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PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E 
FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA PROFESSOR ORIENTADOR DE TCC 
PARA O CURSO SUPERIOR DE SEGURANÇA NO TRABALHO, NA MODALIDADE A 
DISTÂNCIA, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA.   
 

ONDE SE LÊ:  
 
A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), por meio do Núcleo de Tecnologias 

para Educação (UEMAnet), torna público que, no período de 27/04/2022 a 08/05/2022 

estarão abertas as inscrições para preenchimento de vagas e formação de cadastro de 

reserva para  Professor Orientador de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do 

Curso Superior de Segurança no Trabalho, na  modalidade a distância, observadas as 

condições contidas neste Edital, bem como as normas  estabelecidas no Decreto Estadual 

nº 37.176, de 10 de novembro de 2021 e suas alterações,  Decreto Estadual nº 37.360, de 

03 de janeiro de 2022, e na Portaria Normativa GR/UEMA nº 79, de 25 de março de  

2022, que dispõem sobre as regras para retomada gradual das atividades educacionais, em  

virtude da pandemia de COVID-19; na Resolução nº 1477, de 6 de outubro de 2021– 

CEPE/UEMA, que  estabelece o regimento dos cursos de graduação na UEMA, na Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, e no Decreto  Federal nº 5.154 de 23 de julho 2004, 

que regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394/96, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências.   

 
 

LEIA-SE:  
 
A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), por meio do Núcleo de Tecnologias 

para Educação (UEMAnet), torna público que, no período de 27/04/2022 a 12/05/2022 

estarão  abertas as inscrições para preenchimento de vagas e formação de cadastro de 

reserva para  Professor Orientador de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do 

Curso Superior de Segurança no Trabalho, na  modalidade a distância, observadas as 

condições contidas neste Edital, bem como as normas  estabelecidas no Decreto Estadual 

nº 37.176, de 10 de novembro de 2021 e suas alterações,  Decreto Estadual nº 37.360, de 

03 de janeiro de 2022, e na Portaria Normativa GR/UEMA nº 79, de 25 de março de  

2022, que dispõem sobre as regras para retomada gradual das atividades educacionais, em  

virtude da pandemia de COVID-19; na Resolução nº 1477, de 6 de outubro de 2021– 

CEPE/UEMA, que  estabelece o regimento dos cursos de graduação na UEMA, na Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, e no Decreto  Federal nº 5.154 de 23 de julho 2004, 

que regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394/96, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências.   
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