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 Publica vagas, prazos e 
procedimentos para o Processo 
Seletivo de Transferência Interna de 
curso, turno ou câmpus/polo de EAD 
para o ano letivo de 2021 para os 
Cursos na Modalidade a Distância 
(EaD) 

 
 
 

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

 
o inciso XI do art. 22 e o VIII do art. 25 da Resolução nº 244/1992-CAD, estabelecendo 

competência à DAA para efetuar o levantamento de vagas existentes nos cursos de graduação 
para utilização em outras formas de ingresso; 

o disposto na Resolução nº 051-A/2002-CEP que estabelece normas para o processo de 
transferência interna de curso, turno ou câmpus na UEM; 

o prazo estabelecido no item 18.1 da Portaria nº 012/2020-DAA, publicada em 07 de 
outubro de 2020; 

o Ofício no. 002/2021-NEAD de 11 de janeiro de 2021 informando as vagas disponíveis 
para transferência interno no Curso de Graduação em Ciências Biológicas-EAD; 

o Edital no. 001/2020-DAA de 11 de janeiro de 2021 com os prazos e os procedimentos 
para o Processo Seletivo de Transferência Interna de curso, turno ou campus da UEM para o 
ano letivo 2021. 

 
 
TORNA PÚBLICO: 
 

 
As vagas, prazos e os procedimentos para o Processo Seletivo de Transferência Interna de 

curso, turno ou campus da UEM/ polo de EAD (Educação a Distância) da UEM para o ano 
letivo 2021 no Curso de Graduação em Ciências Biológicas-EAD. 

 
 
1. VAGAS 
 
1.1. Para o Processo Seletivo de Transferência Interna de curso, turno, câmpus ou polo de 

EaD, a UEM oferta vagas para os cursos de graduação ministrados na modalidade a 
distância, de acordo com o curso, turno e câmpus ou polo de EAD, conforme consta nas 
seções 1.1.1. 
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1.1.1. Para os cursos ministrados na Modalidade de Ensino a Distância (EaD), a 

tabela a seguir mostra o curso/série/polos com diversas vagas disponíveis para atender o 
presente edital e o Edital no. 001/2020-DAA. 

 
CURSO SÉRIE POLO VAGAS 

 
 
 

Ciências Biológicas 

 
 
 

4ª 

Astorga 34 
Cidade Gaúcha 33 
Diamante do Norte 30 
Goioerê 29 
Nova Londrina 27 
Sarandi 01 
Umuarama 28 

 
 

2. INFORMAÇÕES ADICIONAIS E COMPLEMENTARES 

2.1. Os prazos, forma de solicitação, análise das solicitações, enquadramento na série e 
publicação dos resultados são os mesmos publicados no Edital no. 001/2020-DAA disponível 
em www.daa.uem.br 

 
 

                      Publique-se. 
 
 
                      Maringá, 12 de janeiro de 2021. 
 

 
 

 
Prof. Dr. Carlos Humberto Martins 

                                                 Diretor de Assuntos Acadêmicos 
 


	TORNA PÚBLICO:
	As vagas, prazos e os procedimentos para o Processo Seletivo de Transferência Interna de curso, turno ou campus da UEM/ polo de EAD (Educação a Distância) da UEM para o ano letivo 2021 no Curso de Graduação em Ciências Biológicas-EAD.
	Prof. Dr. Carlos Humberto Martins
	Diretor de Assuntos Acadêmicos

