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ATO EXECUTIVO Nº 025/2008-GRE 

 
O Reitor da Universidade Estadual de 
Maringá, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, 
 

considerando o conteúdo do Expediente nº 7274/2008-DAA; 
considerando o disposto no Artigo 33, inciso XXIV, do Estatuto da 

Universidade Estadual de Maringá, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º  Aprovar as normas para o reingresso de alunos desligados da UEM, 

que desejem solicitar a continuidade dos estudos no mesmo curso, 
habilitação/modalidade/ênfase, turno e câmpus de origem, em vagas remanescentes 
dos processos de Transferências Interna e Externa, complementadas por editais e 
termos da Diretoria de Assuntos Acadêmicos (DAA). 

 
I - SOLICITAÇÃO 

 
Art. 2º  A solicitação de Reingresso deve ser efetuada exclusivamente via 

internet no prazo previsto no edital de abertura do processo publicado pela DAA, 
observadas as seguintes condições: 

I - que haja oferta de vaga no curso, habilitação/modalidade/ênfase, turno e 
câmpus de origem do candidato; 

II - que seja requerida no prazo e horários estabelecidos no calendário 
acadêmico e no edital da DAA; 

III - que o tempo de desligamento não seja superior ao de duração do 
currículo do curso; 

IV - que haja tempo para integralização curricular, dentro do prazo máximo 
estabelecido para conclusão do curso, no currículo vigente, considerando, para 
tanto, o tempo cursado antes do desligamento, descontados os trancamentos de 
matrícula e o período de desligamento; 

V - recolhimento de taxa. 
 
§ 1º  No caso de aluno desligado por jubilação, o reingresso é permitido, 

desde que o mesmo seja enquadrado na condição de formando no ano letivo para o 
qual solicitou o reingresso e classificado no limite das vagas. 

§ 2º  É vedada a solicitação de reingresso de alunos desligados por sanção 
disciplinar. 

§ 3º  A efetivação da solicitação pelo candidato implica o seu conhecimento 
e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste ato executivo e 
demais normas estatutárias, regimentais e regulamentares da UEM. 

 
II - PROCESSAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES 
 
Art. 3º  A análise e a classificação das solicitações são de responsabilidade 

da DAA, por meio de sistema eletrônico, observada, pela ordem, as seguintes 
prioridades: 
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I - maior carga horária cumprida com aproveitamento ou dispensa de 
disciplinas do currículo do curso de origem; 

II - maior número de disciplinas cumpridas com aproveitamento ou dispensa 
do currículo do curso de origem; 

III - maior Média Global Acumulada; 
IV - maior carga horária cumprida em Atividade Acadêmica Complementar, 

efetivamente registrada; 
V - maior prazo para integralização curricular; 
VI - maior idade. 
 
Art. 4º  No caso de extinção do currículo do curso, sem a oferta de 

disciplinas necessárias à integralização curricular, o reingresso condiciona o aluno a 
cumprir, obrigatoriamente, o currículo e regime acadêmico vigente para o curso. 

Parágrafo único.  Constatada a impossibilidade de conclusão do curso no 
prazo máximo estabelecido para a integralização curricular a solicitação é indeferida. 

 
Art. 5º  Concedida a vaga, o candidato deve efetuar a matrícula, 

exclusivamente pela internet, no prazo estabelecido em edital da DAA, perdendo 
direito à vaga no caso de não confirmação. 

 
III - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
Art. 6º  Os resultados das solicitações deferidas, contendo a série de 

enquadramento e o prazo para conclusão do curso, e as indeferidas, são divulgados 
via internet pela DAA. 

Parágrafo único. Aos candidatos cujas solicitações tenham sido indeferidas 
ou que não efetuarem matrícula no prazo estabelecido não haverá restituição da 
taxa de solicitação de reingresso. 

 
Art. 7º  Este Ato Executivo entra em vigor nesta data, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

Maringá, 18 de dezembro de 2008. 
 
 

Prof. Dr. Décio Sperandio 
Reitor 

 


