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EDITAL Nº 

A Universidade Estadual do Maranhão 

Edital nº 15/2016 REITORIA/UEMA com os procedimentos e as normas para realização da seleção de 

reopção de cursos do Processo Seletivo de Acesso à Educ

22/02/2016, destinada a selecionar candidatos, no limite das vagas remanescentes, nos seus cursos de 

graduação, na modalidade presencial para o primeiro semestre do ano de 201

 

1 DAS VAGAS  

 

1.1 As vagas disponibilizadas por meio deste edital referem

graduação presenciais da UEMA.  

1.2 O ingresso dos candidatos aprovados no processo seletivo ocorrerá no primeiro semestre letivo de 

2016.  

1.3 As vagas para Reopção de Curso para o semestre letivo 201

Edital. 

1.4 Este Edital disciplina a reopção apenas de cursos em que não há excedentes.

2 DA INSCRIÇÃO  
 
2.1 A inscrição só poderá ser feita por candidato que participo
média suficiente para ocupar uma das vagas do curso sobre o qual recaiu sua opção inicial. 
2.2 O candidato poderá inscrever
qualquer um dos Centros de Estudo
inicial, conforme Apêndice A.  
2.3 Para registrar sua reopção, o candidato deverá efetuar a sua inscrição no endereço eletrônico 
www.vestibular.uema.br a partir do dia 
fevereiro de 2016.  

2.4 O candidato só poderá fazer a reopção apenas para 1 (um) curso.
2.5 As inscrições serão efetuadas, conforme indicação a seguir:
a) acessar o endereço eletrônico: 
b) selecionar, na caixa de opções, o link Reopção/PAES 201
c) acessar, imprimir e ler o Edital nº 
d) optar por um curso pertencente ao mesmo grupo de sua opção inicial (ver Apêndice A e 
Apêndice B deste Edital);  
e) preencher, conferir, confirmar e imprimir o requerimento de inscrição, em conformidade com 
este Edital.  
2.6 É de responsabilidade do cand
se seus dados estão corretos.  
2.7 O ato de inscrição implica o conhecimento e a aceitação irrestrita das normas estabelecidas 
neste Edital em relação às quais o candidato não poderá alegar des

 

 

  

Universidade Estadual do Maranhão – UEMA 
Assessoria de Concursos e Seletivos da Reitoria 
Divisão de Operação de Concursos Vestibulares 

Cidade Universitária Paulo VI. C.P. 09. Tirirical – CEP. 65055-970 – São Luís/MA. Fones: (98) 3245-

C.N.P.J. 06.352.421/0001/68 - Criada nos termos da Lei nº. 4.400 de 30.12.1981

EDITAL Nº 015/2016 - REITORIA/UEMA 
 

 

A Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, por meio da Reitoria, torna público aos interessados o 

UEMA com os procedimentos e as normas para realização da seleção de 

reopção de cursos do Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior – PAES 201

a selecionar candidatos, no limite das vagas remanescentes, nos seus cursos de 

graduação, na modalidade presencial para o primeiro semestre do ano de 2016.  

1.1 As vagas disponibilizadas por meio deste edital referem-se àquelas remanescentes dos cursos de 

1.2 O ingresso dos candidatos aprovados no processo seletivo ocorrerá no primeiro semestre letivo de 

Reopção de Curso para o semestre letivo 2016.1 estão discriminadas no Apêndice A deste 

1.4 Este Edital disciplina a reopção apenas de cursos em que não há excedentes. 

2.1 A inscrição só poderá ser feita por candidato que participou da classificação final e não obteve 
média suficiente para ocupar uma das vagas do curso sobre o qual recaiu sua opção inicial. 
2.2 O candidato poderá inscrever-se, para concorrer, mediante reopção, a qualquer curso e em 
qualquer um dos Centros de Estudos Superiores desde que dentro do mesmo grupo de sua opção 

2.3 Para registrar sua reopção, o candidato deverá efetuar a sua inscrição no endereço eletrônico 
www.vestibular.uema.br a partir do dia 18 de fevereiro de 2016 até às 23h59min do dia 

2.4 O candidato só poderá fazer a reopção apenas para 1 (um) curso. 
s, conforme indicação a seguir: 

a) acessar o endereço eletrônico: www.vestibular.uema.br;  
b) selecionar, na caixa de opções, o link Reopção/PAES 2016;  

, imprimir e ler o Edital nº 015/2016 – REITORIA/UEMA;  
d) optar por um curso pertencente ao mesmo grupo de sua opção inicial (ver Apêndice A e 

e) preencher, conferir, confirmar e imprimir o requerimento de inscrição, em conformidade com 

2.6 É de responsabilidade do candidato conferir, no endereço eletrônico www.vestibular.uema.br, 

