
 

Cidade Universitária Dom Delgado 
Avenida dos Portugueses, 1.966 

 

(Retificação do Edital nº 163/2018 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(Seleção de estudantes

 
A PRÓ-REITORA DE ENSINO da 

atribuições legais, em virtude da 

formação de cadastro de reserva

Delgado - São Luís; e de correção no quantitativ

Pedagogia, campus de 

RETIFICAÇÃO do edital

de 2018, nos seguintes termos:
 

1 – Alterar no item 3

subprojeto de licenciatura em Pedagogia do campus de I

seguinte redação: 
 

Campus 

Imperatriz 
 

 

 

2 – Alterar o subitem 7
 
 

7.1  A inscrição será realizada do

Cidade Universitária: sala do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência

PIBID no CEB- Velho, Bloco D.
 

Horário: Segunda-Feira das 

              Terça-Feira a 

 

OS DEMAIS ITENS PERMANECEM 

 

 

Cidade Universitária Dom Delgado – CEB Velho
Avenida dos Portugueses, 1.966 - São Luís - MA - CEP: 65080

Email: pibid2018@outlook.com  
Fone: (98) 3272- 8617 

 

Edital Nº 168/2018 PIBID-PROEN 
(Retificação do Edital nº 163/2018 – PROEN)

 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID/UFMA/CAPES

Seleção de estudantes - bolsistas de iniciação à docência)

REITORA DE ENSINO da Universidade Federal do Maranhão, no uso de suas 

em virtude da necessidade de correção dos horários de inscrição para

formação de cadastro de reserva de alunos dos cursos de licenciaturas do

; e de correção no quantitativo de vagas ofertadas para o 

, campus de Imperatriz, torna pública, para conhecimento dos interessados, 

RETIFICAÇÃO do edital nº 168/20182018 – PROEN, publicado no dia 

, nos seguintes termos: 

no item 3.1, a tabela 1 no que se refere à quantidade d

de licenciatura em Pedagogia do campus de Imperatriz,

Subprojeto 

Licenciatura em Pedagogia 

subitem 7.1, que passará a ter a seguinte redação: 

será realizada do dia 11 ao dia 18 de julho, nos seguintes locais:

sala do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência

lho, Bloco D. 

Feira das 14h às 18h 

Feira a Sexta-Feira: das 09h às 12:30h  

OS DEMAIS ITENS PERMANECEM INALTERADOS. 

São Luís,

Profª. Drª. Dourivan Camara Silva de Jesus 

PRÓ-REITORA DE ENSINO  

CEB Velho 
CEP: 65080-805 

PROEN) 

PIBID/UFMA/CAPES 
bolsistas de iniciação à docência) 

Universidade Federal do Maranhão, no uso de suas 

horários de inscrição para 

de alunos dos cursos de licenciaturas do campus Dom 

ofertadas para o subprojeto de 

para conhecimento dos interessados, 

publicado no dia 10 de julho 

no que se refere à quantidade de vagas para o 

peratriz, que passa a ter a 

Vagas 

35 

nos seguintes locais: 

sala do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência-

São Luís, 12 de julho de 2018. 

 


