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EDITAL N o  006/2011-DAA  
 
 

CERTIDÃO 
Certifico que o presente Edital foi publica-

do no dia 08/02/2011 no endereço eletrôni-
co www.daa.uem.br, na Secretaria da DAA 
e nas Secretarias Acadêmicas dos Câmpus 
Regionais da UEM, nos municípios de 
Cianorte, Cidade Gaúcha, Diamante do 
Norte, Goioerê, Ivaiporã e Umuarama. 

Ricardo Guimarães Santana Coutinho 
Secretário em Exercício da DAA 

 Publica resultado dos pedidos do Processo 
Seletivo de Transferência de outras 
instituições de ensino superior privadas - 
Deferidos e Indeferidos - Período letivo de 
2011. 

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

de suas atribuições regulamentares e considerando 

 as disposições regimentais relativas ao processo de transferência e o disposto 
na Resolução nº 052/2002-CEP que estabelece normas para o recebimento de transferência de 
alunos de outras instituições de educação superior; 

o disposto na Portaria nº 230, de 9 de março de 2007, do Ministério da 
Educação; o item 16.2, do calendário acadêmico para o ano letivo de 2011, aprovado pela 
Portaria nº 018/2010-PEN; 

considerando o Edital n.º 055/2010-DAA, que publica as vagas para o processo 
de transferência externa de outras instituições de ensino superior públicas para o período letivo de 
2011, 
 
 
TORNA PÚBLICO o RESULTADO dos pedidos de Transferência Externa de outras instituições 
de ensino superior privadas  para a UEM, período letivo de 2011, conforme resoluções dos 
Conselhos Acadêmicos de Cursos anexas, que são partes integrantes deste Edital.  
 

Os candidatos classificados no limite das vagas deverão retirar o atestado de 
vaga e efetuar a matrícula, exclusivamente via internet, das 14 horas do dia 09/02/2011 até as 
23h59 do dia 10/02/2011 . Os documentos necessários para efetivação de matrícula devem ser 
enviados via correios até o dia 11/02/2011.  

A inobservância das datas fixadas para os atos previstos implicará perda da 
vaga, caso em que esta Diretoria procederá à divulgação das vagas remanescentes e data para 
manifestação dos candidatos subsequentes, respeitada, para atendimento, a ordem de 
classificação. 

  
Pedidos indeferidos liminarmente por documentação i ncompleta ou irregular: 

CANDIDATO DOCUMENTAÇÃO PENDENTE OU IRREGULAR 

Adriana da Costa documentação não visada pela instituição de origem, 
ausência da CPF e RG e data do concurso vestibular 

Alisson Szamrek ausência de programas 

Ana Paula Correia candidata com curso superior completo, sem vínculo com a 
instituição de origem 

Ana Paula Feliposki dos Santos ausência de vínculo com a instituição de origem 

Azor Augusto Cicotti ausência de vaga no curso de Direito 

Bruna Gabriele Zonta ausência de vaga no curso de Medicina 
 

.../ 
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CANDIDATO DOCUMENTAÇÃO PENDENTE OU IRREGULAR 

Bruno de Lima Melo ausência de programas 

Eliana Aparecida dos Santos ausência de vínculo com a instituição de origem 

Gabriele Faccin Borges ausência de vínculo com a instituição de origem 

Gabriela Sbeghen Thomaz ausência de vaga no curso de Psicologia 

Jéssica Nayara Fabro ausência de vaga no curso de Odontologia 

Lilian Ricardo Fritsch ausência de vínculo com a instituição de origem 

Marcelo Yoshiji Abe ausência de vaga no curso de Medicina 

Márcia de Oliveira Pinto ausência de CPF e RG 

Mariana Alves Scorpion ausência de programas 

Mariane Garcia  ausência de programas 

Mayara Ruffo Meneghetti candidata com curso superior completo, sem vínculo com a 
instituição de origem 

Marina Gomes Rampim Fermino ausência de programas 

Mirian Kie Sasano ausência de vínculo com a instituição de origem 

Naiara Torres Simino ausência de vaga no curso de Direito 

Nicole de Andrade Tomiazzi ausência de vaga no curso de Odontologia 
Priscila de Campos Martin 
Barrionuevo ausência de vínculo com a instituição de origem 

Priscila Seolin Bento ausência de histórico escolar e programas 

Renata Lupion Gondo ausência de vaga no curso de Direito 

Sandileusa dos Santos candidata com curso superior completo, sem vínculo com a 
instituição de origem 

Talissa Moura ausência de programas 

Vanessa Spadotto ausência de vínculo com a instituição de origem 

Vanessa Teliane Lopes da Silva ausência de vínculo com a instituição de origem 

Walerya Ruiz Valério ausência de vaga no curso de Direito 

Wanderléia Alves Martins ausência de programas 
 

 
Resoluções dos Conselhos Acadêmicos de Curso de Gra duação: 
 
Administração Pública - 
EAD http://www.daa.uem.br/resolucoes/2011/externa/ADP-ED-003-2011.pdf 

Ciências Biológicas http://www.daa.uem.br/resolucoes/2011/externa/BIO-004-2011.pdf 

Educação Física http://www.daa.uem.br/resolucoes/2011/externa/EDF-003-2011.pdf 

Enfermagem http://www.daa.uem.br/resolucoes/2011/externa/ENF-002-2011.pdf 

Engenharia de 
Alimentos http://www.daa.uem.br/resolucoes/2011/externa/ENA-004-2011.pdf 

História http://www.daa.uem.br/resolucoes/2011/externa/HIS-003-2011.pdf 
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Música http://www.daa.uem.br/resolucoes/2011/externa/MUS-007-2011.pdf 

Química  http://www.daa.uem.br/resolucoes/2011/externa/QUI-007-2011.pdf 

Zootecnia http://www.daa.uem.br/resolucoes/2011/externa/ZOO-003-2011.pdf 

 
 

Publique-se. 
 
Maringá, 08 de fevereiro de 2011. 

 
 
 
 

El is iár io Ribeiro Junior 
Diretor de Assuntos Acadêmicos 

 


