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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 14 de fevereiro de 2019. 

 

Francisco Antonio Garcia 

                        Secretário da DAA   

 Publica resultado de Indeferimento Liminar de 
pedidos de Transferência de outras Instituições de 
Ensino Superior Públicas, Particulares ou 
Estrangeiras para cursos de graduação presencial e 
a distância da UEM - Transferência Externa 
Facultativa - ano letivo de 2019 

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

suas atribuições regulamentares e considerando 

as disposições regimentais relativas ao processo de transferência e o disposto na 
Resolução n.º 052/2002-CEP que estabelece normas para o recebimento de transferência de 
alunos de outras instituições de educação superior; 

o disposto na Portaria nº 230, de 9 de março de 2007, do Ministério da Educação; 

a Portaria n.º 043/2018-PEN, de 10 de outubro de 2018; 
o Edital n.º 043/2018-DAA, que publica as vagas e procedimentos para o Processo 

Seletivo de Transferência de alunos de outras Instituições de Ensino Superior Públicas, 
Particulares ou Estrangeiras para o ano letivo de 2019, de 26 de novembro de 2018. 

 
 
TORNA PÚBLICO o RESULTADO de Indeferimento Liminar de pedidos de 

Transferência Externa de outras Instituições de Ensino Superior Públicas, Particulares ou 
Estrangeiras para a UEM, para o ano letivo de 2019, devido à documentação incompleta ou 
irregular:  
 
 

CANDIDATA (O) DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU IRREGULAR 

Alexsandro de Almeida Silva 
Ausência dos programas (conteúdos programáticos) visados pela 
instituição de origem. 

Amanda Carolina Botareli Cesar 
Ausência dos programas (conteúdos programáticos) visados pela 
instituição de origem. 

Anny Caroliny Rask Silva 
Ausência dos programas (conteúdos programáticos) visados pela 
instituição de origem. 

Bruno Amaral Ruotolo 
Ausência dos programas (conteúdos programáticos) visados pela 
instituição de origem. 

Carlos Fabian Teixeira 
Ausência dos programas (conteúdos programáticos) visados pela 
instituição de origem. 

Catarina Eizabete Feliciano Falta comprovante de vínculo com a instituição de origem. 

Edmilson Cunha de C. Junior 
Ausência dos programas (conteúdos programáticos) visados pela 
instituição de origem. 

Eduardo Fantim de Castro 
Ausência dos programas (conteúdos programáticos) visados pela 
instituição de origem. 

Guilherme dos Santos Sanson 
Ausência dos programas (conteúdos programáticos) visados pela 
instituição de origem. 

Jordy Issamu Azama Ausência do histórico escolar 

Kaune Bomfim de Oliveira Falta comprovante de vínculo com a instituição de origem. 

Laisa Guilhem Ferreira 
Ausência dos programas (conteúdos programáticos) visados pela 
instituição de origem. 

http://www.daa.uem.br/
http://www.daa.uem.br/editais/2009/041-2009-DAA.pdf
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CANDIDATA (O) DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU IRREGULAR 

Lorena Coutinho Iani 
Ausência do histórico escolar da graduação e dos programas 
(conteúdos programáticos) visados pela instituição de origem. 

Luiz Eduardo Altoe Porto 
Ausência do histórico escolar da graduação e dos programas 
(conteúdos programáticos) visados pela instituição de origem. 

Marcos Vinicius Jacovassi 
Ausência do histórico escolar da graduação e dos programas 
(conteúdos programáticos) visados pela instituição de origem. 

Marlane Davanso de Almeida 
Ausência dos programas (conteúdos programáticos) visados pela 
instituição de origem. 

Matsue Tsuji 
Ausência do histórico escolar da graduação e dos programas 
(conteúdos programáticos) visados pela instituição de origem. 

Nadia Pereira Messia 
Ausência dos programas (conteúdos programáticos) visados pela 
instituição de origem. 

Pamela Karlla da Silva Martins 
Ausência dos programas (conteúdos programáticos) visados pela 
instituição de origem. 

Paulo Vitor Seron 
Ausência dos programas (conteúdos programáticos) visados pela 
instituição de origem. 

Paulo Wilton de Jesus 
Ausência do histórico escolar da graduação e dos programas 
(conteúdos programáticos) visados pela instituição de origem. 

Queren de Ponte Falta comprovante de vínculo com a instituição de origem. 

Vanderlei Edson Grossi Junior 
Ausência do histórico escolar da graduação e dos programas 
(conteúdos programáticos) visados pela instituição de origem. 

Victor Ryuichi Nemoto 
Ausência dos programas (conteúdos programáticos) visados pela 
instituição de origem. 

Vinicius Dellazeri Krascieski 
Ausência dos programas (conteúdos programáticos) visados pela 
instituição de origem. 

Vinicius Guidolin dos Santos 
Ausência dos programas (conteúdos programáticos) visados pela 
instituição de origem. 

Wanessa Galmacci Cardoso 
Ausência dos programas (conteúdos programáticos) visados pela 
instituição de origem. 

 
 
Publique-se. 
 
Maringá, 14 de fevereiro de 2019. 

 
 
 
 
 

Profª. Drª. Alexandra de Oliveira Abdala Cousin  

Diretora de Assuntos Acadêmicos 
 


