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CERTIDÃO 
 

Certifico que o presente Edital foi 
publicado no dia 20/07/2021 no 
endereço eletrônico www.daa.uem.br. 

 
Susana Mazur Santiago Silva 

Secretária 

 

   Publica o Resultado dos pedidos de 
reconsideração do Processo de Aproveitamento de 
Vagas não ocupadas para ingresso no ano letivo de 
2021 nos cursos da Modalidade de Ensino à 
Distância (EaD) do Vestibular EaD 2020 para 
Portadores de Diploma para cursar novo curso 

 

 

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

o disposto no Ato Executivo n.º 005/2021-GRE, que autoriza a disponibilização das vagas 
não ocupadas no Vestibular EaD 2020; 

o disposto no Edital n.º 014/2021-DAA que publica normas, vagas, prazos e 
procedimentos para o Processo de Aproveitamento de Vagas não ocupadas para ingresso no 
ano letivo de 2021 nos cursos da Modalidade de Ensino à Distância (EaD) do Vestibular 
EaD 2020 para Portadores de Diploma para cursar novo curso; 

o disposto no Edital n.º 015/2021-DAA que publica o Resultado do Processo de 
Aproveitamento de Vagas não ocupadas para ingresso no ano letivo de 2021 nos cursos da 
Modalidade de Ensino à Distância (EaD) do Vestibular EaD 2020 para Portadores de 
Diploma para cursar novo curso; 

as análises dos pedidos de reconsideração realizadas pelo Núcleo de Educação à 
Distância (NEAD). 
 

TORNA PÚBLICO 
 

1. O Resultado dos Pedidos de Reconsideração (ANEXO I) do Processo de 

Aproveitamento de Vagas não ocupadas para ingresso no ano letivo de 2021 nos 

cursos da Modalidade de Ensino à Distância (EaD) do Vestibular EaD 2020 para 

Portadores de Diploma para cursar novo curso. 

2. As matrículas serão realizadas pela DAA e os alunos matriculados receberão um e-mail 

com seu Registro Acadêmico (RA) e senha. 

3.  Depois das matrículas, as secretarias dos cursos enviarão informações do curso e do 

horário de aulas. 

 

Publique-se. 
 

Maringá, 20 de julho de 2021. 
 

 
                                  Prof.  Dr. Carlos Humberto Mart ins  

                                    Diretor de Assuntos Acadêmicos 
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ANEXO I - ANÁLISE DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO 
 

Curso 
Polo que 

solicitou a vaga 
Polo de 

matrícula 
Nome Pedido de reconsideração 

ADM Pública Astorga Astorga Gian Carlos Melegari 
 

(X)  Deferido (   )   Indeferido 

Motivo:  No Edital 15, não constou na lista, mas deve ser 
incluso agora pois atendeu os itens 3.1 e 4.1 do edital 14. 
Sendo que a candidata Lorena Leite Jerônimo, classificada 
anteriormente em 3º lugar, agora passa a integrar a lista de 
espera. 
 
O candidato deverá ser classificado em 1 º lugar – Polo 
Astorga. 
 

ADM Pública Astorga Astorga Thiara Bruner da Silva 
 

(X)  Deferido (   )   Indeferido 

Motivo: No Edital 15, não constou na lista, mas deve ser 
incluso agora pois atendeu os itens 3.1 e 4.1 do edital 14. 
Não alterando a classificação do último candidato classificado 
no limite de vagas. 
 
O candidato deverá ser classificado em 6 º lugar – Polo 
Astorga em lista de espera 
 

ADM Pública Astorga Astorga Renata Machado Ferreira 
 

(X)  Deferido (   )   Indeferido 

Motivo: No Edital 15, não constou na lista, mas deve ser 
incluso agora pois atendeu os itens 3.1 e 4.1 do edital 14. 
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Não alterando a classificação do último candidato classificado 
no limite de vagas. 
  
O candidato deverá ser classificado em 10 º lugar – Polo 
Astorga em lista de espera. 
 

