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EDITAL N.o 036/2019-DAA 
 
 

CERTIDÃO 
Certifico que o presente Edital foi 

publicado no dia 20/08/2019 no 
endereço eletrônico www.daa.uem.br, e 
na sala do setor de Protocolo 
Acadêmico da Secretaria da DAA. 

 
 
 

 CHAMADA EXTRAORDINÁRIA para 
alunos que não renovaram matrícula nos 
cursos de graduação (presencial e à 
distância) ano de 2019. 

 
 

O Diretor de Assuntos Acadêmicos em Exercício da Universidade Estadual de 
Maringá, no uso de suas atribuições regulamentares e considerando: 

 
A demanda de solicitações fora do prazo previsto para renovação de matrícula; 

A evasão nos cursos de graduação provocada por estes cancelamentos de matrícula; 

As outras formas de ingresso na Instituição que não têm suprido o número de vagas 
ociosas nos cursos; 

Os Projetos Pedagógicos dos cursos que prevêem disciplinas semestrais e/ou 
modulares a serem ofertadas no segundo semestre de 2019. 

 

 

ESTABELECE E TORNA PÚBLICO 
 
 

a CHAMADA EXTRAORDINÁRIA para RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA dos alunos 
que não realizaram nos prazos estabelecidos e tiveram matrícula cancelada pela Portaria nº 
005/2019-DAA-Republicação. 

 
O período para essa solicitação será de 26/08/2019 a 29/08/2019. 

 
A solicitação deverá ser requerida no setor de Protocolo Acadêmico da Diretoria de 

Assuntos Acadêmicos (DAA), e será analisada e deliberada após o pagamento da taxa de 
R$100,00, que corresponde à matrícula efetuada fora do prazo. 

 
A guia de recolhimento, para pagamento da taxa, deve ser preenchida e gerada no 

endereço https://www.npd.uem.br/cmp/gr_uem.zul?recolhimento=1150. Sendo que após o 
recolhimento do valor, a guia deve ser anexada na solicitação. 

 
Os cursos presenciais fora do Campus de Maringá e os cursos do Ensino à Distância 

(EAD) podem realizar a solicitação através do e-mail sec-pda@uem.br, anexando o 
formulário de solicitação preenchido (obtido no endereço http://www.daa.uem.br/taxas-e-

https://www.npd.uem.br/cmp/gr_uem.zul?recolhimento=1150
mailto:sec-pda@uem.br
http://www.daa.uem.br/taxas-e-requerimentos/graduacao/untitled_20180606_153553.pdf/view
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requerimentos/graduacao/untitled_20180606_153553.pdf/view) juntamente com a guia de 
recolhimento paga. 

 
Pedidos que não efetuarem o pagamento da taxa serão automaticamente 

indeferidos.  
 

O horário e disciplinas a serem matriculadas na série do aluno serão disponibilizados 
de acordo com o projeto pedagógico do curso, condicionados a oferta de vagas e período de 
oferta das disciplinas. 

 
O Edital de resultado será publicado no dia 02/09/2019. 
 
Dê-se ciência.  

 
Publique-se.  

 
Maringá, 20 de agosto de 2019. 

 
 
 
 
 

 

Rodrigo Junqueira Nunes de Oliveira  

Diretor de Assuntos Acadêmicos em Exercício 
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