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EDITAL N o  026/2014-DAA  
 
 

CERTIDÃO 
Certifico que o presente Edital foi publica-

do no dia 10/02/2014 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 particulares ou estrangeiras 
- ano letivo de 2014. 

 
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 18.3 do calendário acadêmico para o ano letivo de 2014, aprovado pela 

Portaria nº 034/2013-PEN; 
o Edital n.º 016/2014-DAA, que publica as vagas para o processo de transferência 

externa de outras instituições de ensino superior particulares ou estrangeiras para o ano letivo de 
2014, 
 

TORNA PÚBLICO o RESULTADO de indeferimento liminar  de pedidos de 
Transferência Externa de outras instituições de ensino superior particulares ou est rangeiras  
para a UEM, ano letivo de 2014, por documentação incompleta ou irregular:  
 
CANDIDATO DOCUMENTAÇÃO PENDENTE OU IRREGULAR 

Airton Flávio Mendes da Silva ausência de programas (conteúdos programáticos). 

Aleksander Alves 
Requerente não comprovou estar matriculado em outra instituição de 
ensino superior particular ou estrangeira no curso que pretende 
transferência (Item 2.2.2 do Edital nº 016/2014-DAA). 

Ana Carolina Herrero Requerente proveniente de instituição pública. 

Bruna Araújo Ferreira ausência de programas (conteúdos programáticos). 

Bruno de Deus Tirapelle ausência de todos os documentos exigidos no Edital nº 016/2014-DAA. 

Camila Lehmckuhl de Lima ausência de histórico escolar e de programas (conteúdos 
programáticos). 

Caroline Aline Medeiros Alves Requerente sem vínculo com a instituição de origem. 

Caroline Rodrigues de Almeida ausência de programas (conteúdos programáticos). 

Cleiton Henrique Mendes Ferreira 
ausência de programas (conteúdos programáticos) devidamente 
visados pela instituição de origem e documentação sem os vistos 
consulares. 

Elisabete Alba Gonçalves Requerente sem vínculo com a instituição de origem. 

Gabriela Sinthia Romano Requerente sem vínculo com a instituição de origem e ausência de 
programas (conteúdos programáticos). 

Giovanna Caroline Santana ausência de histórico escolar e de programas (conteúdos 
programáticos). 

Iuri Mariolli Penna Requerente sem vínculo com a instituição de origem. 
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CANDIDATO DOCUMENTAÇÃO PENDENTE OU IRREGULAR 

Jheniffer Luane Werlang ausência de programas (conteúdos programáticos). 

Kindery Souza Furio ausência de histórico escolar e de programas (conteúdos 
programáticos). 

Lia Ayumi Umezawa ausência de programas (conteúdos programáticos). 

Lucas Fernando de Franca França ausência de todos os documentos exigidos no Edital nº 016/2014-DAA, 
com exceção do pagamento. 

Luciana Carolina M. da Rocha Requerente sem vínculo com a instituição de origem. 

Marcela Louyse Leonardi Romero ausência de histórico escolar e de programas (conteúdos 
programáticos). 

Márcio Mitsuhiko Maezono Requerente sem vínculo com a instituição de origem. 

Marcus Dolis Guerra Villalobos ausência de programas (conteúdos programáticos) e do pagamento da 
taxa. 

Matheus Vinícius Jakonis ausência de histórico escolar e de programas (conteúdos 
programáticos). 

Nájila Aparecida Perondi ausência de histórico escolar. 

Nataly Mendes de Borba ausência de programas (conteúdos programáticos) e do pagamento da 
taxa. 

Nathielli Geller Superti ausência de programas (conteúdos programáticos). 

Patrícia Feltrin Ribeiro Requerente sem vínculo com a instituição de origem e ausência de 
programas (conteúdos programáticos). 

Pedro Henrique de Franca França ausência de todos os documentos exigidos no Edital nº 016/2014-DAA. 

Pollyana Bárbara C. Desanoski ausência de programas (conteúdos programáticos). 

Rafael de Souza Santana ausência do RG, do CPF e do comprovante de pagamento da taxa. 

Rafael Rodrigues de Souza ausência de programas (conteúdos programáticos). 

Raphael Itajoara Lima Guerra ausência de programas (conteúdos programáticos). 

Rodolfo Truzzi Colombo ausência de histórico escolar e de programas (conteúdos 
programáticos). 

Stefani Satir de Almeida ausência de programas (conteúdos programáticos). 

Tais Elisângela da Cruz ausência de histórico escolar e de programas (conteúdos 
programáticos). 

Talita Alves Dias ausência de histórico escolar e de programas (conteúdos 
programáticos). 

Tatiane Garcia de Oliveira ausência de histórico escolar e de programas (conteúdos 
programáticos). 

Thiago Cristhian Carlet Costa ausência de programas (conteúdos programáticos). 

Victor Hugo Blumati Correa Requerente sem vínculo com a instituição de origem. 

Wellington Carlos Kuster ausência de todos os documentos exigidos no Edital nº 016/2014-DAA, 
com exceção dos programas (conteúdos programáticos) 

 
Publique-se. 
 
Maringá, 10 de fevereiro de 2014. 

 
 
 

El is iár io Ribeiro Junior 
Diretor de Assuntos Acadêmicos 


