
 

 

 

 

ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS / PACTO DE CONVIVÊNCIA ACADÊMICA 

 

Caro (a) Acadêmico (a): 

 

O Programa Ensinar de Formação de Professores da Universidade Estadual do 

Maranhão/UEMA oportuniza o ingresso e a formação de mais de mil matriculados nos 

Cursos de Licenciaturas em Pedagogia, Letras, Biologia, Geografia, História e 

Matemática em doze municípios polos do Estado.  

O Programa Ensinar desenvolve-se em gestão acadêmico-administrativa democrática, 

eficiente, inovadora e de qualidade social calcada  em um espaço democrático, público e 

inclusivo. Para ampliação e fortalecimento do apoio acadêmico, no desenvolvimento 

das atividades de ensino, da pesquisa e da extensão disponibiliza para a comunidade 

acadêmica as Normas Gerais do Ensino de Graduação, aprovadas pela Resolução nº 

1045/2012 – CEPE/UEMA, instrumento regulamentar da Universidade Estadual do 

Maranhão quanto ao cumprimento dos currículos, da oferta e programa das disciplinas, 

da avaliação e verificação da aprendizagem, estágio curricular, monitoria, Calendário 

Universitário, horário das aulas, atividades teórico-práticas.  

A eficiência e a eficácia de um Programa dão-se a partir da observância dessas normas 

com vistas a experimentação de uma convivência saudável, produtiva e cidadã. 

Apresentamos aos Acadêmicos de forma sistemática os direitos e deveres do acadêmico 

aqui denominado de Pacto de Convivência Social e Pedagógica. 

 

DIREITOS 

 

Receber ensino de qualidade; 

Receber todas as informações a respeito do Programa e das rotinas da vida acadêmica; 

Ter acesso, no início do período letivo, ao programa da disciplina, à referência básica e 

complementar, às explicações referentes à metodologia de ensino, critérios e tipo (s) de 

Avaliação; 

Receber do professor da disciplina as orientações das atividades orientadas à distância, 

conforme Instrução Normativa nº 001/2017 – Programa Ensinar; 

Tomar conhecimento do resultado das avaliações antes da verificação seguinte e receber 

a avaliação, caso se trate de avaliação escrita; 

Ser orientado pelo professor da disciplina quanto às dificuldades de sua vida acadêmica; 

Usar de seu livre direito de expressão; 



   

 

 

Ter assegurada ampla defesa nos casos de aplicação de penas disciplinares; 

Recorrer ao órgão competente (Pró-Reitorias, Direção de Curso) toda vez que se sentir 

lesado em seus direitos por qualquer ato do professor, servidor ou dirigente do 

Programa Ensinar; 

Poder participar de todas as atividades científico-culturais da vida universitária. 

Utilizar os laboratórios das Ciências da Natureza, bem como receber aulas práticas; 

Ter aulas práticas que fortaleça o conhecimento teórico-prático; 

Ser tratado com respeito pela comunidade universitária; 

Ter assegurado o respeito à diversidade. 

 

DEVERES 

 

Valorizar a vaga da Universidade pública e gratuita que conquistou; 

Realizar a matrícula, observando as normas e as datas do Calendário Universitário; 

Respeitar todos os membros da comunidade universitária; 

Zelar pelo patrimônio científico, cultural e material do Programa Ensinar; 

Frequentar as atividades de ensino e ser pontual na entrega das atividades orientadas a 

distância; 

Cumprir, com probidade, as atividades determinadas pelo professor; 

Manter-se atualizado quanto ao seu desempenho de Aprendizagem; 

Realizar os componentes curriculares obrigatórios; 

Devolver, nos prazos estabelecidos, os livros retirados por empréstimo nas bibliotecas; 

Manter seus endereços e telefones atualizados na Coordenação de Curso e no sistema de 

controle acadêmico; 

Comprometer-se com a qualidade do ensino, pesquisa e de extensão desenvolvida pelo 

Programa Ensinar; 

Zelar pela boa conduta, respeitando a diversidade; 

Obedecer a todos os dispositivos normativos da UEMA. 

 

São Luís,      /      / 2017 

 



   

 

 

 

 

  


