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Altera as datas da Quarta Chamada
dos vestibulares de Inverno, Verão e
PAS para a matrícula de calouros para
ingresso no ano letivo 2016 e
readequa o Anexo I da Portaria
010/2016-PEN.

Francisco Antonio Garcia
Secretário da DAA

A Pró-Reitora de Ensino da Universidade Estadual de Maringá, no uso de suas
atribuições regulamentares e considerando:
o conteúdo do volume 7 do Processo nº 1.535/1984-PRO;
a Portaria 047/2015-GRE que aprova Novo Calendário de Atividades
Acadêmicas da UEM, para o ano letivo de 2015. (Segunda Readequação Pós-GREVE);
a Portaria 064/2015-PEN que aprova alterações nos itens 9.3, 19.2, 20 e 23 e inclui
item 24 do Calendário Acadêmico 2015;
a Resolução 020/2015-CEP, que provê pedido de reconsideração interposto pelo
Departamento de Matemática contra decisão contida na Resolução nº 017/2015-CEP - alterando
o calendário acadêmico dos anos letivos de 2016 e 2017;
a Portaria 10/2016-PEN, a qual altera as datas das chamadas dos vestibulares de
Inverno, Verão e PAS para a matrícula de calouros para ingresso no ano letivo 2016 e readequa o
item 23 da Portaria 064/2015-PEN;
a Portaria 24/2016-PEN, a qual altera as datas da Segunda Chamada dos
vestibulares de Inverno, Verão e PAS para a matrícula de calouros para ingresso no ano letivo
2016 e readequa o Anexo I da Portaria 010/2016-PEN.

R E S O L V E:
Art. 1º Alterar as datas da Quarta Chamada dos vestibulares de Inverno, Verão e
PAS para a matrícula de calouros para ingresso no ano letivo 2016 e readequar o Anexo I da
Portaria 010/2016-PEN, conforme o presente Anexo I, o qual é parte integrante desta resolução.
Art. 2º Para candidatos cotistas, a matrícula na internet é feita em caráter
provisório, sendo efetivada (permanente) somente após a aprovação dos requisitos pela
Comissão de Cotas e a respectiva publicação em edital.
Parágrafo único: enquanto a matrícula não for efetivada o candidato não receberá
horário de aulas e não poderá assistir as aulas.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário.
Dê-se ciência.
Cumpra-se.
Maringá, 25 de abril de 2016.

Prof. Dr. Ronaldo Augusto de Lara Gonçalves
Diretor de Assuntos Acadêmicos

Profª Drª Ana Tiyomi Obara
Pró-Reitora de Ensino
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ANEXO I
Novas datas da Quarta Chamada de calouros para ingresso no ano letivo 2016

23

MATRÍCULA DE CALOUROS: Concursos Vestibulares de Inverno, Verão e PAS (para ingresso no ano letivo 2016)
1ª Chamada: Classificados no limite das vagas
> Efetivação de matrícula via internet
> Encaminhamento, via Correios, da documentação de matrícula
> Liberação do horário de aulas para consulta e impressão, via internet
2ª Chamada: Solicitação de Vaga de classificados como subsequentes
> Publicação do Edital de vagas na internet
> Solicitação de vaga via internet
> Publicação do resultado da solicitação na internet
> Matrícula dos classificados: efetuar via internet
> Encaminhamento, via Correios, da documentação de matrícula
> Liberação do horário de aulas para consulta e impressão, via internet
3ª Chamada: Solicitação de Vaga de classificados como subsequentes
> Publicação do Edital de vagas na internet
> Solicitação de vaga via internet
> Publicação do resultado da solicitação na internet
> Matrícula dos classificados: efetuar via internet
> Encaminhamento da documentação via Correios
> Liberação do horário de aulas para consulta e impressão, via internet
4ª Chamada: Solicitação de Vaga de classificados como subseqüentes
> Publicação do Edital de vagas na internet
> Solicitação de vaga via internet
> Publicação do resultado da solicitação na internet
> Matrícula dos classificados: efetuar via internet
> Encaminhamento, via Correios, da documentação de matrícula
> Liberação do horário de aulas para consulta e impressão, via internet
5ª Chamada: Solicitação de Vaga de classificados como subseqüentes
> Publicação do Edital de vagas na internet
> Solicitação de vaga via internet
> Publicação do resultado da solicitação na internet
> Matrícula dos classificados: efetuar via internet
> Encaminhamento, via Correios, da documentação de matrícula
> Liberação do horário de aulas para consulta e impressão, via internet

21 a 23/03/2016
Até 24/03/2016
A partir de 10/04/2016
04/04/2016 05/04/2016
04 a 06/04/2016 05 a 07/04/2016
07/04/2016 08/04/2016
07 e 08/04/2016 08 e 11/04/2016
Até 11/04/2016 12/04/2016
A partir de 11/04/2016
12/04/2016
14/04/2016
14 e 15/04/2016
18/04/2016
18 e 19/04/2016
Até 20/04/2016
A partir de 21/04/2016
25/04/2016 26/04/2016
25 e 26/04/2016 26 e 27/04/2016
27/04/2016 28/04/2016
27 e 28/04/2016 28 e 29/04/2016
Até 29/04/2016 02/05/2016
A partir de 30/04/2016
02/05/2016
02 e 03/05/2016
04/05/2016
04 e 05/05/2016
Até 06/05/2016
A partir de 07/05/2016