2.7 O ato de inscrição implica o conhecimento e a aceitação irrestrita das normas estabelecidas 
neste Edital em relação às quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
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UEMA, por meio da Reitoria, torna público aos interessados o 

UEMA com os procedimentos e as normas para realização da seleção de 

PAES 2016, no período de 18 a 

a selecionar candidatos, no limite das vagas remanescentes, nos seus cursos de 

se àquelas remanescentes dos cursos de 

1.2 O ingresso dos candidatos aprovados no processo seletivo ocorrerá no primeiro semestre letivo de 

.1 estão discriminadas no Apêndice A deste 

u da classificação final e não obteve 
média suficiente para ocupar uma das vagas do curso sobre o qual recaiu sua opção inicial.  

se, para concorrer, mediante reopção, a qualquer curso e em 
s Superiores desde que dentro do mesmo grupo de sua opção 

2.3 Para registrar sua reopção, o candidato deverá efetuar a sua inscrição no endereço eletrônico 
23h59min do dia 22 de 

d) optar por um curso pertencente ao mesmo grupo de sua opção inicial (ver Apêndice A e 

e) preencher, conferir, confirmar e imprimir o requerimento de inscrição, em conformidade com 

idato conferir, no endereço eletrônico www.vestibular.uema.br, 

2.7 O ato de inscrição implica o conhecimento e a aceitação irrestrita das normas estabelecidas 
conhecimento. 

UEMA 
Assessoria de Concursos e Seletivos da Reitoria 
Divisão de Operação de Concursos Vestibulares 
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3 DA CLASSIFICAÇÃO E MATRÍCULA 
 
3.1 A classificação para a reopção de curso será feita obedecendo
opções feitas pelos candidatos e à ordem decrescente das médias finais obtidas pelos reoptantes, 
devendo ser divulgada no endereço eletrônico www.vestibular.uema
2016.  
3.2 A Pró-Reitoria de Graduação da UEMA publicará Edital convocando os candidatos classificados 
na Reopção/PAES 2016 para matrícula, no semestre letivo correspondente, contendo informações 
referentes à documentação exigida e prazo para sua realização. 
3.3 A matrícula para o candidato classificado na Reopção/PAES 201
semestre letivo a ele vinculado, assim como para o campus, curso e turno de sua opção. 
3.4 Perderá o direito à vaga o candidato c
comparecer ao local indicado ou não apresentar a documentação exigida para efetuar a matrícula 
no prazo estabelecido pela PROG/
3.5 A documentação obrigatória a ser apresentada no ato da matrícula 
a) certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar (original e xerox) com visto da 
Inspeção Escolar ou carimbo de isento do Conselho Estadual de Educação;
b) cédula de identidade (original e xerox); 
c) comprovação de quitação com o Serviço Militar para o candidato do sexo masculino, maior de 
18 anos e menor de 45 anos (original e xerox); 
d) título de eleitor acompanhado da certidão de quitação com as obrigações eleitorais (original e 
xerox);  
e) certidão de nascimento ou casamento (original e xerox); 
f) 01 (uma) foto 3x4 recente;  
g) CPF (original e xerox); h) comprovante de residência (original e xerox); 
3.6 A não apresentação da documentação de que trata o item 3.5 deste Edital implicará a não 
efetivação da matrícula pelo candidato.
4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
4.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação expressa das normas para o PAES 201
contidas neste Edital e nos demais documentos a serem oportunamente divulgados. 
4.2 A UEMA reserva-se o direito de, a
prestadas pelos candidatos.  
4.3 A UEMA não se responsabilizará por inscrições não recebidas em decorrência de falhas 
técnicas nos computadores, falhas de comunicação, congestionamento na transferên
dados, assim como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a efetivação da 
inscrição.  
4.4 Os casos omissos serão resolvidos pela 
Universidade Estadual do Maranhão.
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3 DA CLASSIFICAÇÃO E MATRÍCULA  

3.1 A classificação para a reopção de curso será feita obedecendo-se à ordem de prioridade das 
opções feitas pelos candidatos e à ordem decrescente das médias finais obtidas pelos reoptantes, 
devendo ser divulgada no endereço eletrônico www.vestibular.uema.br, no dia 

Reitoria de Graduação da UEMA publicará Edital convocando os candidatos classificados 
para matrícula, no semestre letivo correspondente, contendo informações 

gida e prazo para sua realização.  
3.3 A matrícula para o candidato classificado na Reopção/PAES 2016 só terá validade para o 
semestre letivo a ele vinculado, assim como para o campus, curso e turno de sua opção. 
3.4 Perderá o direito à vaga o candidato classificado na reopção que, por qualquer motivo, não 
comparecer ao local indicado ou não apresentar a documentação exigida para efetuar a matrícula 

