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EDITAL N o  006/2015-DAA  
 
 

CERTIDÃO 
Certifico que o presente Edital foi publica-

do no dia 30/01/2015 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. 

Francisco Antonio Garcia 
Secretário 

 Publica resultado de indeferimento liminar 
de pedidos do Processo Seletivo de 
Transferência de outras instituições de 
ensino superior públicas - ano letivo de 
2015. 

 
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 18.2 do calendário acadêmico para o ano letivo de 2015, aprovado pela 

Portaria nº 101/2014-PEN; 
o Edital n.º 002/2015-DAA, que publica as vagas para o processo de transferência 

externa de outras instituições de ensino superior públicas para o ano letivo de 2015, 
 
 

TORNA PÚBLICO o RESULTADO de indeferimento liminar  de pedidos de 
Transferência Externa de outras instituições de ensino superior públicas  para a UEM, ano 
letivo de 2015, por documentação incompleta ou irregular:  
 
CANDIDATO DOCUMENTAÇÃO PENDENTE OU IRREGULAR 

Aline Lavandoski Curso pretendido difere do curso de origem. 

Amauri da Silva Junior Curso pretendido difere do curso de origem 

Danielly Miyuki Shiki 
Ausência de histórico escolar original ou autenticado, dos 
programas (conteúdos programáticos) devidamente visados pela 
instituição de origem e de comprovação do pagamento da taxa. 

Leonardo Nadal Ribeiro da Cruz 
Ausência de histórico escolar original ou autenticado e dos 
programas (conteúdos programáticos) devidamente visados pela 
instituição de origem. 

Lucas Gonçalves de Oliveira Ausência de cópia autenticada da cédula de identidade, do CPF e 
de comprovação do pagamento da taxa. 

Luciane Tavela Ribeiro 
Ausência de histórico escolar original ou autenticado e dos 
programas (conteúdos programáticos) devidamente visados pela 
instituição de origem. 

Maithe Ribeiro da Silva Ausência de programas (conteúdos programáticos) devidamente 
visados pela instituição de origem. 

Mariana Carrasco Rodelli Ausência de histórico escolar original ou autenticado. 

Matheus Martins Lunardi 
Ausência de histórico escolar original ou autenticado e dos 
programas (conteúdos programáticos) devidamente visados pela 
instituição de origem. 

Paula Chiquetti Nascimento 
Ausência de histórico escolar original ou autenticado e dos 
programas (conteúdos programáticos) devidamente visados pela 
instituição de origem. 
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CANDIDATO DOCUMENTAÇÃO PENDENTE OU IRREGULAR 

Paulo Vinicius Batista Leitão Curso pretendido difere do curso de origem. 

Rômulo Donizete Job Pereira Programas (conteúdos programáticos) enviados fora do prazo. 

Silvio Pericolo Ribas Ausência de programas (conteúdos programáticos) devidamente 
visados pela instituição de origem. 

 
Publique-se. 
 
Maringá, 30 de janeiro de 2015. 

 
 
 
 

Ronaldo Augusto de Lara Gonçalves 
Diretor de Assuntos Acadêmicos 


