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EDITAL Nº 133/2017-UAB/UEM 

 

A Coordenadora da UAB da Universidade Estadual 
de Maringá, no uso de suas atribuições, 

 
Considerando o Edital nº 101/2017-UAB/UEM, que abriu o Processo Seletivo de candidatos para 
ingresso no Curso de Especialização em Artes Visuais; 
 
Considerando o Edital nº 124/2017-UAB/UEM, que publicou o Resultado Final do Processo 
Seletivo de candidatos para ingresso no Curso de Especialização em Artes Visuais; 
 
Considerando o Edital nº 129/2017-UAB/UEM, que publicou a convocação, em 2ª chamada, de 
candidatos para ingresso no Curso de Especialização em Artes Visuais; 
 
Considerando a existência de sobra de vagas em Polo com candidatos em “Lista de Espera”, após o 
período destinado a matrícula dos candidatos convocados em 1ª e 2ª chamadas,  

 
 

TORNA PÚBLICO: 
 
 

1. A convocação, em 3ª chamada, para matrícula dos candidatos classificados em “Lista de 
Espera”, respeitada a ordem de classificação, em Polo com sobra de vagas para ingresso no 
Curso de Especialização em Artes Visuais (Pós-Graduação Lato Sensu), na modalidade de 
Educação a Distância, da Universidade Estadual de Maringá, desenvolvido em convênio com 
a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), no âmbito do 
Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), aberto por meio do Edital nº 101/2017-
UAB/UEM, conforme segue: 

 
 
 
POLO DE APOIO PRESENCIAL DE JACAREZINHO 
 

Número de vagas remanescentes: 02 

Candidatas convocadas para matrícula 
 

Nº INSCRIÇÃO CANDIDATAS 
NOTA 
FINAL 

CLASSIFICAÇÃO 
(conforme Edital nº 124/2017-UAB/UEM) 

210/2017-NEAD CRISTIANE SOUZA PINTO DE MELLO MILANESI 5,20 30º lugar 

306/2017-NEAD JOSELICE ADRIANE DA COSTA 4,94 31º lugar 

 

2.  As informações sobre os procedimentos do processo de matrícula estão disponíveis no site 
http://portal.nead.uem.br/, de acordo com o estabelecido no item 10 do Edital nº 101/2017-
UAB/UEM. 

 

http://portal.nead.uem.br/
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3. Os candidatos convocados no presente Edital devem efetuar a matrícula, exclusivamente via 
internet no endereço eletrônico http://portal.nead.uem.br das 14 horas até as 23 horas e 
59 minutos do dia 08 de dezembro de 2017, observado o horário oficial de Brasília-DF e 
instruções para matrícula, constantes no item 10 do Edital nº 101/2017-UAB/UEM. 

3.1. A inobservância da data fixada para matrícula implica na perda da vaga. 
 
4. A apresentação de documentos não idôneos para inscrição e matrícula ou a prestação de 

informações falsas no cadastro eletrônico de inscrição e matrícula ou outros meios ilícitos 
utilizados pelo candidato implicarão, a qualquer época, no cancelamento da inscrição ou 
matrícula pela UEM, sujeitando-o às penalidades previstas no art. 299 do Decreto Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal. 

5.  A entrega dos documentos solicitados neste Edital não afasta a necessidade de apresentação 
de quaisquer outros documentos adicionais, eventualmente julgados necessários pela UEM. 

 

6. O candidato é o único responsável pelo correto preenchimento das informações referentes à 
inscrição e matrícula, encaminhamento de documentação e acompanhamento de todos os 
atos a serem publicados no site http://portal.nead.uem.br/ independente de qualquer 
comunicação pela UEM. 

7. O candidato que não efetuar matrícula em qualquer chamada perde o direito à vaga, sendo 
eliminado do processo seletivo e de matrícula na UEM. 

 
 
 

 

 

 
Maringá, 07 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
 
 

Profª Drª Maria Luisa Furlan Costa 
Coordenadora UAB/UEM 
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