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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO – PROPGI 

COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO – CPG 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE O EDITAL Nº 11/2020 – PROPGI/UEMASUL 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

LATO SENSU 

 

 

1) Até quando vão as inscrições?  Até dia 20 de janeiro de 2021. 

 

2) Quais as modalidades de ensino? Presencial ou remoto, híbrido ou não, a depender da 

situação sanitária.  

 

3) Os cursos podem ser gratuitos? Os cursos podem ser: gratuitos, autossustentados ou 

conveniados. 

 

4) Onde devo realizar a incrição? A inscrição do Projeto de Curso de Especialização é feita 

por meio de abertura de processo a ser protocolado no Centro, ao qual o curso está vinculado. 

 

5) Quais os documentos necessários para a inscrição? São necessários: Requerimento de 

inscrição (Apêndice I); Projeto do Curso (Apêndice II); Termo de anuência do Centro, 

(Apêndice III); Termos de compromisso dos docentes (Apêndice IV); Termo de compromisso 

do(a) coordenador(a) (Apêndice V); Termo de compromisso do(a) a técnico(a)s (Apêndice VI); 

Termo de viabilidade financeira (Apêndice VII); Ata da aprovação do projeto, de criação e 

oferta do curso; Comprovante de envio, do Projeto do Curso (em formato Word) para o 

endereço eletrônico posgradpropgi@uemasul.edu.br (imprimir o e-mail de envio e juntar ao 

processo). 

 

6) Onde posso encontrar os modelos dos documentos necessários para a inscrição? Os 

modelos dos documentos estão disponíveis em “ Seleção anual de projetos de Cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu, Especialização”, no sítio 

eletrônico:https://www.uemasul.edu.br/portal/pos-graduacao/selecao-de-projetos-de-

especializacao/. 

 

7) O projeto tem limite de página? Não tem limite de página, porém é necessário seguir o 

modelo do Projeto do Curso (Apêndice II). 

 

8) Se o projeto é gratuito, sem cobrança de mensalidades, é necessário apresentar o item 

10 do Projeto do Curso (Apêndice II) sobre os Aspectos Financeiros? Sim. (principalmente 

devido à cobrança de taxa de inscrição) 

 

9) Como devem ser calculadas as vagas de cotas? O Art. 11 da Resolução n° 37/2018 – 

CONSUN/UEMASUL fala sobre os quantitativos para o cumprimento das ações afirmativas e 

destina 5% (cinco por cento) para pessoas com deficiência e 5% (cinco por cento) para 

indígenas e quilombolas.  
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10) Há previsão de  gratuidade? Para os cursos da modalidade autossustentada, deve ser 

prevista gratuidade para dois grupos de candidatos: 

 

a)  servidores da UEMASUL: 10% (dez por cento) de vagas gratuitas; 

b) candidatos que comprovem carência financeira: 5% (cinco por cento) de vagas gratuitas. 

 

11) O que é o código exigido no item 1 do Projeto do Curso (Apêndice II) sobre a 

Identificação do Projeto? Se trata dos códigos da Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq 

disponível em http://lattes.cnpq.br/web/dgp/arvore-do-conhecimento.  

 

12) É necessário documentação impressa? Sim, o processo deverá ser instruído com a 

documentação impressa, conforme o  item 4 do Edital nº 11/2020 – PROPGI/UEMASUL, e 

deverá ser entregue/protocolado no CENTRO, de acordo com o calendário deste Edital. 

 

13) É necessário envio de documentação digital? Sim, o Projeto Pedagógico do Curso deve 

ser enviado, em formato Word, juntamente com a documentação citada no item 4 do Edital nº 

11/2020 – PROPGI/UEMASUL, em um único e-mail, para o endereço eletrônico 

posgradpropgi@uemasul.edu.br. (O comprovante do envio deve constar nos autos do processo 

protocolado no CENTRO e este ser o mesmo protocolado no CENTRO). 

  

14) Quais os horários que as aulas podem ser ofertadas? Os cursos deverão ofertar as aulas 

aos sábados e domingos (dentro do período letivo da UEMASUL), e às sextas-feiras, sábados 

e domingos (no período de férias letivas da UEMASUL). 

