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                    DIVULGA PROCESSO SELETIVO E CRITÉRIOS PARA PREENCHIMENTO           

DE VAGAS NO PROJETO “ CURSO DE ESTUDOS DE IDIOMAS – CEI “. 

 
   
 

A Pró–Reitoria de Extensão da Universidade Federal do 

Maranhão informa aos interessados, por meio deste Edital, a abertura das 

inscrições para o processo seletivo e os critérios para o preenchimento de 

vagas no  Projeto “Curso de Estudos de Idiomas – CEI”, para o segundo 

semestre letivo de 2011. Serão disponibilizadas vagas para inglês, espanhol e 

francês.  

 
I – DO NÚMERO DE VAGAS 

 

Serão oferecidas 210(duzentas e dez) distribuídas entre os três 

idiomas, obedecendo à discriminação a seguir: 

a) inglês  - 120(cento e vinte) vagas distribuídas em 04 turmas; 

b)  francês  - 60(sessenta) vagas distribuídas em 02 turmas; 

c) espanhol  - 30(trinta) vagas  em turma única 

   

II – DOS CANDIDATOS 
 
  

Para se candidatar a uma das vagas ofertadas, o interessado      
deverá estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da 
UFMA e já ter cursado, no mínimo, o equivalente a 40 créditos em disciplinas. 

 
 

III – DA INSCRIÇÃO 
  

As inscrições para o Processo Seletivo serão realizadas no 

período de 23/08 a 19/09/2011, no horário das 08h30min às 12h10min e 
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das 14h30min às 17h30min, na sala de Assistência ao Estudante / NAE, 

localizada no CEB Velho, bloco II (penúltima sala). 

As inscrições para o projeto serão efetuadas em formulário padrão 

fornecidas pelo NAE, devidamente preenchido e assinado pelo candidato, e 

mediante apresentação de fotocópia da documentação abaixo relacionada: 

                 a) pessoal e acadêmica: duas (2) fotos 3x4 (recente), CPF,                 

carteira de identidade, comprovante de matrícula e histórico 

acadêmico; 

                 b) situação socioeconômica do(s) mantenedor(es) do 

candidato: comprovante de moradia (IPTU, Carnê de 

Financiamento, Contrato de Locação, Recibo de Aluguel), 

última conta de energia elétrica, certidão de nascimento ou 

carteira de identidade dos dependentes da renda familiar, 

atestado de óbito dos pais ou responsável (se for o caso). 

                                        O candidato deverá, no ato da inscrição, optar pelo idioma e 

turma que deseja concorrer.  

IV – DA SELEÇÃO 

     O processo de seleção será de responsabilidade da Equipe 

Técnica do Núcleo de Assuntos Estudantis – NAE e levará em conta os 

seguintes critérios: 

a)  comprovação e comparação da situação econômica 

desfavorável. Para fins de classificação nesse quesito será 

levado em conta o valor da conta de Luz (registrada em 

nome de parente próximo: comprovadamente o pai, a mãe, 

o tio, etc...). Aos 6(seis) primeiros alunos que apresentarem 

menor conta de luz será atribuída nota 10,00(dez) de CSE 

(Coeficiente Sócio Econômico); aos 6(seis) seguintes 

será atribuída nota 9,00(nove) de CSE; aos 6(seis) 

seguintes será atribuída nota 8,00(oito) e aos demais, será 
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atribuída nota 7,00(sete) de CSE e a nota final de todos 

calculada conforme fórmula padronizada apresentada na 

alínea abaixo. 

b) Coeficiente de Rendimento Acadêmico – CR: A nota final,               

NF, do aluno no processo será dada pela fórmula: 

 

NF=  3.CSE + 2. CR   x=100 

5 

                       Os candidatos serão classificados segundo a ordem decrescente 

da Nota Final, respeitado o número de vagas. Caso sobrem de vagas, os 

candidatos seguintes serão comunicados. Em caso de empate das notas, será 

classificado o aluno com maior CR. Persistindo o empate, será classificado o 

candidato que possuir idade maior. 

 

V – DA HOMOLOGAÇÃO E RESULTADO   

 

a) Homologação: O processo de homologação da seleção 

será feito por uma Equipe de Técnicos do Núcleo de 

Assuntos Estudantis – NAE juntamente com um 

representante do Diretório Central Acadêmico – DCE.  As 

solicitações deferidas pelo Núcleo de Assuntos Estudantis - 

NAE serão homologadas pela Pró-Reitoria de Extensão / 

UFMA; 

b) Resultado: O resultado final do processo seletivo para o 

preenchimento de vagas para o Projeto CEI, será divulgado 

no dia 26/09/2011, a partir das 16h00, pelo Núcleo de 

Assuntos Estudantis – NAE e, também, através do portal: 

WWW.ufma.br. 

 

http://www.ufma.br/
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VI – DAS MATRÍCULAS E DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

a)  Matrículas: serão realizadas no NAE no período de 27 a   

30/09/2011, no horário das 08h30min às 11h30min e das 

14h30min às 17h30min. As aulas terão início no dia 

03/10/2011. 

b) Horário de funcionamento dos cursos: As turmas de  

INGLÊS, ESPANHOL e FRANCÊS estarão divididas em A 

e B e as aulas serão ministradas no horário das 17h15 às 

18h45, no prédio do CEB velho.  A turma A funcionará nos 

dias de segundas e quartas-feiras e a turma B nos dias de 

terças e quintas-feiras, conforme quadro a seguir: 

Horário 

17h15min 
às 

18h45min 

 

2ª feira 

 

3ª feira 

 

4ª feira 

 

5ª feira 

 

6ª feira 

Sala 1 ING. “1A” ING. “1B” ING. “1A” ING. “1B” ESPAN. “1A” 

Sala 2 ING. 

“1C”  

FRAN. 

“2A” 

ING. 

“1C” 

FRAN. 

“2A” 

ING. “2A” 

Sala 3 FRAN. 

“1A” 

ESPAN. 

“1A” 

FRAN. 

“1A” 

ING. “2A” xxxxxxxxx 

VI – DO CERTIFICADO 

Ao aluno que obtiver 75% de presença e média final igual ou superior 

a 7,0(sete) será concedido, pelo Núcleo de Assuntos Estudantis – NAE, 

certificado de participação no módulo I do curso. 

Está prevista a continuação do curso em um segundo módulo. O 

aluno que obtiver aprovação nos dois módulos receberá um certificado de 

proficiência básica em inglês, francês e espanhol. 
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VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Perderá o direito ao certificado, resultando em exclusão do curso, o 

estudante selecionado que não comparecer ao NAE até o dia 03 /010/2011 

para confirmação de matrícula. 

As turmas só funcionarão com a quantidade mínima de trinta alunos. 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo de Assuntos 

Estudantis – NAE/ UFMA e Pró – Reitoria de Extensão – PROEX / UFMA. 

São Luís, 19 de agosto de 2011. 

 

Prof. Dr. ANTONIO LUIZ AMARAL PEREIRA 

PRÓ – REITOR DE EXTENSÃO 

 

  
 
 

        
 

 

 

 


