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EDITAL N.º 172/2017 – GR/UEMA 

 

A Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, por meio da Reitoria, considerando o que 

consta na Resolução N.º 11891/2016 – CEPE/UEMA, torna público aos alunos 

regularmente matriculados nos cursos de graduação à distância e veteranos desta IES, os 

procedimentos e as normas para processo seletivo simplificado às vagas remanescentes 

do curso de extensão de Inglês Básico I, oferecido na modalidade à distância, para o ano 

de 2017. 

 

1. DAS VAGAS 

1.1. As vagas disponibilizadas por meio deste edital serão destinadas, exclusivamente, aos 

alunos vinculados aos campi de São Luís, Bacabal, Santa Inês,Timon, Coroatá, Itapecuru-

Mirim, Coelho Neto e Pinheiro, regularmente matriculados nos cursos de graduação, na 

modalidade à distância. 

1.2. Serão ofertadas 190 vagas para o curso de extensão Inglês Básico I, conforme quadro 

a seguir: 

 

 

QUADRO DE VAGAS 
Inglês Básico I 

Campus Vagas 

São Luís 43 

Bacabal 24 

Santa Inês 29 

Timon 21 

Coroatá 16 

Itapecuru-Mirim 22 

Coelho Neto 14 

Pinheiro 21 

TOTAL 190 
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2. DA INSCRIÇÃO 

2.1 Poderão se inscrever no curso de lnglês Básico I, os alunos dos cursos de graduação, 

regularmente matriculados e veteranos, na modalidade à distância, vinculados aos campi 

de São Luís, Bacabal, Santa Inês,Timon, Coroatá, Itapecuru-Mirim, Coelho Neto, Pinheiro, 

conforme dispõe o subitem 1.1 deste Edital. 

2.2 Os alunos veteranos regularmente matriculados nos cursos de graduação, na 

modalidade à distância, poderão se inscrever, desde que tenham cumprido, no máximo, 

75% dos créditos correspondentes de seu curso. 

2.3 Os alunos deverão efetuar a sua inscrição no endereço eletrônico: www.sps.uema.br, a 

partir do dia 14 de agosto, até às 23h59min do dia 20 de agosto de 2017. 

2.4 A inscrição será efetuada, conforme orientações a seguir: 

a) acessar o endereço eletrônico www.sps.uema.br  ; 

b) selecionar o curso de lnglês Básico I/2017; 

c) acessar e ler o Edital n.º 172/2017 – GR/UEMA; 

d) preencher, conferir e confirmar o requerimento de inscrição, em conformidade com este 

Edital. 

2.5 É de responsabilidade do aluno conferir, antes de confirmar no endereço eletrônico 

www.sps.uema.br, se seus dados estão corretos. 

2.6 O ato de inscrição implica o conhecimento e a aceitação irrestrita das normas 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar 

desconhecimento. 

 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 

3.1 A classificação dos alunos será feita pela ordem decrescente do coeficiente de 

rendimento estabelecido no Histórico Escolar, mediante as disciplinas efetivamente 

registradas no sistema acadêmico, até o último dia de inscrição. 

3.2 Em casos de empate será dada preferência ao aluno com maior idade. 

3.3 O resultado preliminar será divulgado no endereço eletrônico: 

 www.sps.uema.br, no dia 25 de agosto de 2017. 

3.4 O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação ao 

resultado preliminar, informando as razões pelas quais discorda de tal resultado. 

3.4.1 O recurso será dirigido à comissão de processos seletivos da UEMA e deverá ser 
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interposto no prazo de até dois dias úteis após a divulgação do resultado preliminar. 

3.4.2 Será indeferido o recurso que: 

a)  descumprir as determinações constantes nesse edital;  

b) for dirigido de forma ofensiva à UEMA, ou apresentado fora do prazo e/ou fora do 

contexto. 

