
 
 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

RETIFICAÇÃO N.º 01/2021 DO EDITAL N.º 28/2021-PPG/CPG/UEMA 

 

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

UEMA torna público, para conhecimento dos interessados que o Edital N.º 28/2021– 

PPG/UEMA, relativo à concessão de Bolsa para Fixação de Doutor no âmbito do Programa de 

Pós-Graduação em Biodiversidade, Ambiente e Saúde (PPGBAS), passa a ter a redação alterada 

nos seguintes itens: 

Onde se lê:  

1. OBJETIVOS  

Conceder Bolsa para Fixação de Doutor no âmbito do Programa de Pós-Graduação 

em Biodiversidade, Ambiente e Saúde (PPGBAS), sediado no Estado do Maranhão, para 

atuação em investigação científica ou tecnológica, na área de Biodiversidade, Ambiente e 

Saúde, na linha de pesquisa 1) Diversidade animal de ambientes tropicais,propiciando a 

consolidação do ensino de graduação e de pós-graduação; o fortalecimento dos grupos de 

pesquisas existentes e a criação de novas linhas de pesquisas, contribuindo para a sustentação de 

uma base científico-tecnológica capaz de alavancar setores e atividades consideradas de 

importância estratégica para o desenvolvimento do Estado do Maranhão.  

 

Leia-se:  

1. OBJETIVOS  

Conceder Bolsa para Fixação de Doutor no âmbito do Programa de Pós-Graduação 

em Biodiversidade, Ambiente e Saúde (PPGBAS), sediado no Estado do Maranhão, para 

atuação em investigação científica ou tecnológica, na área de Biodiversidade, Ambiente e 

Saúde, na linha de pesquisa 1) Diversidade animal e vegetal de ambientes tropicais, propiciando 

a consolidação do ensino de graduação e de pós-graduação; o fortalecimento dos grupos de 

pesquisas existentes e a criação de novas linhas de pesquisas, contribuindo para a sustentação de 

uma base científico-tecnológica capaz de alavancar setores e atividades consideradas de 

importância estratégica para o desenvolvimento do Estado do Maranhão.  

 

Onde se lê:  

4. ÁREAS E LINHAS TEMÁTICAS  

A Bolsa é destinada à Área de Biodiversidade, Ambiente e Saúde, na Linha de Pesquisa: 1) 

Diversidade animal de ambientes tropicais, do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, 

Ambiente e Saúde (PPGBAS). 

 

 

 



 
 
Leia-se: 

A Bolsa é destinada à Área de Biodiversidade, Ambiente e Saúde, na Linha de Pesquisa: 1) 

Diversidade animal e vegetal de ambientes tropicais, do Programa de Pós-Graduação em 

Biodiversidade, Ambiente e Saúde (PPGBAS). 

 

Onde se lê:  

APÊNDICE A 

PERFIL PROFISSIONAL - ATIVIDADES E INFRAESTRUTURA 

2. Linha Temática de Pesquisa: 

1) Diversidade animal de ambientes tropicais. 

 

Leia-se: 

APÊNDICE A 

PERFIL PROFISSIONAL - ATIVIDADES E INFRAESTRUTURA 

2. Linha Temática de Pesquisa: 

1) Diversidade animal e vegetal de ambientes tropicais. 

 

 

São Luís - MA, 02 de dezembro de 2021. 

 

 

Profa. Dra. Rita de Maria Seabra Nogueira 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

 


