
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

 

EDITAL Nº 78/2015 - PROEN  

(PROGRAMA MÉRITO ACADÊMICO) 

A PRÓ-REITORIA DE ENSINO da Universidade Federal do Maranhão torna público, 

aos interessados, a presente Chamada Única para seleção de discentes e docentes na 1º 

Premiação do Programa Mérito Acadêmico 2013/2014, considerando a Resolução nº 

12/86 – CONSUN. 

 

I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. São objetivos do Programa Mérito Acadêmico: 

 

I. Homenagear docentes, discentes e coordenadores dos cursos de graduação da 

Universidade Federal do Maranhão com destacado desempenho acadêmico, 

conforme art. 1 da Resolução nº 12/86 – CONSUN; 

II. Incentivar os alunos a manterem-se com coeficiente de rendimento acima da 

média e com seu Currículo Lattes atualizado; 

III. Estimular a produção de trabalhos de conclusão de curso originais e com alto 

padrão de excelência; 

IV. Incentivar os alunos participantes dos programas estudantis geridos pela Pró-

Reitoria de Ensino a manterem uma boa e relevante produção acadêmica; 

2. Constitui objeto desta Premiação, a seleção de docentes e discentes que tenham 

participado nos anos de 2013/2014 de atividades descritas nas categorias contidas neste 

edital, assim como de coordenadores de curso de graduação com destacado desempenho 

no CPC – Conceito Preliminar de Curso do último trimestre (2012/2014). 

 

3. O Mérito Acadêmico será conferido pelo Magnífico Reitor conforme art. 3º da 

Resolução nº 12/86 – CONSUN. 

 

4. Será instituída pelo Reitor, por meio de Portaria, a Comissão Avaliadora do Programa 

Mérito Acadêmico - CAPMA, a qual será composta por representantes do corpo 

docente, discente e técnico administrativo da UFMA. 

 

II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

5. Estão aptos a participar da seleção para a 1ª Premiação por Mérito Acadêmico da 

Universidade Federal do Maranhão, discentes que atendam aos critérios estabelecidos 

nas categorias dispostas neste edital, docentes tutores/orientadores de programas 

estudantis (Programa de Educação Tutorial – PET, Programa Jovens Talentos, 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, PRÓ-SAÚDE/PET-

SAÚDE), orientadores de monografias defendidas nos anos de 2013/2014 e 

coordenadores de cursos de graduação. 

 

6. Os alunos poderão se inscrever em apenas uma das categorias apresentadas neste 

Edital e só poderão receber, no máximo, 1 (uma) premiação.  
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III - DAS CATEGORIAS DE PREMIAÇÃO  

 

7. O Programa Mérito Acadêmico será desenvolvido nas seguintes categorias: 

 

1. Melhor Trabalho de Conclusão de Curso (autor e orientador); 

2. Discente destaque da Monitoria; 

3. Discente destaque da Mobilidade Acadêmica; 

4. Discente destaque do Programa Idiomas sem Fronteiras/ Inglês sem Fronteiras; 

5. Discente destaque do Programa Ciências sem Fronteiras; 

6. Discente destaque do Programa Jovens Talentos e seu orientador; 

7. Discente destaque do Programa de Educação Tutorial – PET e seu tutor; 

8. Discente destaque do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – 

PIBID, seu coordenador de área e seu supervisor na Educação Básica; 

9. Discente destaque do PRÓ-SAÚDE/PET-SAÚDE, seu coordenador e seu tutor; 

10. Coordenadores de Curso CPC 4 e 5; 
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IV – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

 

8. Serão considerados os seguintes requisitos para o julgamento nas categorias: 

 

N CATEGORIA REQUISITOS INSCRIÇÃO 

01 Melhor Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

Ter apresentado TCC entre os anos de 2013/2014 e 

fazer a inscrição de seu trabalho na Sub-Unidade 

Acadêmica de seu curso no período de 16/03/2015 até 

17/04/2015, levando ficha de inscrição preenchida 

(Anexo 2) juntamente com 1 (uma) cópia impressa da 

monografia e uma cópia em CD salva em formato pdf. 

A seleção seguirá as seguintes etapas: 

1. Inscrição do aluno autor de monografia com 

nota maior ou igual a 9 (nove) na Sub-Unidade 

Acadêmica de seu curso; 

2. Avaliação pelo Colegiado da Sub-Unidade 

Acadêmica de seu curso (conforme Anexo 3) e 

envio à CAPMA de 1 (um) trabalho indicado 

conforme ficha do Anexo 4. 

