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EDITAL N o  012/2012-DAA  
 
 

CERTIDÃO 
Certifico que o presente Edital foi publica-

do no dia 24/02/2012 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 

 Publica resultado dos pedidos do Processo 
Seletivo de Transferência de outras 
instituições de ensino superior privadas ou 
estrangeiras - Deferidos e Indeferidos - ano 
letivo de 2012. 

 
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 16.3 do calendário acadêmico para o ano letivo de 2012, aprovado pela 
Portaria nº 063/2011-PEN; 

o Edital n.º 008/2012-DAA, que publica as vagas para o processo de 
transferência externa de outras instituições de ensino superior privadas ou estrangeiras para o 
ano letivo de 2012, 
 
 

TORNA PÚBLICO o RESULTADO dos pedidos de Transferência Externa de outras instituições 
de ensino superior privadas ou estrangeiras  para a UEM, ano letivo de 2012, 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 24/02/2012 até as 
23h59 do dia 26/02/2012 . Os documentos necessários para efetivação de matrícula devem ser 
enviados, exclusivamente, via correios até o dia 27/02/2012. 

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 
Alessandro Marcelo S. Dzindzik ausência de histórico escolar original. 

Aline (Fund. Fac. Fil., Ciências e Letras) não enviou a documentação. 

Amanda Nascimento Geraldo não enviou a documentação. 

Ana Cláudia AP. M. Fernandez não enviou a documentação. 

Antonia Maria Sousa Rodrigues ausência de histórico escolar original e de programas devidamente visados 
pela instituição de origem 

Bianca Duarte Iszczuk não enviou a documentação. 
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CANDIDATO DOCUMENTAÇÃO PENDENTE OU IRREGULAR 

Caio Henrique Isidoro Fuhr ausência de histórico escolar original e de programas devidamente visados 
pela instituição de origem 

Camila Blaia Gasparetto ausência de histórico escolar original e de programas devidamente visados 
pela instituição de origem 

Carla Maria Mariano Fernandez não enviou a documentação. 

Carlos Eduardo A. Torrecilhas ausência de programas (conteúdos programáticos). 

Célia Prieto de Oliveira ausência de histórico escolar original e de programas. 

Clisman Waisel Lavagnolli não enviou a documentação. 

Cristiane Dal Castel ausência de vínculo com a instituição de origem no semestre 2/2011 

Daiani Aparecida Feitosa Pinto não enviou a documentação. 

Daiany Marques Muraro 
documentação sem autenticação consular e sem tradução juramentada, 
bem como ausência de programas devidamente visados pela instituição de 
origem. 

Daniel Henrique Burim Lopes não enviou a documentação. 

Daniel Ramos Ferreira não há vaga para o curso pretendido e não enviou a documentação. 

Débora Caliani de Vicenzi não enviou a documentação. 

Deise Amaral Campos ausência de vínculo com a instituição de origem referente ao ano letivo de 
2011. 

Doriani Ferreira Nogueira não enviou a documentação. 

Edson Luiz Porfírio Junior não enviou a documentação. 

Eduardo Ghiotti Minatel não enviou a documentação. 

Eduardo Rodrigues Miro Junior ausência de vínculo com a instituição de origem referente ao semestre 
letivo 2/2011. 

Érika Simão Couto não enviou a documentação. 

Estela Pereira dos Santos não enviou a documentação. 

Évelyn Rose Arthur não enviou a documentação. 

Géssyca Mariano Borbolato não enviou a documentação. 

Glaicon Marini da Silva ausência de vínculo com a instituição de origem referente ao ano letivo de 
2011. 

Gustavo Franca Borazio ausência de histórico escolar original e de programas devidamente visados 
pela instituição de origem 

Jainara Sousa da Silva ausência de histórico escolar original e de programas (conteúdos 
programáticos). 

Janaine Malquias de Oliveira ausência de histórico escolar original e de programas devidamente visados 
pela instituição de origem 

Jaqueline Câmera não enviou a documentação. 

Jean Silva de Lima não enviou a documentação. 

João Augusto Cazuza não enviou a documentação. 

João Gilberto Gomes ausência de histórico escolar original 

Jorge Clayton Petry Filho não enviou a documentação. 

Júlio César Tsukada não enviou a documentação. 

Kariny Cari Nascimento não enviou a documentação. 

Ketleen Bianca de Almeida não enviou a documentação. 

Leandro (PUC-PR) não enviou a documentação. 

Lorena Teixeira Frasson não enviou a documentação. 

Lucas Amâncio da Silva não enviou a documentação. 

Luciane de Almeida Castro não enviou a documentação. 

Luis Pedro de Melo ausência de vínculo com a instituição de origem referente aos anos letivos 
de 2010 e 2011. 
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CANDIDATO DOCUMENTAÇÃO PENDENTE OU IRREGULAR 
Luiz Henrique Araújo Pazini Santos não enviou a documentação. 

Malu Inês Perez Moura não enviou a documentação. 

