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EDITAL N.o 031/2019-DAA 
 

CERTIDÃO 
Certifico que este Edital foi publicado 

no setor de protocolo da Diretoria de 
Assuntos Acadêmicos (DAA) e no 
endereço eletrônico: www.daa.uem.br, no 
dia 26 de março de 2019. 

 
Francisco Antonio Garcia 

Secretário da DAA   

 Publica o resultado dos candidatos 
classificados/selecionados para fazer 
matrícula no Processo de 
Aproveitamento de Vagas 
Remanescentes – Terceira Chamada, 

Refugiados e Imigrantes em situação de 
vulnerabilidade para ingresso no ano 
letivo de 2019. 

 
A Diretora de Assuntos Acadêmicos da Universidade Estadual de Maringá, no uso de suas 

atribuições regulamentares e considerando: 
 
o disposto na Resolução n.º 003/2017-CEP, que aprova o Regulamento do Processo de 

Aproveitamento de Vagas Remanescentes do Concurso Vestibular e do Processo de Avaliação 
Seriada para Ingresso nos cursos de Graduação Presencial da UEM; 

 
o disposto na Resolução n.º 026/2018-CEP, que aprova normas para acesso de 

refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade a cursos de graduação da UEM; 
 
o disposto na Portaria n.º 002/2019-DAA, que publica o CALENDÁRIO  para o Processo 

de Aproveitamento de Vagas Remanescentes do Vestibular e PAS, para ingresso no ano letivo 
2019; 

 
o Edital n.º 014/2019 DAA, que publica normas, vagas, prazos e procedimentos para o 

Processo de Aproveitamento de Vagas Remanescentes para ingresso no ano letivo de 2019; 
 
o Edital n.º 030/2019 DAA,  que publica normas, vagas, prazos e procedimentos para o 

Processo de Aproveitamento de Vagas Remanescentes – Terceira Chamada, para os candidatos 
Refugiados e Imigrantes em situação de vulnerabilidade para ingresso no ano letivo de 2019. 

 
TORNA PÚBLICO 

 

O resultado dos candidatos classificados/selecionados para fazer matrícula para o Processo de 
Aproveitamento de Vagas Remanescentes para os candidatos Refugiados e Imigrantes em 
situação de vulnerabilidade para ingresso no ano letivo de 2019. 
 

 
1. CANDIDATOS CLASSIFICADOS/SELECIONADOS  

 
CANDIDATOS CURSO 

Mistral Noel Engenharia de Produção-Construção Civil 

Joseph Patrick Ferdinand Engenharia de Produção-Construção Civil 

Michaelle Pierre Letras-Português/Francês-Licenciatura 

 

http://www.daa.uem.br/


 

Universidade Estadual de Maringá 
Pró-Reitoria de Ensino 
Diretoria de Assuntos Acadêmicos  

 

  Edital n.º 031/2019-DAA   -   fl.  

 

 

 

UEM/DAA - Av. Colombo, 5.790 – Câmpus Universitário – Bloco 109 - CEP 87.020-900 – Maringá – PR 
Fone: (44) 3011-4477 – e-mail: sec-aca@uem.br - Internet: www.daa.uem.br 

2 

2. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DA TERCEIRA CHAMADA 
 

2.1 Os candidatos classificados/selecionados para a ocupação de vagas remanescentes na 
TERCEIRA CHAMADA devem entregar a documentação de matrícula, conforme artigo 5 da 
resolução n.º 026/2018-CEP disponível em: www.daa.uem.br, PRESENCIALMENTE até o dia 
29 de março de 2019, nas secretarias dos câmpus regionais da UEM ou no seguinte 

endereço: 

Local: Universidade Estadual de Maringá 

            Diretoria de Assuntos Acadêmicos, 
            Setor de Protocolo Acadêmico 
Horário: Das 08h00min. às 11h20min.  
               Das 13h30min. às 17h10min. 
 
Avenida Colombo, 5790 - Bloco 109 - Câmpus Universitário 
Zona 07 - Maringá – PR  
 
 

3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

3.1 O horário de aulas será disponibilizado para consulta e impressão, via e-mail da UEM e 
Menu do Aluno, aguardar e-mail de liberação. 

3.2 O ano letivo de 2019 iniciou no dia 07 de março de 2019, para ingressantes após esta 
data, não haverá abono das faltas e reposição de aulas. 

3.3 ATENÇÃO: Exceto se existir dúvida justificada quanto à autenticidade da documentação, 

fica dispensada a apresentação dos originais ou cópias autenticadas dos documentos 
expedidos por instituições brasileiras, assim como do reconhecimento de firma.  

 
Publique-se. 
 
Maringá, 26 de março de 2019. 
 
 
 
 
 
 

Profª. Drª. Alexandra de Ol iveira Abdala Cousin  
                                     Diretora de Assuntos Acadêmicos 
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