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UFMA e IFMA ofertam
4.098 vagas em cursos
por meio do Sisu 2018

TJMA abre hoje
Ano Judiciário em
sessão especial

De acordo com o MEC, inscrições pelo Sistema de Seleção Unificada
começaram ontem e prosseguem até sexta-feira, 26, em todo o país

O Poder Judiciário do Maranhão realiza hoje, às 9h, a abertura do Ano Judiciário de 2018, em sessão especial
conduzida pelo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.
Autoridades, chefes de Poderes,
profissionais das diversas carreiras
jurídicas - advogados, membros do
Ministério Público, procuradores, defensores públicos - participarão da
solenidade.
“A sessão especial de abertura
do Ano Judiciário é repleta de simbologia. Em rigor, ela não marca
efetivamente o início ou o reinício
dos trabalhos desta Corte de Justiça, na medida em que, como bem
sabem todos os que atuam ou precisam do Poder Judiciário, os serviços forenses jamais são suspensos,
uma vez que a Justiça trabalha de
forma ininterrupta”, explica o presidente do TJMA.
De acordo com o desembargador José Joaquim Figueiredo dos
Anjos, a abertura do Ano Judiciário
“é a autêntica renovação do juramento de bem servir de Justiça a
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Universidade Federal do
Maranhão (UFMA) e o
Instituto Federal do Maranhão (IFMA) ofertam
4.098 vagas em cursos de ensino
superior a serem preenchidas por
meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), cujas inscrições começaram ontem, 23, por determinação do Ministério da
Educação (MEC). Para a inscrição
via Sisu, serão consideradas as
notas obtidas na edição do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) do ano passado.
Considerando apenas a
UFMA, são oferecidas 2.458 vagas
somente para o primeiro semestre deste ano em 61 cursos distribuídos nos campi de São Luís,
Chapadinha, Imperatriz, Pinheiro
e Bacabal. Já para o IFMA, estão
disponíveis 1.640 vagas em 41 cursos de graduação distribuídos por
15 campi da capital maranhense
e do interior do estado. Somente
para a unidade do instituto em Caxias (MA), estão sendo disponibilizadas 200 vagas em cinco cursos.
Ao contrário da UFMA, as
vagas preenchidas via Sisu no
IFMA são para cursos disponíveis no primeiro e segundo semestres deste ano. De acordo
com calendário oficial divulgado
pelo MEC, a divulgação dos resultados deverá ocorrer até o dia
29 deste mês.
Ainda de acordo com o MEC,
as matrículas para os aprovados
na UFMA ocorrerão entre os dias
5 e 7 de fevereiro deste ano. Em
São Luís, o procedimento poderá
ser feito neste período no Centro
Pedagógico Paulo Freire, situado
no campus universitário Dom

Divulgação

As inscrições via Sistema de Seleção Unificada foram iniciadas ontem e prosseguem até sexta, 26
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Sessão especial será conduzida pelo presidente do
TJMA, desembargador José Joaquim Figueiredo
todos aqueles que procuram o Poder
Judiciário do Maranhão”.
A cerimônia será transmitida, ao
vivo, pela Rádio Web Justiça do Maranhão, que pode ser acessada por
desktop, tablet ou celular, por meio
dos sites.
No www.tjma.jus.br, basta clicar
no banner da rádio. Nos sites
www.radios.com.br e www.tunein.com, a conexão se dá por meio
de busca com os termos “Rádio Web
Justiça do Maranhão” ou “Rádio Justiça do Maranhão”.
No smartphone, há também a
opção de acesso direto pelo site oficial do TJMA ou pelos aplicativos Tunein ou Radiosnet.
No sistema multimídia ou aparelho de som compatível do carro,
basta parear o sinal do celular por
meio de bluetooth com o equipamento do veículo e selecionar a
opção bluetooth no “source”, no qual
ficam também as faixas AM e FM.
Numa Smart TV conectada à internet, o acesso pode ser feito pelo
aplicativo TuneIn ou acessando os
sites pelo navegador instalado no
aparelho de TV. 
Divulgação

UFMA
Total de vagas: 2.458
Número de cursos: 61
Divulgação dos resultados
do Sisu: 29 de janeiro de
2018
Período de matrículas: 5 a
7 de fevereiro de 2018

Delgado (campus do Bacanga).
No caso dos aprovados para cursos no IFMA, as inscrições começarão no dia 30 deste mês e seguirão até o próximo dia 7.
Lista de espera
De acordo com informações do
site da UFMA, os candidatos que

IFMA
Total de vagas: 1.640
Número de cursos: 41
Divulgação dos resultados
do Sisu: 29 de janeiro de
2018
Período de matrículas: 30
de janeiro a 7 de fevereiro

não foram selecionados na primeira lista de aprovados poderão
ainda manifestar interesse em ingresso em cursos por meio da lista
de espera, que estará disponível a
partir do dia 29 deste mês no site
do Sisu (sisu.mec.gov.br). Em cada
curso, 50% das vagas são destinadas ao sistema de cotas. 

Oferta de vagas
para instituições
O Sisu é o sistema
informatizado usado para
a oferta de vagas em
instituições públicas de
educação superior em
todo o país. De acordo
com a pasta, cada
candidato (a) pode fazer
até duas opções de
curso. Somente podem
concorrer via sistema
estudantes que tenham
feito o Enem do ano
passado e obtido nota
acima de zero na redação.
Desembargador José Joaquim Figueiredo, presidente do TJMA