 

15) Quantas podem ser as etapas de oferecimento de disciplinas? Os cursos poderão ser 

ministrados em uma ou mais etapas, com duração mínima de 1 (um) ano, não excedendo o 

prazo máximo de 2 (dois) anos consecutivos para o cumprimento da carga horária mínima, 

incluída a entrega e defesa do trabalho de conclusão de curso. 

 

16) Quais os itens que devem conter no projeto do curso?  O projeto do curso deve conter 

a identificação do Projeto (Instituição, o Centro responsável, o curso proposto, a área, subárea, 

área de avaliação e especialidade do conhecimento, coordenador(a) do curso); Caracterização, 

Estrutura e funcionamento do Curso (período de realização, carga horária, modalidade, regime 

do curso, dias e horário de funcionamento, número de vagas, clientela-alvo); Justificativa, 

objetivos e necessidades do curso; Processo seletivo e de avaliação do curso; Disciplinas e 

corpo docente; Ementas e referências das disciplinas; Metodologia de ensino e avaliação, por 

disciplina; O corpo docente e o coordenador do curso; O calendário próprio do curso com 

horários e datas de cada módulo; Infraestrutura disponível; Aspectos financeiros; Previsão de 

despesas; Recursos financeiros para funcionamento do curso; Síntese das despesas e fontes de 

receita. 

 

17) Como será a análise e homologação da inscrição? Esta etapa consistirá na conferência 

da documentação exigida no item 4 do Edital nº 11/2020 – PROPGI/UEMASUL, sendo 

considerado indeferido o pedido de inscrição que não atender, integralmente, às exigências do 

http://lattes.cnpq.br/web/dgp/arvore-do-conhecimento
mailto:posgradpropgi@uemasul.edu.br
mailto:posgradpropgi@uemasul.edu.br


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Rua Godofredo Viana, 1.300 - Centro. CEP: 65901- 480 - Imperatriz/MA  

C.N.P.J 26.677.304/0001-81- Criada nos termos da Lei nº 10.525, de 03.11.2016  

Edital. A documentação impressa e digital devem conter o mesmo teor, caso contrário o projeto 

será desclassificação. Os projetos de curso com documentação incompleta, tanto a impressa 

quanto a enviada em arquivo digital, não serão avaliados. Esta etapa será feita por Comissão 

Institucional da Pós-Graduação constituída pela PROPGI. Projetos entregues fora do prazo 

estipulado no item 9 do Edital nº 11/2020 – PROPGI/UEMASUL serão desclassificados e o 

processo será devolvido ao proponente. 

 

18) Como será o julgamento do projeto? Os projetos passarão por duas avaliações. O 

julgamento será feito conforme os critérios e pesos estabelecidos, no Item 8.2. do Edital nº 

11/2020 – PROPGI/UEMASUL. O projeto será avaliado pelo Comitê Institucional de Pós-

Graduação, da PROPGI/UEMASUL e por avaliador externo (ad hoc). 

 

19) Quais os critérios de avaliação dos projetos? Para a avaliação serão observados os 

seguintes itens/aspectos: Consistência e coerência  do projeto; Justificativa e objetivos 

propostos; Adequação da metodologia aos objetivos; Mérito técnico-científico do projeto e 

relevância para o desenvolvimento regional; Estrutura curricular (componente curricular, 

ementas e referências); Composição do corpo docente (Titulação); Adequação do cronograma 

às atividades previstas; e Infraestrutura disponível (salas, equipamentos etc.).  

 

20) Qual o critério para desempate? Em caso de projetos com a mesma pontuação total, o 

critério de desempate será a obtenção de maior pontuação no quesito “2” e “4” do quadro 01 do 

Edital nº 11/2020 – PROPGI/UEMASUL, nesta ordem, até que se configure o desempate.  

 

21) Quando devem ser iniciadas as atividades? Os cursos aprovados neste Edital iniciarão 

suas atividades em 2021. 

 

 

Imperatriz - MA, 29 de dezembro de 2020. 

  

 

 

 

 

Prof. Dr. Diego Carvalho Viana 

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação em exercício 

Portaria n° 278/2020 – GR/UEMASUL 

 


