
 

 

 

 

 

Curso de Especialização Lato Sensu em Ensino de Língua Portuguesa e 
Matemática no Ensino Fundamental 

 
Curso de Licenciatura em Pedagogia 

 
(Aprovado pelas Resoluções CONSEPE 1.796/2018) 

 
EDITAL PPPGI Nº 02/2019 

NOTA DE RETIFICAÇÃO 

A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – PPPGI/UFMA, visando ao 

aperfeiçoamento do Processo Seletivo com o objetivo de selecionar candidatos 

para ingresso ao CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA E MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL, resolve retificar o 

item do Edital PPPGI Nº 02/2019, como se segue: 

ITEM 1 DO CRONOGRAMA 

9.1  As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo 

seletivo, bem como da divulgação dos respectivos resultados, constam do quadro 

abaixo: 

Onde se lê: 

DATA/PERÍODO ETAPA HORÁRIO 

14/01/2019 a 08/02/2019 Período de inscrição 14h00 às 18h00 

14/01/2019 a 23/01/2019 

Período de pedido de 
isenção do valor da 

inscrição no processo 
seletivo 

14h00 às 18h00 

01/02/2019 
Último dia de inscrição  

pelos correios  

25/01/2019 

Resultado do pedido de 
isenção do valor da 

inscrição do processo 
seletivo 

 

28/01 a 29/01 de 2019 
Recurso contra o 

resultado do pedido de  



 

 

 

 

 

isenção da taxa do 
processo seletivo 

01/02/2019 

Resultado do pedido de 
recurso contra resultado 
do pedido de isenção da 

taxa do processo 
seletivo 

 

 

Leia-se: 

DATA/PERÍODO ETAPA HORÁRIO 

14/01/2019 a 14/02/2019 Período de inscrição 14h00 às 18h00 

14/01/2019 a 23/01/2019 

Período de pedido de 
isenção do valor da 

inscrição no processo 
seletivo 

14h00 às 18h00 

01/02/2019 
Último dia de inscrição  

pelos correios  

25/01/2019 

Resultado do pedido de 
isenção do valor da 

inscrição do processo 
seletivo 

 

28/01 a 29/01 de 2019 

Recurso contra o 
resultado do pedido de 

isenção da taxa do 
processo seletivo 

 

01/02/2019 

Resultado do pedido de 
recurso contra resultado 
do pedido de isenção da 

taxa do processo 
seletivo 

 

 

As demais etapas permanecem inalteradas 

                                              São Luís, 11 de fevereiro de 2019. 

 

Allan Kardec Duailibe Barros Filho 
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFMA 


