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EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 03/2020-UEMA/UEMAnet DO EDITAL N.º 01/2020 – 

UEMA/UEMAnet 

 

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA, POR MEIO DO NÚCLEO 

DE TECNOLOGIAS PARA EDUCAÇÃO – UEMAnet, TORNA PÚBLICO, PARA 

CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE O EDITAL Nº 01/2020, REFERENTE 

AO PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO 

DE RESERVA DE TUTORES A DISTÂNCIA PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS DE 

NÍVEL SUPERIOR, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, PASSA A TER O PROCESSO DE SELEÇÃO 

ALTERADO, CONFORME SEGUE: 

 

 

Considerando a pandemia do novo Coronavírus, decretada pela Organização Mundial de 

Saúde em 11 de março de 2020, bem como no sentido de adotar medidas de prevenção, combate 

e tratamento em casos pandêmicos como o que se vivência; 

 

Considerando que, por meio do Decreto n.º 35.672, de 19 de março de 2020, foi declarado 

estado de calamidade pública no Estado do Maranhão, bem como os Decretos n.º 35.677, de 21 de 

março de 2020, e n.º 35.678, de 22 de março de 2020, que estabeleceram medidas de prevenção 

do contágio e de combate à propagação da transmissão da COVID-19, infecção humana causada 

pelo coronavírus (SARS-CoV-2); 

 

Considerando que, por meio da Portaria Normativa n.º 39/2020-GR/UEMA, de 22 de 

março de 2020, foi suspenso o Calendário Acadêmico 2020 da Universidade Estadual do 

Maranhão, a contar de 23 de março de 2020 e até ulterior deliberação, incluindo atividades de sala 

de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, assim como as atividades presencias dos cursos 

a distância, concursos e processos seletivos; 

 

Considerando que, os Decretos nº 35.859, de 29 de maio de 2020, e nº 35.880, de 15 de 

junho de 2020, estabelecem as regras para retomada gradual das atividades educacionais no Estado 

do Maranhão, e as Portarias Normativas GR/UEMA nº 40, de 24 de abril de 2020 e nº41, de 29 de 

maio de 2020, que dispõem respectivamente as regras para retomada gradual das atividades 

educacionais e administrativas no âmbito da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA. 

 

RETIFICA 

 

ONDE SE LÊ:   

5 DO PROCESSO DE SELEÇÃO 



5.3.4 O candidato deverá entregar duas cópias do plano de aula aos examinadores, antes 

do início da prova para fins de pontuação no item específico conforme Ficha de 

Avaliação da Prova Didática (Anexo V). 

           5.3.7 O Local e horário de realização da Prova Didática serão divulgados no site:   

https://uemanet.uema.br. 

 

LEIA-SE:   

5 DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

     5.3.4 O candidato deverá enviar o plano de aula para o e-mail 

coordtutoria@uemanet.uema.br  no dia anterior ao marcado para sua prova, para 

que seja avaliado pelos examinadores para fins de pontuação no item específico 

conforme Ficha de Avaliação da Prova Didática (Anexo V). 

 

5.3.7 A Prova Didática será realizada via Google Meet, por meio de chamada de vídeo. 

As informações com data, horário e link de acesso a vídeo chamada, para realização 

da Prova Didática será divulgado no site: https://uemanet.uema.br. Será de inteira 

responsabilidade do candidato, prover os meios necessários para a realização da 

prova, a saber: dispor de uma boa internet; estar em ambiente bem iluminado e sem 

ruídos; utilizar computador, notebook, smartphone ou tablet com microfone, 

headset e/ou fone de ouvido, além de webcam, todos previamente instalados e 

testados. 

 

 

São Luís, 08 de julho de 2020 

Ilka Márcia Ribeiro de Souza Serra 

Coordenadora Geral do UEMAnet 
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