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 Reabre matrícula de alunos de cursos de 
graduação - ano letivo de 2013. 

 
O Diretor de Assuntos Acadêmicos da Universidade Estadual de Maringá (DAA/UEM), no 

uso de suas atribuições e a fim de cumprir o disposto nos seguintes instrumentos normativos:  
 
 o edital nº 025/2013-DAA, de 23/10/2013, que cancela matrícula de alunos de cursos de 

graduação do ano letivo de 2013 por não apresentação de documentos, conforme determinado 
pelo Edital nº 022/2013-DAA; 

 o edital nº 039/2013-DAA, de 06/12/2013, que cancela matrícula de alunos de cursos de 
graduação do ano letivo de 2013 por não apresentação de documentos, conforme determinado 
pelos Editais nº 027 e 032/2013-DAA; 

 a apresentação espontânea da documentação faltante, após a publicação do edital de 
cancelamento de matrícula, por parte de alunos desligados, bem como as suas respectivas 
justificativas, 

 
TORNA PÚBLICO: 

 
 1. O DEFERIMENTO dos pedidos de REABERTURA DE MATRÍCULA  dos alunos abaixo 
relacionados, referente ao ano letivo de 2013, em virtude da apresentação da documentação 
faltante: 
 

RA NOME CURSO 

81133 HEMILAINE CAVALARO MODA 

82667 THAMIRES APARECIDA FOGO VILALBA LETRAS 

 
 

 2. Com a reabertura da matrícula, ficam os alunos desligados reintegrados ao corpo 
discente da Universidade Estadual de Maringá. 

 
Dê-se ciência.  
 
Publique-se. 
 
Maringá, 07 de fevereiro de 2014. 

 
 
 

Elis iár io Ribeiro Junior 
Diretor de Assuntos Acadêmicos 


