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EDITAL N o  011/2013-DAA  
 
 

CERTIDÃO 
Certifico que o presente Edital foi publica-

do no dia 22/02/2013 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 de indeferimento liminar 
de pedidos do Processo Seletivo de 
Transferência de outras instituições de 
ensino superior privadas ou estrangeiras - 
ano letivo de 2013. 

 
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 2013, aprovado pela 

Portaria nº 046/2012-PEN; 
o Edital n.º 008/2013-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 
2013, 
 
 
TORNA PÚBLICO o RESULTADO de indeferimento liminar  de pedidos de Transferência 
Externa de outras instituições de ensino superior privadas ou estrang eiras  para a UEM, ano 
letivo de 2013, por documentação incompleta ou irregular:  
 
CANDIDATO DOCUMENTAÇÃO PENDENTE OU IRREGULAR 

Adonizia Deusa João da Silva ausência de programas e sem vínculo com a instituição de 
origem 

Alessandra Alves de Lima ausência de programas 

Alysson Cezar Damaceno Lopes sem vínculo com a instituição de origem 

Ana Carla Rossoni ausência de requerimento de solicitação de vaga, de fotocó-
pias do RG e CPF e do comprovante de pagamento da taxa 

André Lacerda Lawinscky de Andrade sem vínculo com a instituição de origem 

Anne Caroline dos Santos ausência de programas e envio dos demais documentos fora 
do prazo estabelecido 

Antonia Maria Sousa Rodrigues sem vínculo com a instituição de origem 

Caroline Clariano Ferrari ausência de programas devidamente visados pela instituição 
de origem 

Cassila Laís Florêncio curso de origem diferente do curso de destino 

Conrado Cordoni de Freitas proveniente de instituição pública 

Cryshna Letícia Kirchesch sem vínculo com a instituição de origem 

Felipe Fernandes ausência de histórico escolar original e de programas 

Gabriel Paes Bernardinelli ausência de histórico escolar e de programas 
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CANDIDATO DOCUMENTAÇÃO PENDENTE OU IRREGULAR 

Geraldo Afonso de Andrade ausência de histórico escolar original e de programas 

Henrique Cândido da Silva curso de origem diferente do curso de destino 

Isabele Carolina Ferreira Fornazza ausência de programas devidamente visados pela instituição 
de origem 

Jane Carla Bispo Fernandes ausência de histórico escolar 

Jéssica Candido Ferreira ausência de programas 

Jevieli Belló Oliveira ausência de histórico escolar original e de programas 
devidamente visados pela instituição de origem 

João Vitor Ritter sem vínculo com a instituição de origem 

Jonathas Quadros Vallim ausência de histórico escolar e de programas 

Julio Cesar Tsukada ausência de vaga no curso pretendido 

Karine Delgado Souza ausência de programas 

Leonardo Vettori G. de Oliveira ausência de histórico escolar e de programas, bem como 
informações sobre os vistos consulares 

Letícia Coleoni Marques ausência de histórico escolar original e de programas 
devidamente visados pela instituição de origem 

Lucimara Aparecida Masquio ausência de programas 

Mário Augusto G. Moletta ausência de histórico escolar original e de programas 

Mateus da Silva ausência de programas 

Natália Schmidt de Almeida curso de origem diferente do curso de destino 

Renata Clariano Ferrari ausência de programas devidamente visados pela instituição 
de origem 

Rubia Mariana ausência de programas 

Tainari Taioka ausência de histórico escolar e de programas 

Taisy Christiane Franca Ekuni ausência de histórico escolar original e de programas 
devidamente visados pela instituição de origem 

Talita Baltazar dos Santos ausência de programas 

Vinícius Cerqueira Rodrigues ausência de histórico escolar e de programas 

Wilson de Camargo Silva Junior curso de origem diferente do curso de destino 

 
Publique-se. 
 
Maringá, 22 de fevereiro de 2013. 

 
 
 
 

El is iár io Ribeiro Junior 
Diretor de Assuntos Acadêmicos 


