
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 – São Luís - Maranhão. 

 
 Colégio Universitário 
 

 

 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ALUNOS NO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL; 1º 
ANO DO ENSINO MÉDIO REGULAR; 1º ANO DOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO 
INTEGRADO EM ADMINISTRAÇÃO E EM MEIO AMBIENTE E NO CURSO TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM NA MODALIDADE SUBSEQUENTE 
 

NOTA 3 

EDITAL COLUN Nº 02/2018 
 

O COLÉGIO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – COLUN/UFMA 
e o Núcleo de Eventos e Concursos – NEC/UFMA, no uso de suas atribuições legais e em 

atendimento à solicitação da Defensoria Pública da União, RESOLVE retificar os itens 2.16 e 13.1 do Edital 
COLUN nº 02/2018, nos seguintes termos: 

 

ONDE SE LÊ:  

2.16 O candidato e/ou seu representante legal que, por equívoco ou deliberadamente, optar por 

concorrer às vagas destinadas aos estudantes da escola pública, sendo egresso de escola privada e, uma vez 

aprovado no Processo Seletivo nesta condição, ficará impedido de realizar sua matrícula no Colégio 

Universitário. 

 

13.1 A matrícula dos candidatos aprovados e selecionados no Processo Seletivo para ingresso de alunos 

no Colégio Universitário será efetuada junto à Secretaria do COLUN (localizada na Avenida dos Portugueses, 

nº 1966, Cidade Universitária, São Luís-MA), nos dias 15, 16, 17 e 18 de janeiro de 2019, no horário das 

8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas (observado horário local de São Luís/MA). 

 

LEIA-SE: 
 

2.16 O candidato inscrito na condição de aluno cotista oriundo de escola pública, se aprovado, figurará 

em lista específica da série/cota/modalidade escolhida e também na listagem de ampla concorrência da 

série pretendida, de acordo com a sua pontuação/classificação no seletivo. 

2.16.1 O candidato cotista aprovado no limite do número de vagas oferecidos à cota/modalidade 

e à ampla concorrência simultaneamente, terá sua matrícula efetivada prioritariamente na vaga 

destinada à cota/modalidade se assim preencher os requisitos exigidos. 

 

13.1 A matrícula dos candidatos aprovados e selecionados no Processo Seletivo para ingresso de alunos 

no Colégio Universitário será efetuada junto à Secretaria do COLUN (localizada na Avenida dos Portugueses, 

nº 1966, Cidade Universitária, São Luís-MA), nos dias 15 e 16 de janeiro de 2019 (candidatos 

selecionados nas cotas), e 17 e 18 de janeiro de 2019 (candidatos selecionados na ampla concorrência), 

no horário das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas (observado horário local de São Luís/MA). 
 

 

Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital COLUN Nº02/2018. 
Informações: (98) 3272-8066 ou e-mail: nec@ufma.br 

 

São Luís, 13 de dezembro de 2018. 
 

Comissão do Processo Seletivo 