 

Curso 
Polo que 

solicitou a vaga 
Polo de 

matrícula 
Nome Pedido de reconsideração 

ADM Pública Cidade Gaúcha Cidade Gaúcha Lucas Cesar Rego 
 

(X)  Deferido (   )   Indeferido 

Motivo: No Edital 15, não constou na lista, mas deve ser 
incluso agora pois atendeu os itens 3.1 e 4.1 do edital 14. 
Não alterando a classificação do último candidato classificado 
no limite de vagas. 
  
O candidato deverá ser classificado em 6 º lugar – Polo 
Astorga em lista de espera. 
 

ADM Pública Itambé Itambé Sandra Rodrigues Gobbi 
 

(X)  Deferido (   )   Indeferido 

Motivo: No Edital 15, não constou na lista, mas deve ser 
incluso agora pois atendeu os itens 3.1 e 4.1 do edital 14. 
Não alterando a classificação do último candidato classificado 
no limite de vagas. 
 
O candidato deverá ser classificado em 11 º lugar – Polo 
Itambé em lista de espera. 
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ADM Pública Tamarana Tamarana Gonçalo Faiçal Valim 
 

(X)  Deferido (   )   Indeferido 

Motivo: No Edital 15, não constou na lista, mas deve ser 
incluso agora pois atendeu os itens 3.1 e 4.1 do edital 14. 
Não alterando a classificação do último candidato classificado 
no limite de vagas. 
 
Em caso de deferimento, o candidato deverá ser classificado 
em 7 º lugar – Polo Tamarana em lista de espera. 
 

 

Curso 
Polo que 

solicitou a vaga 
Polo de 

matrícula 
Nome Pedido de reconsideração 

Ciências 
Biológicas – 

EAD 

Diamante do 
Norte 

Diamante do 
Norte 

Luciene Messias Dos Reis (  x  )  Deferido (   )   Indeferido 

Deferido. Candidato enviou documento certificando 
conclusão do curso de graduação. 
 
O candidato foi Selecionado e deverá ser classificado em 7  º 
lugar – Polo Diamante do Norte com média 9,01. Alterando a 
ultima classificação para a candidata Mara Lucy Dalabilia, 
classificada em 19º lugar, dentro do limite de vagas ofertadas 
no polo. 
 
 

Ciências 
Biológicas – 

Diamante do 
Norte 

Diamante do 
Norte 

Mara Lucy Dalabilia (  x  )  Deferido (   )   Indeferido 

Deferido. Correção na publicação do Edital 015/2021-DAA 
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EAD onde o polo solicitado era divergente do polo a ser 
matriculada. 
 
O candidato foi Selecionado e deverá ser classificado em 19  º 
lugar – Polo Diamante do Norte com média 7,12. Passando a 
ser a última classificada dentro do limite de vagas do polo. 

 

Ciências 
Biológicas – 

EAD 

Umuarama Diamante do 
Norte 

Weslley Gabriel Marim (  x  )  Deferido (   )   Indeferido 

Deferido, candidato foi Selecionado e deverá ser classificado 
em 20º lugar dentro das vagas ofertadas no polo de Diamante 
do Norte. Não alterando a colocação dos outros candidatos. 

Ciências 
Biológicas – 

EAD 

Goioerê Goioerê Thieellen Adriadne Nadal 
 

(  x  )  Deferido (   )   Indeferido 

Deferido. Candidato enviou documentos do item 4.2 do edital 
14/2021-DAA. 
 
O candidato foi Selecionado e deverá ser classificado em 7  º 
lugar – Polo Goioerê com média 8,38. Alterando a ultima 
classificação para a candidata Valéria Maria Costa Teixeira, 
classificada em 9º lugar, dentro do limite de vagas ofertadas 
no polo. 
 

Ciências 
Biológicas – 

EAD 

Diamante do 
Norte 

Diamante do 
Norte 

Valdivino Pereira Dos Santos 
 

(  x  )  Deferido (   )   Indeferido 

Deferido. Candidato havia sido selecionado no limite de vagas 
destinadas aos portadores de diploma de instituição pública, 
porém foi aluno de instituição privada. 
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O candidato foi Selecionado e deverá ser classificado em 9  º 
lugar – Polo Diamante do Norte com média 8,53. Alterando a 
ultima classificação para a candidata Mara Lucy Dalabilia, 
classificada em 19º lugar, dentro do limite de vagas ofertadas 
no polo. 