3.4.3 Admitir-se-á para cada candidato um único recurso, que deve ser enviado para o e-

mail: inglesbasico.uema@gmail.com 

3.5 O resultado final será divulgado no endereço eletrônico: 

 www.sps.uema.br , no dia 31 de agosto de 2017.  

3.6 Os alunos classificados serão convocados pelo UEMANET para efetivação da 

matrícula no curso. 

 

4. DO CURSO 

O curso de extensão de Inglês Básico I da UEMA será oferecido com uma carga horária de 

duzentas horas, distribuídas em seis meses. Baseia-se na metodologia comunicativa, que 

representa uma evolução inteligente em direção ao ensino e aprendizagem de línguas e 

centrado nos interesses do aprendiz. 

4.1 O objetivo do curso é desenvolver as habilidades da língua, leitura, fala, audição, 

escrita e interpretação na língua inglesa, abrangendo contextos e estruturação do 

vocabulário para prática de atividades que envolvam comunicação real. 

4.2 Os recursos didáticos utilizados estão relacionados nos subitens a seguir: 

4.2.1 O aluno terá acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, onde encontrará 

todo o material didático construído especificamente para este curso: fascículo (que pode 

ser facilmente baixado para impressão), videoaulas e outros materiais complementares. Os 

textos serão trabalhados em linguagem dialógica, voltados para temáticas atuais. As 

situações de comunicação são apresentadas por meio de pequenos textos e vídeos de 

animação que contextualizam os conteúdos a serem aprendidos. 

4.2.2 Para cada módulo será disponibilizado no AVA um fascículo e sete videoaulas, além 

de outros recursos, tais como: fóruns, wikis, glossários, diários, chats, etc. 

4.3 A metodologia baseia-se na abordagem comunicativa, em que a unidade básica da 

língua, que requer atenção, é feita pelo ato comunicativo, ao invés da frase. 

4.3.1 O curso será desenvolvido na plataforma AVA-Moodle, onde 

alunos/professores/tutores poderão interagir, trocando opiniões e tirando dúvidas a respeito 
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dos conteúdos e atividades. Haverá, ainda, encontros por meio de web class e tutoria 

presencial. 

4.4 A estrutura curricular do curso encontra-se organizada em três módulos, com sete 

unidades. 

4.4.1 A carga horária total do curso é de duzentas horas. 

4.5 O tutor (tutoria) na EAD exerce papel de professor adjunto no sentido de contribuir 

com ações que propiciem o aumento das chances de sucesso do aluno nos processos de 

ensino e aprendizagem. 

4.6 A avaliação é processual e formativa e será avaliada a competência Comunicativa 

(FALA e AUDIÇÃO), por meio de fóruns e web class online; e a Competência Discursiva 

(ESCRITA, LEITURA e INTERPRETAÇÃO), por meio de atividades, tarefas, enquetes. 

4.6.1 Os aspectos a serem avaliados envolvem o conhecimento do conteúdo das unidades 

de ensino, assiduidade no AVA, cumprimento dos prazos, iniciativa e criatividade. 

5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 A inscrição do aluno implicará na aceitação expressa das normas para o curso de 

extensão lnglês Básico I, contidas neste Edital e nos demais documentos a serem 

oportunamente divulgados. 

5.2 A UEMA reserva-se o direito de, a qualquer momento, verificar a veracidade das 

informações prestadas pelos alunos. 

5.3 A UEMA não se responsabilizará por inscrições não recebidas em decorrência de 

falhas técnicas nos computadores, falhas de comunicação, congestionamento na 

transferência on-line de dados, assim como por outros fatores de ordem técnica que 

impossibilitem a efetivação da inscrição. 

5.4 Caso haja vagas remanescentes, a UEMA poderá publicar novo Edital para 

preenchimento dessas vagas. 

5.5 Os casos omissos serão resolvidos pela DOCV/ASCONS/UEMA, ouvida a Assessoria 

Jurídica da Universidade Estadual do Maranhão. 

 

São Luís (MA), 14 de agosto de 2017. 

 

Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa 

Reitor
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