
 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO 

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DA UEMA – NAU  

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES, SERVIDORES 

E MEMBROS DA COMUNIDADE EXTERNA NO CURSO BÁSICO DE 

EXTENSÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS (VESPERTINO) 

DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DA UEMA – NAU 

EDITAL N.º 10/2019 – NAU/UEMA 

A Universidade Estadual do Maranhão, por meio do Núcleo de 

Acessibilidade da UEMA – NAU, torna público o presente edital para seleção de 

candidatos para o Curso Básico de Extensão em Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS (Vespertino) do segundo semestre de 2019, sendo um curso de 

modalidade presencial com carga horária de 80 horas. 

 

I – DA PARTICIPAÇÃO 

Poderão se candidatar às vagas oferecidas para o Curso Básico de 

Extensão em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (Vespertino): alunos, 

servidores, professores e comunidade externa em geral, desde que atendam os 

seguintes critérios: 

a) Ter idade igual ou superior de 16 anos; 

b) Possuir ensino médio completo. 

 

II – DA INSCRIÇÃO 

2.1 As inscrições estarão abertas a partir do dia 23 de setembro de 2019 ao dia 

03 de outubro de 2019. 

2.2 As inscrições deverão ser realizadas no endereço eletrônico: 

https://sis.sig.uema.br/sigaa/public/home.jsf; 



 

 

 

2.3 O valor da taxa única de inscrição para o Curso Básico de Extensão em 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (Vespertino) é R$ 100,00 e deve ser pago 

através de deposito identificado ou transferência bancária realizada na conta 

bancária: Agência: 5750-9, Conta Corrente: 539-8, Banco: Banco do Brasil; 

2.4 Só serão aceitos comprovantes de depósito identificado ou transferência 

bancária no nome do candidato titular; 

2.5 Para confirmação da inscrição, o candidato deverá entregar as cópias 

do RG, CPF, certificado de ensino médio e comprovante da taxa única de 

inscrição Curso Básico de Extensão em Língua Brasileira de Sinais - 

LIBRAS (Vespertino) no Núcleo de Acessibilidade da UEMA ou enviar os 

documentos via e-mail para: nau@uema.br até dia 03 de outubro de 2019 

(Cidade Universitária Paulo VI, Av. Lourenço Vieira da Silva, nº 1000 - Bairro: 

Jardim São Cristóvão, CEP 65055-310 – São Luís/MA); 

2.6 Não serão válidas inscrições recebidas incompletas e após a data do 

encerramento das inscrições. 

 

III – DAS VAGAS 

3.1 Serão disponibilizadas 40 (quarenta) vagas. 

3.2 O critério para preenchimento das vagas será feito por meio da ordem de 

inscrição online dos candidatos; 

3.3 Após o preenchimento das vagas, as inscrições serão encerradas.  

 

IV – DA DURAÇÃO DO CURSO 

4.1 O curso terá duração de 80 horas. 

4.2 O início do curso será no dia 07 de outubro de 2019, finalizando no dia 11 de 

dezembro do mesmo ano; 



 

 

 

4.3 As aulas serão ministradas todas as segundas e quartas-feiras, das 13:50h 

às 18:00h, na Sala 8 do Curso de Geografia/UEMA (Cidade Universitária Paulo 

VI, Av. Lourenço Vieira da Silva, nº 1000 - Bairro: Jardim São Cristóvão, CEP 

65055-310 – São Luís/MA). 

 

V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1. Para que o candidato conclua o curso, ele deverá participar de no mínimo 

70% (setenta por cento) das aulas ministradas; 

5.2. O certificado estará disponível via SIGUEMA, após a conclusão do curso; 

5.3. O ato de inscrição implica a concordância e aceitação de todos os critérios, 

condições e disposições deste edital.  

 

 

São Luís, 17 de setembro de 2019. 

 

 

 

Profa. Ma. Marilda de Fátima Lopes Rosa 

Coordenadora no Núcleo de Acessibilidade da UEMA 