 

Ciências 
Biológicas – 

EAD 
 
 

Astorga  Leandro Henrique de Paula (    )  Deferido (  x  )   Indeferido 

Motivo:  Indeferido. Candidato não enviou item 4.2.1 do 
edital 014/2021-DAA 

Ciências 
Biológicas – 

EAD 

Astorga  Ingrid Erichsen Pusch (    )  Deferido (  x  )   Indeferido 

Motivo:  Indeferido. Candidato não enviou o item 4.2.5 do 
edital 014/2021-DAA 
 
 

 

Curso 
Polo que 

solicitou a vaga 
Polo de 

matrícula 
Nome Pedido de reconsideração 

Física ASSAÍ ASSAÍ ANDRÉ GUILHERME BUSS LEMES ( X )  Deferido (   )   Indeferido 
Motivo: A princípio ocorreu um equívoco em razão do candidato ter 
usado o mesmo e-mail para inscrever dois candidatos distintos. Contudo, 
sua solicitação atende as exigências do Edital 014/2021-DAA em seu 
subitem 3.1.1. Dessa forma, foi deferido e o candidato deverá ser 
classificado em 3º lugar (IES Pública / Média 81,04 – Polo de Assaí. 
Obs: Não há lista de espera, portanto, candidatos em colocação 
posteriores não serão prejudicados e todos os selecionados nesse polo, 
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no limite de vagas do edital 15, permanecem com direito a vaga. 

Física UMUARAMA UMUARAMA KATHYA ROGERIA DA SILVA 
 

(X)  Deferido (   )   Indeferido 
Motivo:  IES Pública (na planilha inicial foi registrada, erroneamente, IES 
privada) média: 80,03. 
A candidata deverá ser classificada em 2 º lugar – Polo Umuarama. 
Obs: Não há lista de espera, portanto, candidatos em colocação 
posteriores não serão prejudicados e todos os selecionados nesse polo, 
no limite de vagas do edital 15, permanecem com direito a vaga. 

Física UMUARAMA UMUARAMA Netulio Alarcon Fioratti 
 

(X)  Deferido (   )   Indeferido 
IES Pública (na planilha inicial foi registrada, erroneamente, IES privada) 
média: 66,56. 
O candidato deverá ser classificado em 6 º lugar – Polo Umuarama. 
Obs: Não há lista de espera, portanto, candidatos em colocação 
posteriores não serão prejudicados e todos os selecionados nesse polo, 
no limite de vagas do edital 15, permanecem com direito a vaga. 

Física UMUARAMA UMUARAMA LARA FIORI LAMPUGNANI 
 

( X )  Deferido (   )   Indeferido 
Motivo:  A planilha desconfigurou e por algum erro meu a candidata 
sumiu do documento inicial. Porém, ela solicitou a vaga e enviou os 
documentos dentro do prazo de acordo com o edital. Dessa forma, 
tem direito a vaga. IES Privada, média:83,38.  
A candidata deverá ser classificada em 10 º lugar – Polo Umuarama. 
Obs: Não há lista de espera, portanto, candidatos em colocação 
posteriores não serão prejudicados e todos os selecionados nesse 
polo, no limite de vagas do edital 15, permanecem com direito a 
vaga. 

 

Física UMUARAMA GOIOERÊ RICARDO SERRA 
 

(X)  Deferido (  )   Indeferido 
Motivo: ocorreram correções no item IES de alguns candidatos, foram 
erroneamente, registradas como privadas. Por essa razão aconteceu 
alteração na colocação desse candidato. 
Continua com direito a vaga, contudo, em outro polo. 
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O candidato deverá ser classificado em 12 º lugar – Polo Goioerê. 

Obs: Não entrou com reconsideração, no entanto, sua 
colocação e polo foram alterados em razão de deferimento 
concedidos a outros candidatos. 

Física UMUARAMA GOIOERÊ SOLANGE PEDROSO (X)  Deferido (  )  Indeferido 
Motivo: ocorreram correções no item IES de alguns candidatos, foram 
erroneamente, registradas como privada. Por essa razão aconteceu 
alteração na colocação dessa candidata. 
Continua com direito a vaga, contudo, em outro polo. 
A candidata deverá ser classificada em 13 º lugar – Polo Goioerê. 