Marcelo Divino Pereira Wolff ausência de histórico escolar original. 

Marco Aurélio Reis Oliveira não enviou a documentação. 

Maria Cristina de Paula ausência de histórico escolar original. 

Maria Elizabeth Lee Arevalos não enviou a documentação. 

Mateus Sapata Alcarria não enviou a documentação. 

Matheus Faganello de Paula ausência de programas devidamente visados pela instituição de origem. 

Maurício de Jesus Guarnieri ausência de histórico escolar original e de programas devidamente visados 
pela instituição de origem 

Mayara Zorzato Lisik não enviou a documentação. 

Michele Tonon Gasparoto ausência de histórico escolar original e de programas devidamente visados 
pela instituição de origem 

Mirella Carla Galana Gerlin não enviou a documentação. 

Naiara Zanquetta Carvalho não enviou a documentação. 

Nathália Cavalcante Barros ausência de histórico escolar original, de programas devidamente visados 
pela instituição de origem e de visto consular na documentação. 

Otávio Verri Ribeiro ausência de programas (conteúdos programáticos). 

Priscilla Belandrino Bortolami não enviou a documentação. 

Renata Alves Taveira não enviou a documentação. 

Renato Mukai Casconi não enviou a documentação. 

Roberto Ribaski ausência de vínculo com a instituição de origem referente ao ano letivo de 
2011. 

Suime Carolina Galhardo Amorim ausência de histórico escolar original e de programas. 

Tales Augusto Fonseca Lopes não enviou a documentação. 

Tatiane de Souza Lima ausência de histórico escolar original e de programas (conteúdos 
programáticos). 

Thais (Centro Universitário de Maringá) não enviou a documentação. 

Thiago Moreno Ortelan Rodrigues ausência de histórico escolar original e de programas. 

Thuani (Fund. Univ. Fed. do Pampa) não enviou a documentação. 

Valber (Centro Universitário de Maringá) não enviou a documentação. 

Vinícius Janegitz Schwerz encaminhamento fora de prazo da documentação. 

Wellington Matias da Silva não enviou a documentação. 

 
 

Resoluções dos Conselhos Acadêmicos de Curso de Gra duação: 
 

Admin. Pública - EAD http://www.daa.uem.br/resolucoes/2012/externa/ADP-ED-001-2012.pdf 

Agronomia - Umuarama  http://www.daa.uem.br/resolucoes/2012/externa/AGR-CAU-002-2012.pdf 

Agronomia - Maringá http://www.daa.uem.br/resolucoes/2012/externa/AGR-015-2012.pdf 

Biomedicina http://www.daa.uem.br/resolucoes/2012/externa/BMD-005-2012.pdf 

Ciências Biológicas http://www.daa.uem.br/resolucoes/2012/externa/BIO-006-2012.pdf 

Design http://www.daa.uem.br/resolucoes/2012/externa/DSG-002-2012.pdf 

Direito http://www.daa.uem.br/resolucoes/2012/externa/DIR-008-2012.pdf 

.../ 



 

ESTADO DO PARANÁ 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

Reitoria: Pró-Reitoria de Ensino / Diretoria de Assuntos Acadêmicos 

 

 
/... do Edital nº 012/2012-DAA                                                                                                       04 
 
 

Educação Física http://www.daa.uem.br/resolucoes/2012/externa/EDF-009-2012.pdf 

Enfermagem http://www.daa.uem.br/resolucoes/2012/externa/ENF-002-2012.pdf 

Eng. de Alimentos - 
Maringá http://www.daa.uem.br/resolucoes/2012/externa/ENA-010-2012.pdf 

Farmácia http://www.daa.uem.br/resolucoes/2012/externa/FAR-010-2012.pdf 

Filosofia http://www.daa.uem.br/resolucoes/2012/externa/FIL-004-2012.pdf 

Geografia http://www.daa.uem.br/resolucoes/2012/externa/GEO-005-2012.pdf 

Letras http://www.daa.uem.br/resolucoes/2012/externa/LET-006-2012.pdf 

Matemática http://www.daa.uem.br/resolucoes/2012/externa/MAT-001-2012.pdf 

Medicina http://www.daa.uem.br/resolucoes/2012/externa/MED-006-2012.pdf 

Odontologia http://www.daa.uem.br/resolucoes/2012/externa/ODT-002-2012.pdf 

Pedagogia - Cianorte http://www.daa.uem.br/resolucoes/2012/externa/PED-CRC-005-2012.pdf 

Psicologia http://www.daa.uem.br/resolucoes/2012/externa/PSI-007-2012.pdf 

Química http://www.daa.uem.br/resolucoes/2012/externa/QUI-005-2012.pdf 

Serviço Social http://www.daa.uem.br/resolucoes/2012/externa/SSL-001-2012.pdf 

 
 
Publique-se. 
 
Maringá, 24 de fevereiro de 2012. 

 
 
 
 

El is iár io Ribeiro Junior 
Diretor de Assuntos Acadêmicos 