3. Seleção pela CAPMA de 1 (um ) trabalho, de 

acordo com os critérios estabelecidos no Anexo 

3, que representará a Unidade 

Acadêmica/Centro na premiação. 

4. Premiação dos trabalhos indicados. 

Voluntária: pelo discente 

na Sub-Unidade Acadêmica 

de seu curso. 

02 Discente destaque da Monitoria 

Ter sido monitor nos anos de 2013/2014 com cadastro 

no controle de monitoria feito pela Divisão de 

Avaliação Acadêmica DIAAC/PROEN. A seleção será 

feita por meio da análise do Currículo Lattes dos 

inscritos, conforme critérios estabelecidos no Anexo 1. 

Voluntária: pelo discente 

com envio da ficha de 

inscrição (Anexo 2) 

preenchida e em formato 

pdf ao e-mail 
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meritoacademico@ufma.br  

03 Discente destaque da Mobilidade Acadêmica 

Ser aluno da UFMA e ter participado do Programa de 

Mobilidade Acadêmica no período de 2013/2014. A 

seleção será feita por meio da análise do Currículo 

Lattes dos inscritos, conforme critérios estabelecidos 

no Anexo 1. 

Voluntária: pelo discente 

com envio da ficha de 

inscrição (Anexo 2) 

preenchida e em formato 

pdf ao e-mail 

meritoacademico@ufma.br 

04 
Discente destaque do Programa Idiomas sem 

Fronteiras/Inglês sem Fronteiras 

Ter participado das três ações realizadas pelo 

Programa Inglês sem Fronteiras/Idiomas sem 

Fronteiras durante o período de 2013/2014, quais 

sejam: Curso My English Online, Cursos presenciais e 

exame TOEFL ITP. A seleção será feita utilizando-se 

os certificados e declarações obtidas ao longo do 

período. Em caso de empate, serão considerados, 

respectivamente em ordem de prioridade, os seguintes 

critérios: 

1. Maior número de certificados expedidos pelo 

programa; 

2. Maior pontuação no exame TOEFL 

 

Voluntária: pelo discente, 

com envio da ficha de 

inscrição (Anexo 2) 

preenchida e em formato 

pdf juntamente com cópia 

dos 

certificados/declarações ou 

comprovação de 

participação nas atividades, 

ao e-mail 

meritoacademico@ufma.br 

05 
Discente destaque do Programa Ciências sem 

Fronteiras 

Ter participado do Programa Ciências sem Fronteiras 

no período de 2013/2014. A seleção será feita por 

meio da análise do Currículo Lattes dos inscritos, 

conforme critérios estabelecidos no Anexo 1. 

Voluntária: pelo discente 

com envio da ficha de 

inscrição (Anexo 2) 

preenchida e em formato 

pdf ao e-mail 

meritoacademico@ufma.br 

06 
Discente destaque do Programa Jovens Talentos e 

seu orientador 

Ter participado do Programa Jovens Talentos no 

período de 2013/2014. A seleção será feita por meio da 

análise do Currículo Lattes dos inscritos, conforme 

critérios estabelecidos no Anexo 1. A premiação 

Voluntária: pelo discente 

com envio da ficha de 

inscrição (Anexo 2) 

preenchida e em formato 

mailto:meritoacademico@ufma.br
mailto:meritoacademico@ufma.br
mailto:meritoacademico@ufma.br
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contemplará tanto o aluno quanto seu professor 

orientador. 

pdf ao e-mail 

meritoacademico@ufma.br 

07 Discente destaque do PET e seu tutor  

Ter participado do PET nos período de 2013/2014. A 

seleção se dará da seguinte forma: 

1. O tutor indicará um aluno para o Comitê Local 

de Avaliação e Acompanhamento (CLAA) do 

PET no período de 16 de março a 17 de abril de 

2015; 

2. O CLAA fará a seleção dos alunos indicados 

por meio da análise do Currículo Lattes com 

base nos critérios estabelecidos no Anexo 1 

durante o período de 20 de abril a 29 de maio 

de 2015; 

3. Envio do nome do aluno selecionado e seu 

respectivo tutor até o dia 01 de junho de 2015 à 

CAPMA; 

4. Premiação do aluno selecionado e seu 

respectivo tutor. 