Obs: Não entrou com reconsideração, no entanto, sua 
colocação e polo foram alterados em razão de 
deferimento concedidos a outros candidatos. 

 

Física JACAREZINHO JACAREZINHO NIVALDO ASSUNÇÃO 
 

(X)  Deferido (  )   Indeferido 
Solicitou por e-mail a desistência da vaga.  

 

Curso 
Polo que 

solicitou a vaga 
Polo de 

matrícula 
Nome Pedido de reconsideração 

Letras Ead Céu Azul Céu Azul Tiago Rodrigues Rocha ( x   )  Deferido (   )   Indeferido 

Motivo: Retificação de nome, exclusão do nome Josemar da 

Silva de Oliveira e inclusão do nome Tiago Rodrigues Rocha. 
Requerente enviou a documentação de e-mail diferente. 

Letras-Ead Arapongas - Flávia Maria Lazareti  (    )  Deferido ( x  )   Indeferido 
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Motivo:  Conforme itens 4.1 e 4.2.1. do Edital 014/2021 - DAA 
 
5.1 Serão analisadas somente as solicitações com documentação 
completa, sendo proibida a juntada de documentos após o prazo 
estabelecido para envio da documentação 
no e-mail vagasreman@uem.br. 

 
 

Letras-Ead Arapongas Arapongas Cristina Seidler (  x  )  Deferido (   )   Indeferido 

Motivo:  requerente solicitou vaga para Letras polo: 
Arapongas. A candidata deverá ser classificada em 2º lugar no 
polo de Arapongas. 
A classificação da mesma alterou a situação da candidata Ana 
Márcia M. Y. Oshima, que agora está selecionada para ocupar 
vaga do polo de Ivaiporã. 

 

Curso 
Polo que 

solicitou a vaga 
Polo de 

matrícula 
Nome Pedido de reconsideração 

Letras Ead Cruzeiro do 
Oeste 

- Giovane Rodrigues dos Santos (   )  Deferido (  x )   Indeferido 

Motivo:  análise realizada em consonância aos itens 3.1.1.4 e 

4.2. e 4.2.4 do Edital 014/2021 – DAA. 
 
5.1 Serão analisadas somente as solicitações com documentação 
completa, sendo proibida a juntada de documentos após o prazo 
estabelecido para envio da documentação 
no e-mail vagasreman@uem.br. 

mailto:vagasreman@uem.br
mailto:vagasreman@uem.br
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Letras-Ead Ivaiporã - Michele de Bairro Franca Almeida (    )  Deferido ( x  )   Indeferido 

Motivo:  análise realizada em consonância aos itens 4.2 e 4.2.5 

do Edital 014/2021 – DAA. 
 
5.1 Serão analisadas somente as solicitações com documentação 
completa, sendo proibida a juntada de documentos após o prazo 
estabelecido para envio da documentação 
no e-mail vagasreman@uem.br. 
 

 

Letras-Ead Ivaiporã               - Cibely Florchask Carneiro (    )  Deferido ( x )   Indeferido 

Motivo:  análise realizada conforme itens 4.1 e 4.2.4 do Edital 

014/2021 – DAA. 
 
5.1 Serão analisadas somente as solicitações com documentação 
completa, sendo proibida a juntada de documentos após o prazo 
estabelecido para envio da documentação 
no e-mail vagasreman@uem.br. 

 

 
 

mailto:vagasreman@uem.br
mailto:vagasreman@uem.br
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Curso 
Polo que 

solicitou a vaga 
Polo de 

matrícula 
Nome Pedido de reconsideração 

Letras Ead Arapongas - Vanessa dos Santos Kodama Ragassi (   )  Deferido (  x )   Indeferido 

Motivo:  análise realizada conforme item 4.1 do Edital 014/2021 – 

DAA. 
Documentos enviados em 25/06/2021, fora do prazo. 
 

Letras-Ead Paranavai - Arquimedes do Amaral  (    )  Deferido ( x )   Indeferido 

Motivo:  Análise realizada conforme item 5 e 5.1 do Edital 
014/2021 – DAA. 
 

