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EDITAL N o  011/2011-DAA  
 
 

CERTIDÃO 
Certifico que o presente Edital foi publicado no 

dia 16/02/2011 no endereço eletrônico 
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 sobra de vagas do Processo Seletivo 
de Ingresso de Portadores de Diploma de 
Curso Superior, para cursar nova habilitação 
do mesmo curso de graduação presencial - 
ano 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 093/2002-CEP, que estabelece normas para ingresso de portadores 
de diploma de curso superior para cursar nova habilitação do mesmo curso de graduação; 

considerando o Edital nº 009/2011-DAA, que publica o resultado do 
Processo Seletivo de Ingresso de Portadores de Diploma de Curso Superior para cursar 
nova habilitação do mesmo curso - Período letivo de 2011, 
 
TORNA PÚBLICO  a SOBRA DE VAGA  e a CONVOCAÇÃO DE SUBSEQUENTE  do 
Processo Seletivo de Ingresso de Portadores de Diploma de Curso Superior para cursar 
nova habilitação do mesmo curso - Período letivo de 2011, conforme segue:  
 
CANDIDATA CURSO 

Cristina Sayuri Saito Química - Integral 
 

A candidata convocada deverá efetuar a solicitação de vaga exclusivamente 
via internet, das 14 horas até as 23h59 do dia 16/02/2011 , observado o horário oficial de 
Brasília-DF. 

O resultado da solicitação será divulgado no dia 17/02/2011, no site 
www.daa.uem.br. 

A matrícula da candidata subseqüente deverá ser efetuada, exclusivamente 
via internet, das 14 horas até as 23h59 do dia 17/02/2011 , observado o horário oficial de 
Brasília-DF, e a documentação encaminhada até o dia 18/02/2011 à Diretoria de Assuntos 
Acadêmicos da UEM, via Correios ou outra forma de postagem, com correspondência 
preferencialmente registrada. 

A inobservância das datas fixadas para os atos previstos implicará perda da 
vaga. 

 

Publique-se. 
 
Maringá, 16 de fevereiro de 2011. 

 
 
 

Elis iár io Ribeiro Junior 
Diretor de Assuntos Acadêmicos 


