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EDITAL N.º 037/2015  
 

CERTIDÃO 
Certifico que o presente Edital foi 

publicado no endereço eletrônico 
www.cvu.uem.br e www.pas.uem.br 

no dia 20/11/2015. 
 

 

Antonio Paulo Merceno 

Publica resultado da análise dos requerimentos de recursos 
referentes à isenção da taxa de inscrição no Concurso Vestibular 
de Verão 2015 e no Processo de Avaliação Seriada – PAS-
UEM/2015, Etapas 1, 2 e 3. 

 

A Professorora Maria Raquel Marçal Natali, Presidente da Comissão Central do Vestibular Unificado da 
Universidade Estadual de Maringá – CVU/UEM, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na 
Resolução n.o 355/2003-CAD,  

TORNA PÚBLICO  
 

o resultado dos requerimentos de recursos referentes à isenção da taxa de inscrição no 

Concurso Vestibular de Verão 2015 e no Processo de Avaliação Seriada – PAS-UEM/2015, Etapas 

1, 2 e 3, em atendimento ao contido na Resolução n.º 355/2003-CAD e no Edital  n.º 034/2015-CVU. 

Após a análise, a Comissão Permanente do Concurso Vestibular emitiu o seguinte parecer: 

 

1 - ANY CAROLINE PALMISANO DERIT (protocolo n. 61187) - INDEFERIDO (cópia do comprovante 

de aluguel anexado tem valor de R$ 1.000,00, o valor máximo de aluguel previsto na Resolução n.º 

355/2003-CAD é de até 1 (um) salário mínimo nacional vigente, ou seja, R$ 788,00). 

 

2 - AROLDO FERREIRA DA SILVA (protocolo n. 61189) – INDEFERIDO (entrega de documentos 

comprobatórios do consumo de água em período diferente daquele solicitado para a análise. A cópia 

da conta de água apresentada do mês de maio de 2015 sendo o exigido dos meses de julho, agosto 

e setembro de 2015). 

 

3 - LETÍCA KAORI MIYAZAKI HAMAMURA - (protocolo n. 61169) – INDEFERIDO (a conta do IPTU 

apresentada não informa o valor venal do imóvel. Segundo a Resolução n.º 355/2003-CAD, o valor 

venal do imóvel não pode ser superior a 100 salários mínimos vigentes, ou seja, R$ 78.800,00). 

 
PUBLIQUE-SE. 

 

Maringá, 20 de novembro de 2015. 
 

 

Professora Maria Raquel Marçal Natali, 
PRESIDENTE. 