Automática: por indicação 

do tutor 

08 
Discente destaque do PIBID, seu coordenador de 

área e seu supervisor na Educação Básica 

Ser aluno da UFMA e ter participado do PIBID no 

período de 2013/2014. A seleção será feita por meio da 

análise do Currículo Lattes dos inscritos, conforme 

critérios estabelecidos no Anexo 1. A premiação 

contemplará o aluno, seu coordenador e seu supervisor 

na Educação Básica . 

Voluntária: pelo discente 

com envio da ficha de 

inscrição (Anexo 2) 

preenchida e em formato 

pdf ao e-mail 

meritoacademico@ufma.br 

09 
Discente destaque do PRÓ-SAÚDE/PET-SAÚDE, 

seu orientador e seu tutor 

Ter participado do PRÓ-SAÚDE/PET-SAÚDE 

durante período de 2013/2014 com conclusão de 

atividades até dezembro de 2014. 

A seleção se dará da seguinte forma: 

1. Indicação de 3 (três) nomes de alunos pela 

Comissão Gestora Local dos Projetos Federais 

Automática: pela 

coordenação do Programa 

PRÓ-SAÚDE/PET-

SAÚDE 

mailto:meritoacademico@ufma.br
mailto:meritoacademico@ufma.br
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PRO/PET Saúde UFMA e envio à CAPMA no 

período de 16 de março a 17 de abril de 2015; 

2. Seleção pela CAPMA de 1 (um ) aluno que 

representará o Programa PRÓ-SAÚDE/PET-

SAÚDE na premiação; 

3. Premiação do aluno selecionado e seu 

respectivo coordenador e tutor. 

10 Coordenadores de Curso CPC 4 e 5 

Ser Coordenador de Curso de Graduação da UFMA 

tendo obtido notas 4 ou 5 na última avaliação de seu 

curso no CPC do último triênio de divulgação. 

Automática: por indicação 

da Procuradoria 

Institucional da 

PROEN/UFMA 

 

09. Alunos selecionados para premiação serão convocados pela CAPMA para apresentar comprovação da documentação informada na 

Plataforma Lattes a qualquer momento no processo seletivo. 
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V – DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA  

 

10. As atividades do Programa Mérito Acadêmico para a categoria Melhor Trabalho 

de Conclusão de Curso serão desenvolvidas seguindo o calendário especificado a 

seguir: 

 

ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento do Edital 12 de março de 2015 

Inscrição do aluno em sua Subunidade Acadêmica 

(Coordenação de Curso) 

De 16 de março a 17 de 

abril de 2015. 

Avaliação dos inscritos pela Subunidade Acadêmica De 20 de abril a 01 de 

maio de 2015. 

Envio do TCC indicado à CAPMA Até 05 de maio de 2015. 

Seleção dos indicados pela CAPMA De 06 de maio a 29 de 

maio de 2015. 

Divulgação do resultado Até o dia 15 de junho de 

2015. 

Premiação Dia 19 de junho de 

2015. 

 

11. As atividades do Programa Mérito Acadêmico para as categorias Discente destaque 

da Monitoria, Discente destaque da Mobilidade Acadêmica, Discente destaque do 

Programa Ciências sem Fronteiras, Discente destaque do Programa Jovens 

Talentos e seu tutor e Discente destaque do PIBID, seu coordenador de área e seu 

supervisor na Educação Básica serão desenvolvidas seguindo o calendário 

especificado a seguir: 

ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento do Edital 12 de março de 2015 

Período de inscrição via e-mail meritoacademico@ufma.br De 16 de março a 17 de 

abril de 2015. 

Período de avaliação e seleção dos inscritos De 20 de abril a 29 de 

maio de 2015. 

Período de divulgação do resultado Até o dia 15 de junho de 

2015. 

Premiação Dia 19 de junho de 

2015. 

 

12. As atividades do Programa Mérito Acadêmico para a categoria Discente destaque 

do Programa Idiomas sem Fronteiras/Inglês sem Fronteiras serão desenvolvidas 

seguindo o calendário especificado a seguir: 

ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento do Edital 12 de março de 2015 

Período de inscrição via e-mail meritoacademico@ufma.br De 16 de março a 17 de 

abril de 2015. 

Período de avaliação e seleção dos inscritos pela De 20 de abril a 29 de 

mailto:meritoacademico@ufma.br
mailto:meritoacademico@ufma.br
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Coordenação do Programa Idioma sem Fronteiras maio de 2015. 

