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EDITAL N o  010/2012-DAA  
 
 

CERTIDÃO 
Certifico que o presente Edital foi publica-

do no dia 17/02/2012 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 

 Retifica pedido de reconsideração de 
indeferimento referente ao Processo 
Seletivo de Transferência de outra 
instituição de ensino superior pública - ano 
letivo de 2012. 

 
O Diretor de Assuntos Acadêmicos da Universidade Estadual de Maringá, 

no uso de suas atribuições regulamentares e considerando 

o Edital nº 006/2012-DAA, de 03/02/2012, que publica o resultado dos 
pedidos do Processo Seletivo de Transferência de outras instituições de ensino superior 
públicas - Deferidos e Indeferidos - ano letivo de 2012; 

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 Edital nº 007/2012-DAA, de 08/02/2012, que nega pedidos de 
reconsideração de indeferimento referentes ao Processo Seletivo de Transferência de 
outras instituições de ensino superior públicas - ano letivo de 2012, 
 

DECIDE RETIFICAR o indeferimento do pedido de reconsideração de 
Transferência Externa de outra instituição de ensino superior pública  para a UEM, ano 
letivo de 2012, do Requerente ARTUR LANGOWSKI TEREZAN , tendo em vista a revisão 
dos pedidos indeferidos, estando o mesmo de acordo com o Edital nº 006/2012-DAA no 
que se refere à apresentação da documentação necessária à análise por parte do 
Conselho Acadêmico de Educação Física. 

 
Publique-se. 
 
Maringá, 17 de fevereiro de 2012. 

 
 
 

Elisiário Ribeiro Junior 
Diretor de Assuntos Acadêmicos 


