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EDITAL N o 013/2008-DAA
CERTIDÃO
Certifico que o presente Edital foi
afixado em local de costume, nesta
Diretoria e no site http://www.daa.uem.br,
no dia 11/03/2008, às 12h30min.
Marcelo Augusto Oliveira de Castro
Secretário Executivo

Publica vagas e procedimentos relativos à
6ª Chamada Extraordinária dos
Concursos
Vestibulares de Inverno e Verão/2007, para
solicitação de vaga e matrícula de candidatos
classificados em lista de espera, para ingresso
nos cursos de graduação no período letivo 2008

O Diretor de Assuntos Acadêmicos da Universidade Estadual de Maringá, no uso de
suas atribuições regulamentares e considerando,
as disposições contidas nas Resoluções nºs 016/98-CEP e 022/2006-CEP, que
estabelecem procedimentos para a realização dos concursos vestibulares de inverno e
verão na UEM;
o calendário acadêmico 2008, aprovado pela Resolução nº 119/2007-CEP.
TORNA PÚBLICO
O número de vagas, os procedimentos, prazos para solicitação destas e para registro e
matrícula de candidatos classificados em lista de espera, ainda não convocados, dos
Concursos Vestibulares de Inverno e Verão/2007, para ingresso nos cursos de graduação
no ano letivo de 2008, em 6ª Chamada Extraordinária, observado o seguinte calendário:
1. Publicação de vagas por curso, turno e câmpus na internet..................
11/03/2008
2. Solicitação de vaga, exclusivamente via internet....................................
11/03/2008
3. Resultado e Efetivação da Matrícula, exclusivamente via internet.........
12/03/2008
4. Entrega da documentação de matrícula, via postal ou presencial..........
13/03/2008
O calendário das próximas Chamadas consta do item 4 deste Edital.
1. VAGAS
As vagas são oriundas de cancelamentos de matrícula, por iniciativa do aluno ou pela
UEM, por irregularidades na documentação e matrícula, referentes aos vestibulares de
inverno e verão/2007, distintamente.
2. SOLICITAÇÃO DE VAGA
As solicitações de vagas devem ser efetuadas, exclusivamente pela Internet, no
endereço www.daa.uem.br, no dia 11 de março de 2008, das 14 horas às 23h59
minutos.
Pode solicitar vaga somente o candidato classificado em lista de espera dos concursos
vestibulares de inverno e verão/2007. O candidato classificado em lista de espera nos
concursos vestibulares de inverno e de verão, pode solicitar vaga para os dois concursos
vestibulares, em caso de existência de vagas para ambos os concursos realizados. No caso
do candidato ser aprovado nos dois vestibulares, deve optar por um deles para efetuar
matrícula. Em hipótese alguma é permitida a matrícula em mais de um curso ou turno do
mesmo curso na UEM.
3. RESULTADO E MATRÍCULA
O Resultado das solicitações será publicado no dia 12 de março de 2008 às 14 horas,
no site http://www.daa.uem.br/.

O candidato aprovado no processo de solicitação de vaga, fica automaticamente
convocado a efetuar a matrícula, exclusivamente via internet, no mesmo endereço
eletrônico http://www.daa.uem.br/, no dia 12 de março de 2008 das 14 horas às 23h59
minutos.
Após o preenchimento dos formulários de matrícula, via internet, de acordo com as
instruções constantes no sistema, impressão do requerimento de matrícula e termos
necessários, o candidato deve imprimir as etiquetas de endereçamento, para envio da
documentação via correios ou entregar na Diretoria de Assuntos Acadêmicos (DAA)
ou Secretarias dos Câmpus Regionais da UEM, sempre com envelope etiquetado, até
o dia 13/03/2008. Documentos necessários para efetivação da matrícula:
● 2 fotografias 3X4 recentes, sendo que uma deve ser colada no requerimento de
matrícula;
● Fotocópia autenticada dos seguintes documentos:
● Cédula de identidade;
● Certidão de nascimento ou casamento ;
● Histórico Escolar do Ensino Médio, com carga horária e notas das disciplinas de
todas as séries e atestado de Conclusão do Ensino Médio, 1 via;
● Cadastro de Pessoa Física - CPF.
3.1 Locais para entrega da Documentação de Matrícula
Maringá - Campus-Sede da UEM

Diretoria de Assuntos Acadêmicos - DAA - Bloco 109
Av. Colombo, 5.790 - Campus Universitário - Fone/Fax (44) 3261-4246
Cianorte - Secretaria do Campus Regional de Cianorte

Rua D. Pedro II, s/n - Fone/Fax: (44) 3619-4000 - 3619-4010
Cidade Gaúcha - Secretaria do Campus Regional de Cidade Gaúcha

Rodovia PR 482, Km 45 - Fone/Fax: (44) 3675-1879
Goioerê - Secretaria do Campus Regional de Goioerê

Av. Reitor Zeferino Vaz, s/n - Jd. Universitário
Fone/Fax: (44) 3521-8720 - 3521-8701
Umuarama - Secretaria do Campus Regional de Umuarama-CTC

Rodovia PR 489, saída para Xambrê, nº 1400
Fone: (44) 3639-9496
Umuarama - Secretaria do Campus Regional de Umuarama-CCA

Estrada da Paca, s/n - Bairro São Cristóvão - Fones: (44) 3621-9400
4. CALENDÁRIO DAS PRÓXIMAS CHAMADAS
Na existência de vagas, as próximas Chamadas serão realizadas de acordo com o
seguinte calendário:
7ª Chamada: Publicação e solicitação de vagas............................................ 13/03/2008
Resultado e Efetivação da Matrícula........................................ 14/03/2008
8ª Chamada: Publicação e solicitação de vagas............................................ 15/03/2008
Resultado e Efetivação da Matrícula................................. 16 e 17/03/2008
Publique-se.
Maringá, 11 de março de 2008.

José Carlos Gomes
Diretor de Assuntos Acadêmicos

