
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - NAU

EDITAL N° 01/2022 - NAU/UEMA DE SELEÇÃO DE DISCENTES NO CURSO DE
LIBRAS ESCRITA - SIGNWRITING DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DA UEMA

1. A Universidade Estadual do Maranhão, por meio do Núcleo de Acessibilidade
da UEMA - NAU, torna público no período de 10 a 23 de janeiro de 2022
estarão abertas as inscrições de candidatos ao preenchimento de 40 vagas
de discentes no curso de Libras Escrita - SignWriting online, na qualidade de
curso de extensão com carga horária de 60 horas.

2. Poderão se candidatar às vagas oferecidas para o Curso de Libras Escrita
SignWriting: alunos, servidores, professores e comunidade externa em geral,
desde que atendam os seguintes critérios:

2.1. Ter idade igual ou superior a 16 anos;

2.2. Ter concluído o Ensino Médio;

2.3. Ter fluência em Língua Brasileira de Sinais - Libras.

3. As inscrições para o curso de que trata esse edital estarão abertas no
período de 10 de janeiro de 2022 a 23 de janeiro de 2022.

3.1. As inscrições deverão ser realizadas por meio do link:
https://sis.sig.uema.br/sigaa/public/home.jsf .Caso o candidato não
tenha cadastro no sistema de extensão da UEMA, será necessário
realizar o cadastro antes da inscrição no curso. O atalho para o
cadastro está disponível no mesmo link do item anterior.

3.2. O deferimento da inscrição está sujeita à condição do item 2.3 deste
edital, que será aferida por meio do envio de comprovação de
proficiência em Libras via formulário disponível no seguinte link:
https://forms.gle/wQC6WzGC6yC2zUwM8

https://sis.sig.uema.br/sigaa/public/home.jsf
https://forms.gle/wQC6WzGC6yC2zUwM8


3.2.1. Serão aceitos como comprovantes de proficiência em Libras:
certificados de cursos de Libras de nível intermediário ou nível
acima; certificado de graduação em Letras Libras; certificado
PROLIBRAS; declaração de aprovação em exame de
proficiência em Libras emitida por departamento universitário ou
por professor de Libras.

3.3. Não será cobrado nenhum valor pela inscrição ou como mensalidade
do curso.

3.4. Não serão deferidas inscrições incompletas ou feitas após o prazo
estipulado neste edital.

3.5. As inscrições deferidas serão divulgadas no site do NAU/UEMA.

4. Serão disponibilizadas 40 vagas assim distribuídas: 22 vagas para a
comunidade externa e alunos da UEMA em geral; 10 vagas para surdos que
cumpram os requisitos do item 2 deste edital; 8 vagas para servidores da
UEMA.

4.1. Na incompletude das vagas de uma das categorias dispostas no item
4, as vagas podem ser remanejadas.

4.2. As vagas serão preenchidas conforme a ordem de inscrição dos
candidatos.

4.3. No caso do recebimento de inscrições suficientes para mais de uma
turma, a direção do Núcleo de Acessibilidade avaliará a possibilidade
de oferecimento do curso em duas turmas simultâneas, cujos detalhes
de funcionamento serão divulgados posteriormente.

5. O curso tem carga horária de 60 horas.

5.1. As aulas se iniciarão no dia 01 de fevereiro de 2022 e se encerrarão
no dia 05 de abril de 2022.

5.2. O curso ocorrerá remotamente por meio das plataformas Google
Classroom, Google Meet e Youtube.

5.3. Os encontros on-line do curso serão realizados às terças-feiras, das
19:00hs às 21:00hs.

5.4. As aulas serão ministradas em Libras.



6. CRONOGRAMA. Todas as publicações serão feitas na página do Núcleo de
Acessibilidade da UEMA http://www.nau.uema.br/?p=683 .

CRONOGRAMA

Vigência do Edital De 10 a 31 de janeiro de 2022

Período de inscrições De 10 a 23 de janeiro de 2022

Divulgação das inscrições deferidas 26 de janeiro de 2022

Divulgação da segunda turma e da lista
de inscrições deferidas, se houver

26 de janeiro de 2022

Divulgação do(s) link(s) da(s) sala(s) do
curso no Google Classroom

27 de janeiro de 2022

7. Os casos omissos serão resolvidos pela diretoria do Núcleo de Acessibilidade
da UEMA.

São Luís, 04 de janeiro de 2022.

Marilda de Fátima Lopes Rosa

Coordenadora do Núcleo de Acessibilidade da UEMA

http://www.nau.uema.br/?p=683

