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EDITAL Nº 109/2022 – PROEN 

(RETIFICAÇÃO DO EDITAL PROEN Nº 105/2022) 

 

RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

 

A PRÓ-REITORA DE ENSINO, da Universidade Federal do Maranhão/UFMA – no uso de suas 

atribuições legais, torna pública a retificação do Edital PROEN Nº 105/2022 PET CIÊNCIAS 

NATURAIS (CAMPUS GRAJAÚ), com ALTERAÇÃO DE TERMOS e da PRORROGAÇÃO 

DO PRAZOS conforme consta nas informações citadas abaixo, permanecendo inalteradas as demais 

disposições do edital inicial: 

 

ONDE SE LÊ: 

3.1 - Alunos (as) matriculados regularmente no semestre 2022.2 e cursando do 2º ao 6 º período dos 

Cursos de Graduação da Universidade Federal do Maranhão, Campus de Grajaú - MA. 

 

LEIA-SE: 

3.1 - Alunos (as) matriculados regularmente no semestre 2022.2 e cursando do 1º ao 7 º período dos 

Cursos de Graduação da Universidade Federal do Maranhão, Campus de Grajaú - MA. 

 

ONDE SE LÊ: 

6. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS 

VI. Cópia do Histórico Acadêmico; 

 

LEIA-SE: 

6. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS 

VI. Cópia do Histórico Acadêmico ou declaração com nota do SISU/ENEM (exclusivo para alunos 

do 1º período); 

 

ONDE SE LÊ: 

Período das inscrições 05/09/2022 até 23/09/2022 

Resultados das inscrições deferidas 26/09/2022 

Apresentação do tema 28/09/2022 

Entrevista 28/09/2022 

Divulgação do resultado final 30/09/2022 

 

 

 



PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

Diretoria de Ações Especiais 
Divisão de Programas Especiais 

Cidade Universitária Dom Delgado ∙ Nome do Prédio 

Av. dos Portugueses, 1996 ∙ São Luís ∙ Maranhão ∙ CEP 65080-805 

(98) 3272 RAMAL 

LEIA-SE: 

 

Período das inscrições 05/09/2022 até 19/10/2022 

Resultados das inscrições deferidas 21/10/2022 

Apresentação do tema 26/10/2022 

Entrevista 28/10/2022 

Divulgação do resultado final 31/10/2022 

 
 

ONDE SE LÊ: 

2ª Etapa: Análise dos documentos, interesses prescritos na carta de intenção e em relação ao histórico 

do curso de graduação - será levada em consideração a média ponderada das  disciplinas cursadas até o 

semestre 2022.2, com coeficiente mínimo 7,0 (sete), conforme determinado no item V, para os alunos 

a partir do 2º período ao 6º período. O valor do Coeficiente de Rendimento (CR) será somado à nota da 

apresentação remota (NA) para compor a Nota Final (NF) (Eliminatória); 

 

LEIA-SE: 

2ª Etapa: Análise dos documentos, interesses prescritos na carta de intenção e em relação ao histórico 

do curso de graduação - será levada em consideração a média ponderada das  disciplinas cursadas até o 

semestre 2022.2, com coeficiente mínimo 7,0 (sete) ou no caso dos alunos do 1º período a nota do 

SISU(ENEM) convertida no valor  (0 a 10), conforme determinado no item V, para os alunos a partir 

do 1º período ao 7º período. O valor do Coeficiente de Rendimento (CR) ou nota SISU (ENEM) será 

somado à nota da apresentação remota (NA) para compor a Nota Final (NF) (Eliminatória); 

 

ONDE SE LÊ: 

11.1 O resultado final dos estudantes selecionados será divulgado no dia 30/09/2022. No caso dos 

selecionados que atendam a todas as exigências do Edital e apresentarem a mesma classificação será 

dada a preferência para o/a candidato/a com maior rendimento                acadêmico.  

 

LEIA-SE: 

11.1 O resultado final dos estudantes selecionados será divulgado no dia 31/10/2022. No caso dos 

selecionados que atendam a todas as exigências do Edital e apresentarem a mesma classificação será 

dada a preferência para o/a candidato/a com maior rendimento                acadêmico.  

 

São Luís, MA, 27 de Setembro de 2022.  

 

 

 

Profa. Dra. ISABEL IBARRA CABRERA 

Pró-Reitora de Ensino 