PROG/UEMA.  
3.5 A documentação obrigatória a ser apresentada no ato da matrícula institucional é a seguinte: 
a) certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar (original e xerox) com visto da 
Inspeção Escolar ou carimbo de isento do Conselho Estadual de Educação; 
b) cédula de identidade (original e xerox);  

de quitação com o Serviço Militar para o candidato do sexo masculino, maior de 
18 anos e menor de 45 anos (original e xerox);  
d) título de eleitor acompanhado da certidão de quitação com as obrigações eleitorais (original e 

ento ou casamento (original e xerox);  

g) CPF (original e xerox); h) comprovante de residência (original e xerox);  
3.6 A não apresentação da documentação de que trata o item 3.5 deste Edital implicará a não 

rícula pelo candidato. 

4.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação expressa das normas para o PAES 201
contidas neste Edital e nos demais documentos a serem oportunamente divulgados. 

se o direito de, a qualquer momento, verificar a veracidade das informações 

4.3 A UEMA não se responsabilizará por inscrições não recebidas em decorrência de falhas 
técnicas nos computadores, falhas de comunicação, congestionamento na transferên
dados, assim como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a efetivação da 

4.4 Os casos omissos serão resolvidos pela DOCV/ASCONS/UEMA, ouvida a Assessoria Jurídica da 
Universidade Estadual do Maranhão. 

São Luís (MA), 11
 
 

Prof. Dr Gustavo Pereira da Costa 
Reitor 

-5461 / Fax: (98) 3245-5882 

Criada nos termos da Lei nº. 4.400 de 30.12.1981 

se à ordem de prioridade das 
opções feitas pelos candidatos e à ordem decrescente das médias finais obtidas pelos reoptantes, 

.br, no dia 24 de fevereiro de 

Reitoria de Graduação da UEMA publicará Edital convocando os candidatos classificados 
para matrícula, no semestre letivo correspondente, contendo informações 

só terá validade para o 
semestre letivo a ele vinculado, assim como para o campus, curso e turno de sua opção.  

lassificado na reopção que, por qualquer motivo, não 
comparecer ao local indicado ou não apresentar a documentação exigida para efetuar a matrícula 

institucional é a seguinte:  
a) certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar (original e xerox) com visto da 

de quitação com o Serviço Militar para o candidato do sexo masculino, maior de 

d) título de eleitor acompanhado da certidão de quitação com as obrigações eleitorais (original e 

3.6 A não apresentação da documentação de que trata o item 3.5 deste Edital implicará a não 

4.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação expressa das normas para o PAES 2016 
contidas neste Edital e nos demais documentos a serem oportunamente divulgados.  

qualquer momento, verificar a veracidade das informações 

4.3 A UEMA não se responsabilizará por inscrições não recebidas em decorrência de falhas 
técnicas nos computadores, falhas de comunicação, congestionamento na transferência on-line de 
dados, assim como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a efetivação da 

/UEMA, ouvida a Assessoria Jurídica da 

1 de fevereiro de 2015.  



Assessoria de Concursos e Seletivos da Reitoria
Div

 

Cidade Universitária Paulo VI. C.P. 09. Tirirical 

 C.N.P.J. 06.352.421/0001/68 

 

 

 
 
APÊNDICE A - Quadro de vagas de reopção PAES 
 
 

ORD. CÓDIGO CAMPUS 

1 0104 SÃO LUÍS ENGENHARIA DE PESCA BACHARELADO

2 0126 SÃO LUÍS 

3 0130 SÃO LUÍS 

4 0204 CAXIAS 

5 0205 CAXIAS 

6 0207 CAXIAS 

7 0209 CAXIAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA

8 0210 CAXIAS 

9 0214 CAXIAS 

10 0306 IMPERATRIZ CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA

11 0311 IMPERATRIZ 

12 0406 BACABAL 

13 0501 BALSAS ENGENHARIA AGRONÔMICA BACHARELADO

14 0503 BALSAS 

15 0603 SANTA INÊS 

16 1001 GRAJAÚ 

17 1801 
COELHO 

NETO 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA

18 1901 PINHEIRO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA

TOTAL 
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Quadro de vagas de reopção PAES 2016 

CURSO TURNO

ENGENHARIA DE PESCA BACHARELADO DIURNO

QUÍMICA LICENCIATURA DIURNO

ZOOTECNIA BACHARELADO MATUTINO

QUÍMICA LICENCIATURA NOTURNO

ENFERMAGEM BACHARELADO DIURNO

GEOGRAFIA LICENCIATURA VESPERTINO

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA DIURNO

LETRAS LICENCIATURA EM LÍNGUA 
PORTUGUESA, LÍNGUA INGLESA E 

LITERATURAS 
VESPERTINO

FÍSICA LICENCIATURA NOTURNO

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA MATUTINO

FÍSICA LICENCIATURA NOTURNO

ENFERMAGEM BACHARELADO DIURNO

ENGENHARIA AGRONÔMICA BACHARELADO DIURNO

ENFERMAGEM BACHARELADO DIURNO

ENFERMAGEM BACHARELADO DIURNO

ENFERMAGEM BACHARELADO DIURNO

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA NOTURNO

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA VESPERTINO
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TURNO TOTAL DE VAGAS 