 

Letras-Ead Paranavai              - Ana Claudia Gomes Bergamaschi (    )  Deferido ( x )   Indeferido 

Motivo:  Análise realizada conforme itens 4.1. e 4.2.4 do 
Edital 014/2021 – DAA. 
 Curso 

Polo que solicitou 
a vaga 

Polo de matrícula Nome Pedido de reconsideração 

Letras Ead Cianorte - Elisama Silva Pereira Rodrigues (  x )  Deferido (  )   Indeferido 
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Motivo: Retificada a informação para IES Pública. Com nota 
68,69, no entanto não atingiu a média para ser selecionada 
dentro da quantidade de vagas ofertadas para esse polo. 
 

Letras-Ead Cruzeiro do Oeste - Anny Rosana Trindade Siqueira (  x  )  Deferido (  )   Indeferido 

Motivo: Inclusão da candidata na lista. 
Desclassificada, não apresentou documentação conforme item 4.2.4 
conforme Edital 014/2021 – DAA. Assim não haverá a alteração na 
lista de selecionados. 

Letras-Ead Arapongas              - 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ana Carolina Claudino Santana (    )  Deferido (x )   Indeferido 

Motivo: análise realizada conforme item 4.2.5. do Edital 
014/2021 – DAA, documento incompleto. 
 
5.1 Serão analisadas somente as solicitações com documentação 
completa, sendo proibida a juntada de documentos após o prazo 
estabelecido para envio da documentação 
no e-mail vagasreman@uem.br. 

 

mailto:vagasreman@uem.br
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Curso 
Polo que 

solicitou a vaga 
Polo de 

matrícula 
Nome Pedido de reconsideração 

Letras Ead Paranavai - Francine de Oliveira Florenço (   )  Deferido ( x  )   Indeferido 

Motivo:  Mantem-se o indeferimento visto que em 
conferência não há nada para ser alterado. Conforme Edital 
015/2021 – DAA, candidata classificada, entretanto não 
selecionada dentro do limite de vagas disponibilizados no 
polo. 

Letras-Ead Sarandi - Sulamita Cristina de Jesus Ferreira (    )  Deferido ( x )   Indeferido 

Motivo:  Requerente classificado conforme publicação do 
Edital 015/2021 - DAA, entretanto não foi selecionado para a 
vaga de acordo com quantidade de vaga ofertada no polo. 
 

 

Letras-Ead Céu Azul          Céu Azul LUANA SALETE CELANTE ( x   )  Deferido (  )   Indeferido 

Motivo:  Candidata com nome duplicado no Edital 015/2021 – 
DAA. Permanece como candidata classificada em 1º lugar no 
polo de Céu Azul. 

Curso 
Polo que 

solicitou a vaga 
Polo de 

matrícula 
Nome Pedido de reconsideração 

Letras Ead Arapongas - Ana Paula Patrocínio de Oliveira ( x )  Deferido (   )   Indeferido 
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Moretti Motivo:  Deferido o pedido de reconsideração, visto que o 
requerente encaminhou o verso do diploma em 22/06. 
Candidata classificada, entretanto não selecionada dentro do 
limite de vagas disponibilizados no polo. 

Letras-Ead Sarandi - Cristiane Hoffman Fernandes de Souza (    )  Deferido ( x )   Indeferido 

Motivo:  Classificação realizada conforme item 5.1. do Edital 
014/2021 – DAA. Os candidatos concorreram primeiramente 
no polo a qual solicitou a vaga e posteriormente em lista geral 
de classificação, todas as classificações conforme item 5.1. do 
Edital 014/2021 – DAA. 
 

 

Letras-Ead Cianorte          Ubiratã Daniele Brito de Andrade Pizani (    )  Deferido ( x )   Indeferido 

Motivo:  Requerente selecionada de acordo com lista geral 
para o polo de Ubiratã, conforme lista. 
 

Curso 
Polo que 

solicitou a vaga 
Polo de 

matrícula 
Nome Pedido de reconsideração 

Letras Ead Cianorte - Zeneide Ramos Reducino (   )  Deferido ( x )   Indeferido 
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Motivo:  Análise realizada conforme item 4.2.5. do Edital 
014/2021 – DAA, não houve o envio do histórico escolar do 
curso de graduação completo, somente foi enviado a página 
01 de 03 páginas. 

