
 

 

 

 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM METODOLOGIA DO ENSINO 

SUPERIOR-CEMES 

Aprovada pela Resolução CONSEPE nº 05/93, de 22 de março de 1993. 

EDITAL PPPGI Nº41/2019 

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 

METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR-CEMES, resolve retificar o item do 

Edital PPPGI Nº 041/2019, como se segue: 

ITEM IX SELEÇÃO 

Onde se lê: 

A seleção dos candidatos será realizada por comissão, 

designada pela Coordenação do Curso do Curso de Especialização 

Metodologia do Ensino Superior- CEMES. A Comissão Examinadora 

será composta de 03 (três) professores. É vedada a participação no 

processo de seleção, em qualquer fase, de membros da Comissão 

Examinadora que sejam cônjuges, parentes consanguíneos, civis 

e/ou afins dos candidatos, até o 3º(terceiro) grau inclusive. 

O processo seletivo será realizado através de prova escrita 

que acontecerá no dia 04/10/2019, com duração de 03 (três) horas 

(das 19h às 21h), no prédio do Centro Pedagógico Paulo Freire, na 

cidade Universitária Dom Delgado, localizado na Avenida dos 

Portugueses, Nº 1966. O candidato deverá chegar ao local da prova 

com 30 (trinta) minutos de antecedência, portando RG, caneta 

esferográfica azul ou preta, tendo em vista que o processo seletivo 

não requer qualquer tipo de consulta. 

O início do curso está previsto para o dia 11 de novembro de 2019, 

devendo ser ministrado no turno noturno, de segunda a sexta-feira, 

no horário das 18h30min às 22h30min. 



 

 

 

 

 

LOCAL: Centro Pedagógico Paulo Freire (a ser definido e 

comunicado) 

 

ITEM IX SELEÇÃO 

Leia-se: 

A seleção dos candidatos será realizada por comissão, designada 

pela Coordenação do Curso do Curso de Especialização Metodologia do 

Ensino Superior - CEMES. A Comissão Examinadora será composta de 04 

(quatro) professores. É vedada a participação no processo de seleção, em 

qualquer fase, de membros da Comissão Examinadora que sejam cônjuges, 

parentes consanguíneos, civis e/ou afins dos candidatos, até o 3º(terceiro) 

grau inclusive. 

O processo seletivo será realizado através de prova escrita que 

acontecerá no dia 03/10/2019, com duração de 03 (três) horas (das 19h às 

22h), no prédio do Centro Pedagógico Paulo Freire, na cidade Universitária 

Dom Delgado, localizado na Avenida dos Portugueses, Nº 1966. O 

candidato deverá chegar ao local da prova com 30 (trinta) minutos de 

antecedência, portando RG, caneta esferográfica azul ou preta, tendo em 

vista que o processo seletivo não requer qualquer tipo de consulta. 

O início do curso está previsto para o dia 11 de novembro de 2019, 

devendo ser ministrado no turno noturno, as segundas, terças e quartas, 

no horário das 18h30min às 22h 

LOCAL: Centro de Ciências Sociais – sala C204 

 

ITEM XI CRONOGRAMA 

Onde se Lê  



 

 

 

 

 

 

DATA ETAPA 

21/08/2019 a 
23/09/2019  

Período de inscrições 

26/09/2019 Divulgação da homologação das inscrições 

27 e 30/09/2019 Recebimento de recursos da homologação das 
inscrições 

01/10/2019 Divulgação dos julgamentos dos recursos 

04/10/2019 Prova Escrita 

16/10/2019 Divulgação do resultado provisório da seleção 

17 e 18/10/2019 Recebimento de recursos do resultado provisório 

25/10/2019 Divulgação dos julgamentos dos recursos e do 
resultado final da seleção 

28/10/2019 à 
01/11/2019 

Período de matrícula 

08/11/2019 Aula Inaugural do curso 

11/11/2019 Início das aulas 

Abril de 2020 Término das aulas (aproximadamente) 

Abril/2020 a junho de 
2020 

Processo de escrituras das Monografias  

Julho de 2020 Defesas das Monografias  

 
Leia-se 

DATA ETAPA 

21/08/2019 a 
23/09/2019  

Período de inscrições 

26/09/2019 Divulgação da homologação das inscrições 

27 e 30/09/2019 Recebimento de recursos da homologação das 
inscrições 

01/10/2019 Divulgação dos julgamentos dos recursos 

03/10/2019 Prova Escrita 

16/10/2019 Divulgação do resultado provisório da seleção 

17 e 18/10/2019 Recebimento de recursos do resultado provisório 

25/10/2019 Divulgação dos julgamentos dos recursos e do 
resultado final da seleção 

28/10/2019 à 
01/11/2019 

Período de matrícula 

08/11/2019 Aula Inaugural do curso 

11/11/2019 Início das aulas 

Abril de 2020 Término das aulas (aproximadamente) 

Abril/2020 a junho de 
2020 

Processo de escrituras das Monografias  

Julho de 2020 Defesas das Monografias  



 

 

 

 

 

As demais etapas permanecem inalteradas 

                             São Luís, 26 de agosto de 2019  

 
 
Allan Kardec Duailibe Barros Filho  

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFMA 