DIURNO 39 

DIURNO 13 

MATUTINO 17 

NOTURNO 29 

DIURNO 7 

VESPERTINO 16 

DIURNO 18 

VESPERTINO 5 

NOTURNO 4 

MATUTINO 20 

NOTURNO 3 

DIURNO 9 

DIURNO 14 

DIURNO 22 

DIURNO 12 

DIURNO 26 

NOTURNO 26 

VESPERTINO 25 

 305 
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APÊNDICE B – Grupos dos Cursos
 
GRUPO 1 – CURSO(S) 

 
Engenharia Civil Bacharelado/ Engenharia Mecânica Bacharelado / Engenharia da Computação 
Bacharelado / Engenharia de Produção Bacharelado / Arquitetura e Urbanismo Bacharelado / Matemática 
Licenciatura / Física Licenciatura / Curso de Formação d
 

 
 
GRUPO 2 – CURSO(S) 

 
Química Licenciatura 
 

 
 
GRUPO 3 – CURSO(S) 

 
Engenharia de Pesca Bacharelado / Engenharia Agronômica Bacharelado / Ciências Biológicas Licenciatura 
/ Medicina Veterinária Bacharelado
Bacharelado / Tecnologia em Agroindústria 
 

 
 
GRUPO 4 – CURSO(S) 

 
Letras Licenciatura em Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Literaturas 
estrangeira em Inglês Letras Licenciatura em Língua Portuguesa e Literaturas 
língua estrangeira em Inglês. 
 

 
 
GRUPO 5 – CURSO(S) 

 
Letras Licenciatura em Língua Portuguesa, Língua Espanhola e Literaturas 
estrangeira em Espanhol Letras Licenciatura em Língua Portuguesa e Literaturas 
língua estrangeira em Espanhol 
 

 
 
GRUPO 6 – CURSO(S) 

 
Pedagogia Licenciatura / Música Licenciatura / Direito Bacharelado
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Grupos dos Cursos 

Engenharia Civil Bacharelado/ Engenharia Mecânica Bacharelado / Engenharia da Computação 
Engenharia de Produção Bacharelado / Arquitetura e Urbanismo Bacharelado / Matemática 

Licenciatura / Física Licenciatura / Curso de Formação de Oficiais – CBMMA 

Engenharia de Pesca Bacharelado / Engenharia Agronômica Bacharelado / Ciências Biológicas Licenciatura 
/ Medicina Veterinária Bacharelado / Enfermagem Bacharelado / Medicina Bacharelado / Zootecnia 

/ Tecnologia em Agroindústria  

Letras Licenciatura em Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Literaturas - com opção de prova de língua 
Letras Licenciatura em Língua Portuguesa e Literaturas - com opção de prova de 

Letras Licenciatura em Língua Portuguesa, Língua Espanhola e Literaturas - com opção de prova de língua 
Espanhol Letras Licenciatura em Língua Portuguesa e Literaturas - com opção de prova de 

Música Licenciatura / Direito Bacharelado 

-5461 / Fax: (98) 3245-5882 
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Engenharia Civil Bacharelado/ Engenharia Mecânica Bacharelado / Engenharia da Computação 
Engenharia de Produção Bacharelado / Arquitetura e Urbanismo Bacharelado / Matemática 

Engenharia de Pesca Bacharelado / Engenharia Agronômica Bacharelado / Ciências Biológicas Licenciatura 
/ Enfermagem Bacharelado / Medicina Bacharelado / Zootecnia 

com opção de prova de língua 
com opção de prova de 

com opção de prova de língua 
com opção de prova de 
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GRUPO 7 – CURSO(S) 

 
Administração Bacharelado / Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar 
 

 
 
GRUPO 8 – CURSO(S) 

 
História Licenciatura / Geografia Licenciatura
 

 
 
GRUPO 9 – CURSO(S) 

 
Engenharia Florestal Bacharelado / 
 

 
 
GRUPO 10 – CURSO(S) 

 
Ciências Sociais - Bacharelado e/ou 
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Bacharelado / Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar – CFO PMMA

História Licenciatura / Geografia Licenciatura e/ou Bacharelado 

 Tecnologia de Agronegócios / Tecnologia de Gestão Ambiental

 Licenciatura 
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CFO PMMA 

Gestão Ambiental 