Letras-Ead Cianorte Cianorte Leticia Adrieli Neres de Oliveira (  x  )  Deferido (  )   Indeferido 

Motivo:  Requerente encaminhou o histórico do escolar de 
graduação conforme item 4.2.5. Edital 014/2021 – DAA, em 
24/06. A candidata deverá ser classificada em 2º lugar no polo 
de Cianorte.  A classificação da mesma alterou a situação da 
candidata Alekssandra Serafim, que agora está selecionada 
para ocupar vaga do polo de Ivaiporã. 
 

 

Letras-Ead Paranavaí              - Janaina Candida Pereira (    )  Deferido ( x)   Indeferido 

Motivo:  Análise conforme item 5.1. do Edital 014/2021 – 
DAA. Requerente não cursou em IES pública. 
 

Curso 
Polo que 

solicitou a vaga 
Polo de 

matrícula 
Nome Pedido de reconsideração 

Letras Ead - - Elaine Cristina Marques dos Santos (   )  Deferido ( x  )   Indeferido 
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Motivo:  Requerente desclassificado por não atender item 
4.1. do Edital 014/2021 – DAA. Lista atualizada. 

Letras-Ead Paranavaí - Isabel Cristina Rodrigues (    )  Deferido ( x )   Indeferido 

Motivo:  Conforme solicitado pela requerente o polo de 
indicação foi Paranavaí, desta forma concorrendo 
primeiramente a vaga do polo supracitado e posteriormente 
em lista geral. Todas as analises foram realizadas de acordo 
com o item 5.1. do Edital 014/2021 – DAA, primeiramente no 
polo de indicação e posteriormente em lista geral.  
 

Letras-Ead Ubiratã              - Rafaela Medeiros de Souza (  x  )  Deferido (  )   Indeferido 

Motivo:  Candidata desistente. Desta forma altera-se a 
classificação da candidata Joeli Marinho Carvalho para 7º 

lugar. 
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Curso 
Polo que 

solicitou a vaga 
Polo de 

matrícula 
Nome Pedido de reconsideração 

Letras Ead Cruzeiro do 
Oeste 

Cruzeiro do 
Oeste 

Valquiria Bazanella Mistrello ( x  )  Deferido (   )   Indeferido 
Motivo: Requerente solicita retificação do sobrenome. 

Letras-Ead Cianorte - Sandra Rodrigues Gobbi 
 

(  x  )  Deferido (  )   Indeferido 

Motivo: Requerente com nota atualizada,  entretanto não 
selecionada dentro do limite de vagas disponibilizados no 
polo. 

Letras-Ead Sarandi              - Camilla da Silva Oliveira (    )  Deferido ( x )   Indeferido 

Motivo:  Conforme solicitado pela requerente o polo de 
indicação foi Sarandi, desta forma concorrendo 
primeiramente a vaga do polo supracitado e posteriormente 
em lista geral. Todas as analises foram realizadas de acordo 
com o item 5.1. do Edital 014/2021 – DAA, primeiramente no 
polo de indicação e posteriormente em lista geral.  
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Curso 
Polo que 

solicitou a vaga 
Polo de 

matrícula 
Nome Pedido de reconsideração 

Pedagogia Não indicado - Gabriela Tavares Pereira da Silva  (    )  Deferido ( X )   Indeferido 

Motivo: Não atendeu completamente ao item 4.1 do Edital 
nº 014/2021-DAA (“Para a análise da solicitação deve ser 
encaminhada até às 23h59min do dia 24 de junho de 2021 
(observado o horário oficial de Brasília-DF), exclusivamente 
por e-mail vagasreman@uem.br sendo que corpo (texto) do 
e-mail enviar nome completo, curso e polo escolhido e 
telefone para contato”), uma vez que não indicou o polo.   
 

Pedagogia Faxinal - Diana Regina Lazareti ( X )  Deferido (   )   Indeferido 

CANDIDATO DESISTENTE: Informou desistência via e-mail.   
 

Pedagogia Flor da Serra do 
Sul 

- Soraia Marengoni (    )  Deferido ( X )   Indeferido 

Motivo: Não enviou a documentação exigida pelo item 4.2.5 
(Histórico escolar do curso de graduação concluído, 
devidamente visado pela instituição de origem) do Edital nº 
014/2021-DAA. 
 

