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   EDITAL PROAES N°19/2018  

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 09/2018(EDITAL DE 

CONCESSÃO DE BOLSA FOCO ACADÊMICO 

PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2018 A JULHO 

DE 2019). 

 

 

A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PROAES) torna pública a retificação do 

subitem 3.2; subitem 5.1(alínea “d” e inclusão da alínea “e”) e subitem 6.12 do EDITAL 

PROAES nº 09/2018 (Edital de Concessão de Bolsa Foco Acadêmico), conforme a 

seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido 

Edital.   

   

ONDE SE LÊ:  

 

3.2. Terão prioridade as propostas vinculadas às temáticas das linguagens da 

matemática, leitura e produção textual, língua estrangeira, língua brasileira de sinais 

(Libras), linguagens artísticas e culturais, tecnologias da informação e comunicação 

(TIC’s), promoção da saúde, inclusão social, educação para relações étnico-raciais, 

gênero e geração, trabalho e empreendedorismo, esporte e lazer e educação ambiental. 

 

LEIA-SE 

 

3.2 Terão prioridade as propostas vinculadas às temáticas das linguagens da matemática, 

leitura e produção textual, língua estrangeira, língua brasileira de sinais (Libras), 

linguagens artísticas e culturais, tecnologias da informação e comunicação (TIC’s), 

promoção da saúde, inclusão social, ações afirmativas, educação para relações étnico-

raciais, gênero e geração, trabalho e empreendedorismo, esporte e lazer e educação 

ambiental. 

 

 

ONDE SE LÊ:  

  

5.1 Requisitos para coordenador/orientador: 

d) Ser docente do quadro efetivo da UFMA, quando se tratar de submissão de projetos 

integradores do eixo Ensino e ter participado da Oficina de Elaboração de Projetos 

Integradores, que será oferecida pela PROAES, para a cota 2018-2019. 
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LEIA-SE: 

 

d) Ser docente do quadro efetivo da UFMA, quando se tratar de submissão de projetos 

integradores do eixo Ensino e ter participado de uma das Oficinas de Elaboração de 

Projetos Integradores, oferecidas pela PROAES, para a cota 2018-2019. 

e) Quando se tratar de projetos integradores do Eixo Ensino (em áreas 

interdisciplinares), cada projeto poderá ter uma equipe composta de 03 (três) docentes, 

um como coordenador e outros como orientadores, desde que justificada a necessidade 

no projeto a ser desenvolvido, por até 05 (cinco) estudantes de graduação de curso 

presencial na qualidade de bolsistas, nos termos do edital. Docentes substitutos poderão 

integrar equipes na qualidade de orientadores, bem como técnicos administrativos de 

cargo de nível superior. A vinculação dos discentes aos orientadores deverá ser 

demonstrada no plano de trabalho do bolsista. 

6. DA BOLSA FOCO ACADÊMICO 

6.12 O discente da lista de espera que for convocado para a bolsa FOCO, em 

substituição a um bolsista desistente, irá receber somente a quantidade de bolsa 

referente aos meses que faltarem para completar o total de 12 meses, período de 

vigência da bolsa. 

  

  

São Luís, 21 de maio de 2018  

 

 

 

  
Prof. Dr. João de Deus Mendes da Silva  

Pró-Reitor de Assistência Estudantil  

 


