ESTADO DO PARANÁ
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
Reitoria: Pró-Reitoria de Ensino / Diretoria de Assuntos Acadêmicos

EDITAL N o 020/2008-DAA
Publica vagas e procedimentos relativos à
2ª Chamada Regular do Concurso
Vestibular de Inverno 2008, para solicitação
de vaga e matrícula de candidatos
classificados em lista de espera, para
ingresso nos cursos de graduação, período
letivo 2009

CERTIDÃO
Certifico que o presente Edital foi
afixado em local de costume, nesta
Diretoria e no site www.daa.uem.br, no dia
07/08/2008, às 14h.
Marcelo Augusto Oliveira de Castro
Secretário

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 136/2007-CEP, que estabelecem
procedimentos para a realização dos concursos vestibulares na UEM;
o calendário acadêmico 2008, aprovado pela Resolução nº 119/2007-CEP.
TORNA PÚBLICO
O número de vagas, os procedimentos, prazos para solicitação das mesmas e para registro e
matrícula dos classificados em lista de espera, do Concurso Vestibular de Inverno 2008, para
ingresso nos cursos de graduação no ano letivo de 2009, em 2ª Chamada Regular.

1. SOLICITAÇÃO DE VAGA
As solicitações de vagas devem ser efetuadas, exclusivamente pela Internet, no endereço
www.daa.uem.br, a partir das 14 horas do dia 7 até o dia 8 de agosto de 2008, às 23h59 minutos.
Todos os candidatos classificados em lista de espera estão aptos a efetuar solicitação de sobra de
vagas. É considerado subseqüente o candidato cuja ordem de classificação na lista de espera, seja
imediata à do último candidato convocado, dentre os que tenham solicitado vaga nos prazos
estabelecidos.
3. RESULTADO E MATRÍCULA
O Resultado das solicitações será publicado no dia 9 de agosto de 2008 às 14 horas, no site
www.daa.uem.br.
O candidato aprovado no processo de solicitação de vaga deve efetuar a matrícula,
exclusivamente via internet, no mesmo endereço eletrônico www.daa.uem.br, no período de 9 de
agosto, a partir da 14 horas até o dia 11 de agosto de 2008 às 23h59.
Após o preenchimento dos formulários de matrícula, via internet, de acordo com as instruções
constantes no sistema e impressão do requerimento de matrícula e termos necessários, o candidato
deve imprimir as etiquetas de endereçamento, para envio da seguinte documentação, via correios.
● 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
Prazo máximo para postagem dos documentos: 12/08/2008
Publique-se.
Maringá, 7 de agosto de 2008.

Edson Luiz dos Santos
Diretor de Assuntos Acadêmicos
em exercício