Envio do nome do indicado à CAPMA Até 01 de junho de 

2015. 

Período de divulgação do resultado Até o dia 15 de junho de 

2015. 

Premiação Dia 19 de junho de 

2015. 

 

13. As atividades do Programa Mérito Acadêmico para a categoria Discente destaque 

do PET e seu tutor serão desenvolvidas seguindo o calendário especificado a seguir 

ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento do Edital 12 de março de 2015 

Indicação pelo tutor ao CLAA do nome de um aluno por 

grupo PET  

De 16 de março a 17 de 

abril de 2015. 

Seleção dos indicados (discente e docente) pelo CLAA para 

premiação 

De 20 de abril a 29 de 

maio de 2015. 

Envio do nome dos indicados (discente e docente) à 

CAPMA 

Até 01 de junho de 

2015. 

Período de divulgação do resultado Até o dia 15 de junho de 

2015. 

Premiação Dia 19 de junho de 

2015. 

 

14. As atividades do Programa Mérito Acadêmico para a categoria Discente destaque 

do PRÓ-SAÚDE/PET-SAÚDE, seu orientador e seu tutor serão desenvolvidas 

seguindo o calendário especificado a seguir: 

ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento do Edital 12 de março de 2015 

Indicação pela Comissão Gestora Local dos Projetos Federais 

PRO/PET Saúde UFMA do nome de 3 (três) alunos e envio 

destes indicados à CAPMA. 

De 16 de março a 17 

de abril de 2015. 

Seleção do discente indicado, seu tutor e seu coordenador pela 

CAPMA 

De 20 de abril a 29 

de maio de 2015. 

Período de divulgação do resultado Até o dia 15 de junho 

de 2015. 

Premiação Dia 19 de junho de 

2015. 

 

VI – DA PREMIAÇÃO 

15. A premiação será composta por uma medalha e um certificado, podendo a UFMA, por 

deliberação do Magnífico Reitor, distribuir outros tipos de premiação aos selecionados, 

conforme conveniência e oportunidade. 

 

16. Além da premiação os (as) estudantes, juntamente com seus tutores/orientadores, 

ganhadores nas diversas categorias, serão também convidados a publicar seus trabalhos 

na Revista Caderno de Graduação da UFMA. 
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VII – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17. Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos no Departamento de 

Desenvolvimento de Ensino de Graduação, na Divisão de Acompanhamento e 

Avaliação Acadêmica, ou pelos telefones (98) 3272 8744, (98) 3272 8736 ou ainda, por 

meio do correio eletrônico: meritoacademico@ufma.br  

 

18. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão analisados e 

julgados pela Comissão Avaliadora do Programa Mérito Acadêmico - CAPMA, 

instituída pelo Reitor. 

 

19. A qualquer tempo, este Edital poderá ser revogado ou alterado, no todo ou em parte, 

por motivo de interesse público, sem que isso implique direito à indenização de 

qualquer natureza. 

 

 

São Luís, 12 de março de 2015. 

 

 

 

 

Prof.ª Dr.ª Isabel Ibarra Cabrera  

Pró-Reitora de Ensino 

 

  

mailto:meritoacademico@ufma.br
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ANEXO 1 

 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 

PROGRAMA MÉRITO ACADÊMICO 

 
1. Participação em Projetos: 

 

Atividades Pontuação 

Participação em Projeto de Ensino* 5,0 (máximo 10) 

Participação em Projeto de Pesquisa. 5,0 (máximo 10) 

Participação em Projeto de Extensão. 5,0 (máximo 10) 

 

2. Publicação de Produção Científica e Tecnológica: 

 

2.1 Produção científica e tecnológica  

 

 

 

2.2 Trabalhos completos e/ou resumos (simples ou expandidos) apresentados em 

eventos. 

 

Discriminação da atividade Pontuação 

b) Resumo publicado (até duas 

páginas) 

Internacional 
10,0 

Nacional 
3,0 (máximo 15,0) 

Regional/local 
1,0 (máximo 5,0) 

c) Resumo expandido e trabalho 

completo (acima de três 

páginas) 

Internacional 
10,0 

Nacional 
5,0 (máximo 25,0) 

Regional/local 3,0 (máximo 15,0) 

*Projetos gestados pela Pro-Reitoria de Ensino. 