Pedagogia Jaguapitã - Camilla Ohya de Lima Pavaneli (    )  Deferido ( X )   Indeferido 

Motivo: Enviou documentação completa, no entanto, não 
atendeu ao primeiro critério de seleção estabelecido no item 
5.1 do Edital nº 014/2021-DAA. De acordo com este item, a 
análise e a classificação das solicitações no Processo Seletivo 
de Portador de Diploma para cursar novo (outro) curso de 
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graduação na Modalidade EaD obedecem aos seguintes 
critérios pela ordem: 5.1.1. candidato que tenha concluído o 
curso anterior em instituição pública; 5.1.2. maior média 
aritmética entre os componentes curriculares cursados; 
5.1.3. o candidato mais idoso. 

 

Pedagogia Jaguapitã - Cleverson Pavaneli (    )  Deferido ( X )   Indeferido 

Motivo: Enviou documentação completa, no entanto, não 
atendeu ao primeiro critério de seleção estabelecido no item 
5.1 do Edital nº 014/2021-DAA. De acordo com este item, a 
análise e a classificação das solicitações no Processo Seletivo 
de Portador de Diploma para cursar novo (outro) curso de 
graduação na Modalidade EaD obedecem aos seguintes 
critérios pela ordem: 5.1.1. candidato que tenha concluído o 
curso anterior em instituição pública; 5.1.2. maior média 
aritmética entre os componentes curriculares cursados; 
5.1.3. o candidato mais idoso. 
 

Pedagogia Nova Santa Rosa - Edilelsa Alves da Silva (    )  Deferido ( X )   Indeferido 

Motivo: Não enviou a documentação exigida pelos itens 
4.2.4 (Diploma do curso de graduação concluído) e 4.2.5 
(Histórico escolar do curso de graduação concluído, 
devidamente visado pela instituição de origem, associado ao 
diploma mencionado no item anterior) do Edital nº 
014/2021-DAA. 
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Pedagogia São João do Ivaí - Anderson Toshiaki Senoo Aisawa ( X )  Deferido (   )   Indeferido 

Motivo: Enviou a documentação solicitada, conforme o item 
4.2 do Edital nº 014/2021-DAA.*  
 
(*No entanto, NÃO atingiu a média necessária para ser selecionado: 7,63) 

 

Pedagogia São João do Ivaí - Cleusa Rodrigues de Lima (    )  Deferido ( X )   Indeferido 

Motivo: Não atendeu ao item 4.2 do Edital nº 014/2021-DAA 
(“O candidato deve ser anexar no e-mail a seguinte 
documentação digitalizada e LEGÍVEL”), uma vez que o 
histórico escolar da graduação continha partes ilegíveis, 
impossibilitando o cálculo da média para obter classificação. 
 
 

Pedagogia Tamarana - Alderei Valério ( X )  Deferido (   )   Indeferido 

Motivo: Enviou a documentação solicitada, conforme o item 
4.2 do Edital nº 014/2021-DAA.*  
 
(*No entanto, NÃO atingiu a média necessária para ser selecionado: 6,92) 

 

Pedagogia Tamarana - Eliane Barbieri Santaliestra ( X )  Deferido (   )   Indeferido 

Motivo: Enviou a documentação solicitada, conforme o item 
4.2 do Edital nº 014/2021-DAA.*  
 
(*No entanto, NÃO atingiu a média necessária para ser selecionado: 7,96) 
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Pedagogia Tamarana - Josemara Aparecida de Jesus (    )  Deferido ( X )   Indeferido 

Motivo: Não enviou a documentação exigida pelo item 4.2.5 
(Histórico escolar do curso de graduação concluído, 
devidamente visado pela instituição de origem) do Edital nº 
014/2021-DAA. 

 

Pedagogia Tamarana - Keller da Luz (    )  Deferido ( X )   Indeferido 

Motivo: Não atendeu ao item 4.2 do Edital nº 014/2021-DAA 
(“O candidato deve ser anexar no e-mail a seguinte 
documentação digitalizada e LEGÍVEL”), uma vez que o 
histórico escolar da graduação continha partes ilegíveis, 
impossibilitando o cálculo da média para obter classificação. 
 

 


