas com deficiência, conforme os subitens 3.3 e 3.4 deste Edital. 

 

(...) 
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9 CRONOGRAMA 
 

EVENTO DATA 

Período de Inscrição 21/7/2020 a 24/8/2020 

Resultado Preliminar da Análise de 
Títulos e Documentos 

10/9/2020 

Interposição de Recursos sobre a 
Análise de Títulos e Documentos 

11 e 12/9/2020 

Resultado Final da Análise de Títulos 
e Documentos 

15/9/2020 

Matrícula 18/9 a 25/9/2020 

Início das Aulas 30/9/2020 

 

 

10.5 Os documentos para a matrícula são: RG, CPF, diploma de graduação e 

no caso do candidato classificado em vaga reservada para pessoa com 

deficiência, deverá ser apresentado o laudo médico, que foi encaminhado 

por e-mail, conforme subitem 3.4.1. 

 
 
 

São Luís - MA, 10 de agosto de 2020. 

 

 

Profa. Dra. Rita de Maria Seabra Nogueira 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 