 

Discriminação da atividade Pontuação 

 

 

 

a) Artigo publicado em período 

científico listado no Qualis-

CAPES. 

 

A1 
20 

A2 
17 

B1 
14 

B2 
11 

B3 
8 

B4 6 

B5 4 

C 2 
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ANEXO 2 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PROGRAMA MÉRITO ACADÊMICO 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Curso:___________________________________Data de nascimento: ___/___/______ 

Matrícula: ___________________________ Período ___________________________ 

Campi: (  ) Bacanga (São Luís)  (  ) Bacabal  (  ) Balsas  (  ) Chapadinha 

             (  ) Codó  (  ) Grajaú  (  ) Imperatriz  (  ) Pinheiro  (  ) São Bernardo 

Endereço:______________________________________________________________ 

Bairro:__________________________________ Cidade: _______________________ 

CEP: ____________________ Telefone (s): __________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________ 

 

Categoria de inscrição: 

(    ) Melhor trabalho de conclusão de curso 

         Título: _________________________________________________________ 

         Orientador: _____________________________________________________ 

         Semestre da defesa: (  ) 2013.1  (  ) 2013.2  (  ) 2014.1  (  ) 2014.2 

OBS.: Anexar a esta ficha uma cópia impressa e outra em cd com arquivo salvo                           

em formato pdf no momento da inscrição. 

(    ) Discente destaque da Monitoria 

          Disciplina: ______________________________________________________ 

          Orientador:______________________________________________________ 

          Semestre da monitoria: (  ) 2013.1  (  ) 2013.2  (  ) 2014.1  (  ) 2014.2 

(    ) Discente destaque da Mobilidade Acadêmica 

         Cidade/Estado/País da mobilidade:_____________________________________ 

         Instituição da mobilidade: ____________________________________________ 

         Período da mobilidade: (  ) 2013.1  (  ) 2013.2  (  ) 2014.1  (  ) 2014.2 

(    ) Discente destaque do Programa Idioma sem Fronteiras 

 Período em que participou do Programa: (  ) 2013.1  (  ) 2013.2  (  ) 2014.1         

(  ) 2014.2 

(    ) Discente destaque do Programa Ciências sem Fronteiras 

         Cidade/Estado/País da mobilidade:_____________________________________ 

         Instituição da mobilidade: ____________________________________________ 

         Período da mobilidade: (  ) 2013.1  (  ) 2013.2  (  ) 2014.1  (  ) 2014.2 

(    ) Discente destaque do Programa Jovens Talentos e seu orientador 

         Projeto desenvolvido dentro do Programa: _______________________________ 

         _________________________________________________________________ 

         Professor orientador: ________________________________________________ 

         Período em que esteve no Programa: ___________________________________ 

(    ) Discente destaque do PIBID, seu coordenador de área e seu supervisor na 

Educação Básica 

Subprojeto:________________________________________________________ 

Escola do Projeto:__________________________________________________ 

Professor Supervisor:________________________________________________ 

Professor Coordenador:______________________________________________ 

Período em que participou do Programa: (  ) 2013.1  (  ) 2013.2  (  ) 2014.1    

(  ) 2014.2 
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ANEXO 3 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

 

 

1º. Nota igual ou superior a 9 (nove) no trabalho de conclusão de curso, comprovado via 

ata de defesa; 

 

2º Coeficiente de rendimento do aluno inscrito; 

 

3º Nota de avaliação do Currículo Lattes segundo Anexo 1. 
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ANEXO 4 

 

 

 

FICHA DE ENVIO DO TCC INDICADO POR CURSO À CAPMA  

 

 

 

Nome do Aluno: _____________________________________________________ 

 

Curso: _____________________________________________________________ 

 

Unidade Acadêmica e/ou Centro: _______________________________________ 

 

Título do TCC: ______________________________________________________ 

 

Orientador: __________________________________________________________ 

 

Nota do TCC: ______________________ Coeficiente de Rendimento: ___________ 

 

Nota da análise do Currículo Lattes (conforme Anexo 1): ______________________ 

 

Reunião do Colegiado da Subunidade Acadêmica em _____/___________/_____________ 

 

Nome dos Presentes Assinatura 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

OBS.: Anexar a esta ficha: 

 Cópia da Ata de defesa do TCC; 

 Cópia da ficha de Inscrição do aluno no Programa Mérito Acadêmico 

 

Não é necessário anexar cópia do TCC! 


