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EDITAL No 023/2008-DAA
 

CERTIDÃO 
Certifico que o presente Edital foi 

publicado no site www.daa.uem.br, no dia 
29/10/2008, às 14 horas. 

Marcelo Augusto Oliveira de Castro 
Secretário da DAA 

 Publica vagas e procedimentos relativos à 
3ª Chamada do Concurso Vestibular dos 
cursos de Física e Pedagogia, modalidade 
de Educação a Distância/2008, para 
solicitação de vaga e matrícula de 
candidatos classificados em lista de espera.

 
O Diretor de Assuntos Acadêmicos da Universidade Estadual de Maringá, no uso de 

suas atribuições regulamentares e considerando, 
o Ato executivo N.º 018/2008-GRE, que aprova o número de vagas para o Concurso 

Vestibular dos cursos de graduação em Física e Pedagogia, a serem ofertados na 
modalidade de educação a distância; 

o Edital nº 11/2008-CVU, de 20/08/2008, que publica os procedimentos e as normas 
relativos ao Concurso Vestibular EAD/2008 para os cursos de graduação em Física e 
Pedagogia, a serem ofertados na modalidade de educação a distância; 

o Manual do Candidato do Concurso Vestibular dos cursos de Educação a 
Distância/2008, publicado em www.cvu.uem.br; 

o Manual de Matrícula de Calouros dos cursos ministrados na modalidade de Educação 
a Distância, publicado em www.daa.uem.br. 

 
TORNA PÚBLICO. 

 
1. A 3ª Chamada do Concurso Vestibular/2008, para os cursos de graduação, 

Licenciatura Plena, em Física e Pedagogia, ofertados na modalidade de Educação a 
Distância. 

2. O número de vagas remanescentes da 2ª Chamada, prazos e procedimentos para 
solicitação pelos candidatos classificados em lista de espera, ainda não convocados. 

3. Instruções para o registro acadêmico, matrícula inicial e encaminhamento da 
documentação referente ao registro acadêmico. 

4. Orientações para solicitação de vaga em outro Pólo de Educação a Distância, no 
caso de existência de vaga. 

 
1. VAGAS 

 
As vagas são oriundas de inexistência de candidatos classificados no Pólo de Educação 

a Distância, da não efetivação de matrícula por candidatos no prazo estabelecido e de 
cancelamentos de matrícula voluntária. Vagas publicadas em www.daa.uem.br. 

 
2. SOLICITAÇÃO DE VAGA 

 
A solicitação de vaga deve ser efetuada, exclusivamente pela Internet, no endereço 

www.daa.uem.br, somente no dia 29 de outubro de 2008, das 14 horas até as 23 horas e 
59 minutos. 

Pode solicitar vaga apenas o candidato classificado em lista de espera do concurso 
vestibular. 

Havendo vaga, o candidato classificado em lista de espera de um Pólo de Educação a 
Distância pode solicitar vaga em outro Pólo. Neste caso, sendo a solicitação aprovada, fica 
o candidato cientificado de que deverá deslocar-se ao Município do novo Pólo para 
participar das atividades presenciais, responsabilizando-se integralmente por esta decisão. 

 
 

http://www.daa.uem.br/sobra/vagas2ead.htm
http://www.daa.uem.br/


3. RESULTADO E MATRÍCULA 
 
O Resultado das solicitações será publicado no dia 30 de outubro 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 dia 30 
de outubro de 2008, das 14 horas até as 23 horas e 59 minutos. 

Após o preenchimento dos formulários de matrícula, via internet, de acordo com as 
instruções constantes do Manual de Instruções de Matrícula de Calouros e no sistema de 
matrícula, o candidato deve imprimir o requerimento de matrícula e termos necessários e as 
etiquetas de endereçamento, para envio da seguinte documentação, via correios ou outra 
forma de postagem, até o dia 31 de outubro de 2008: 

● 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  

 
Publique-se. 

 
Maringá, 29 de outubro de 2008. 

 
 
 
 

José Carlos Gomes 
Diretor de Assuntos Acadêmicos 

http://www.daa.uem.br/
http://www.daa.uem.br/

	TORNA PÚBLICO.

