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EDITAL N o  039/2014-DAA  
 
 

CERTIDÃO 
Certifico que o presente Edital foi publica-

do no dia 27/02/2014 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 
Ingresso de Ingresso de Portadores de 
Diploma de Curso Superior para cursar 
outro curso de graduação, nas modalidades 
presencial e a distância - 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 Ingresso de Portadores de 
Diploma de Curso Superior para cursar outro curso de graduação - ano letivo de 2014; 

o item 14.2 do calendário acadêmico para o ano letivo de 2014, aprovado pela 
Portaria nº 034/2013-PEN; 

o Edital n.º 031/2014-DAA, que publica as vagas para o processo seletivo em 
questão, 
 
 

TORNA PÚBLICO o RESULTADO de indeferimento liminar  de pedidos de 
Ingresso de Portadores de Diploma de Curso Superior para cursar outro curso de graduação, ano 
letivo de 2014, por documentação incompleta ou irregular:  
 
CANDIDATO DOCUMENTAÇÃO PENDENTE OU IRREGULAR 

Ademir Gomes da Costa ausência de programas 

César Augusto Borghi ausência de histórico escolar 

Ivã Duarte Augusto ausência de programas e de histórico escolar 

Letícia Araújo Cardoso ausência de tabela de conversão de conceitos em notas 

Luiz Carlos Cuareli Junior ausência de histórico escolar 

Márcia Portella dos Santos ausência de programas 

Rafael Júnior Casamati ausência de comprovação de conclusão do curso (grau 
acadêmico) 

Robson Pereira Domingos ausência de programas 

Ronaldo Celso Viscovini curso concluído é o mesmo que o solicitado 

Viviana Aparecida Mendes curso concluído é o mesmo que o solicitado 
 

Publique-se. 
 
Maringá, 27 de fevereiro de 2014. 

 
 
 

El is iár io Ribeiro Junior 
Diretor de Assuntos Acadêmicos 


