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EDITAL N o  006/2013-Comissão  
 

CERTIDÃO 

Certifico que o presente Edital foi 
publicado no dia 22/01/2013 no 
endereço eletrônico www.daa.uem.br. 

Elisiário Ribeiro Junior 
Presidente 

 Publica resultado do processo de 
aferição do Sistema de Cotas 
Sociais da UEM de candidatos dos 
Concursos Vestibulares de 2012 - 
Inverno e Verão. 

 
 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE AFERIÇÃO DO SISTEMA DE COTAS 
SOCIAIS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, no uso de suas atribuições 
regulamentares e considerando 

a Resolução nº 012/2010-CEP, que estabelece critérios para regulamentação e 
implantação do Sistema de Cotas Sociais do Processo Seletivo para Ingresso nos Cursos de 
Graduação da UEM; 

a Portaria nº 1.951/2010-GRE, que estabelece procedimentos operacionais 
referentes à implantação do sistema de Cotas Sociais do processo seletivo para ingresso nos cursos 
de graduação da UEM; 

a documentação apresentada por candidatos cotistas dos concursos vestibulares 
de Inverno e Verão/2012 da UEM, 
 

TORNA PÚBLICO o RESULTADO do processo de aferição do Sistema de Cotas 
Sociais da UEM, referente aos concursos vestibulares de Inverno e Verão/2012, dos candidatos 
abaixo citados: 

CANDIDATO CURSO CONCURSO RESULTADO 

Daiane Gimenes de Souza (82869) Ed. Física (CRV) Verão 

Indeferido - falta de documentos para a 
análise (CTPS da candidata e do genitor, 
comprovantes de rendimentos do genitor, 
despesas básicas e formulários do histórido e 
das despesas). 

Érica Isabel da Silva (82499) Matemática Inverno 
Indeferido - falta de documentos para a 
análise (formulário do grupo familiar, despesas 
básicas, comprovantes de rendimentos e de 
bens patrimoniais e ITR). 

Gabriel Santos (83765) Artes Cênicas Inverno 
Indeferido - falta de documentos para a 
análise (CTPS de todos os membros e holerites 
do período correto). 

Gustavo Soares Rech (83652) Artes Visuais Verão 

Indeferido - não estudou todo o Ensino 
Fundamental em instituição pública, não 
comprovou a manutenção do grupo familiar e 
não apresentou os comprovantes de despesas 
básicas. 

José G. Silva de Menezes (83221) Administração Inverno 
Indeferido - falta de documentos para a 
análise (todos os documentos, com exceção do 
histórico do Ensino Médio e documentos 
pessoais do candidato). 

Jéssica Viviane M. da Rocha (83470) Eng. de Produção Verão 
Indeferido - bens patrimoniais do grupo 
familiar possuem soma de valores que excedem 
ao limite máximo estabelecido. 

Lenon Calsavara Silva (84238) C. da Computação Verão 
Indeferido - falta de documentos para a 
análise (holerites do candidato e despesas 
básicas) e não caracterizou corretamente o 
grupo familiar. 

Lesie Raphaela Machado (83175) Química Verão Indeferido - cursou a primeira série do Ensino 
Fundamental em instituição particular. 
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CANDIDATO CURSO CONCURSO RESULTADO 

Luana Calixto dos Anjos (82215) 
Tec. em 

Construção Civil 
Verão 

Indeferido - falta de documentos para a 
análise (histórico do Ensino Fundamental, 
documentos pessoais do grupo familiar, 
despesas básicas, comprovantes de 
rendimentos do período exigido e informações 
sobre a moradia do grupo). 

Lucas dos Santos Mantovani (82096) Direito Inverno 
Indeferido - falta de documentos para a 
análise (CTPS do candidato e holerites dos 
genitores). 

Lucas Soares Benitez (82938) Administração Verão Indeferido - renda per capita do grupo 
familiar excede a 1,5 salários mínimos. 

Natan Gomes Batista (82420) Artes Cênicas Verão 
Indeferido - falta de documentos para a 
análise (CTPS do candidato e da genitora e 
holerites desta). 

Natan Luiz Vertuan (82550) C. Econômicas Inverno 

Indeferido - falta de documentos para a 
análise (CTPS do genitor, documentos 
pessoais dos genitores, holerites do candidato 
e da genitora, despesas básicas e DIRPJ da 
empresa do genitor). 

 
Fica estabelecido o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data da publicação 

deste edital, para pedido de reconsideração, devidamente fundamentado, perante à Comissão de 
Aferição do Sistema de Cotas Sociais, que deverá ser protocolizado junto ao Protocolo Acadêmico 
da Diretoria de Assuntos Acadêmicos - Campus Sede. 
 

PUBLIQUE-SE. 
 
Maringá, 22 de janeiro de 2013. 

 
 
 

Elis iár io Ribeiro Junior 
PRESIDENTE DA COMISSÃO 


