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A Pró-Reitoria de Graduação e o Departamento de Registro e Controle Acadêmico tornam público 

o resultado parcial da seleção por Ingresso/Reingresso EAD 2º/2019, referente ao Edital 031/2019, feita 

por cada Curso de Graduação EAD da UFSM que ofereceu vagas para o certame. 
  

CRONOGRAMA 

DATA EVENTO 

29 de junho de 2019, 
sábado 

Publicação pelo DERCA da lista com os nomes dos classificados 
na seleção de cada curso. 

01 e 02 de julho de 2019 
Período para interposição de recurso administrativo ao resultado 
da seleção. 

10 de julho de 2019 

Data-limite para envio ao DERCA dos processos de recurso ao 
resultado da seleção com o parecer e, em casos de reversão de 
indeferimento, envio dos documentos de candidatos, no envelope 
padrão do DERCA. 

13 de julho de 2019, 
sábado 

Data-limite para publicação pelo DERCA do Resultado Final, após 
avaliação dos recursos administrativos interpostos pelos 
candidatos. 

13 de julho de 2019, 
sábado 

Publicação pelo DERCA da listagem de candidatos com pendência 
documental. 

15 a 17 de julho de 2019 
Período para complementação documental, por e-mail, dos 
candidatos cujos nomes constarem na listagem de pendência 
documental divulgada pelo DERCA.  

15 a 17 de julho de 2019 
Período para os candidatos classificados solicitarem a 
Confirmação de Vaga, via web, pelo Portal do DERCA.  

19 de julho de 2019 
Data-limite para os candidatos classificados que solicitaram a 
Confirmação de Vaga no prazo estabelecido receberem por email o seu 
número de matrícula. 

22 de julho de 2019 
Data prevista para a 1ª chamada de candidatos suplentes e publicação 
de listagem de candidatos suplentes com pendência documental 

23 a 25 de julho de 2019 
Período para os candidatos da 1ª chamada de suplentes 
solicitarem a Confirmação de Vaga, via web, pelo Portal do DERCA 
e complementarem a documentação, via e-mail, se necessário. 

29 de julho de 2019 
Data prevista para a 2ª chamada de candidatos suplentes e publicação 
de listagem de candidatos suplentes com pendência documental 

30 e 31 de julho de 2019 
Período para os candidatos da 2ª chamada de suplentes 
solicitarem a Confirmação de Vaga, via web, pelo Portal do DERCA 
e complementarem a documentação, via e-mail, se necessário. 

01 e 02 de agosto de 2019 
Período para matrícula em disciplinas, efetivada pelo Núcleo de 
Tecnologia Educacional da UFSM.  

05 de agosto de 2019 Início do das aulas do 2º semestre letivo de 2019. 
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RECURSOS AO RESULTADO DA SELEÇÃO 

O candidato que julgar pertinente poderá interpor recurso administrativo ao resultado da seleção no 

prazo estipulado no CRONOGRAMA, item 1, por e-mail, seguindo estritamente as orientações deste 

item, sob pena de não acolhimento do recurso. 

O candidato deverá entrar em contato com a Coordenação do Curso para obter informações sobre sua 

classificação no processo seletivo.  

Para a formalização do recurso, o candidato deverá preencher o Formulário de Recurso ao Resultado do 

edital de Ingresso/Reingresso (disponível no site do DERCA “Formulários”), com os argumentos que 

julgar válidos, anexando, se necessário, documentos.  

O formulário de recurso devidamente preenchido, bem como os documentos, se for o caso, deverão ser 

enviados para o e-mail assessoriaderca@ufsm.br, até as 23h59min da data-limite prevista no 

CRONOGRAMA, preferencialmente em arquivo único, formato PDF.  

No prazo estipulado no CRONOGRAMA, haverá nova publicação de resultado da seleção, após a avaliação 

dos recursos. 

 

LISTAGEM DE CANDIDADOS COM PENDÊNCIA DOCUMENTAL  

Em data prevista no CRONOGRAMA, o DERCA publicará a Lista de Candidatos Classificados pela 

Modalidade PORTADOR DE DIPLOMA com PENDÊNCIA DOCUMENTAL.  

Os candidatos CLASSIFICADOS pela modalidade PORTADOR DE DIPLOMA que tiverem apresentado ao 

Curso para a seleção documento transitório em vez do Diploma de Graduação deverão 

entregar/enviar ao DERCA documento complementar conforme segue: 

A) Quem tiver apresentado Atestado de Provável Formando para a seleção deverá entregar no DERCA 

(presencialmente ou por e-mail) o CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO (com ou sem data de 

colação de grau) (1 cópia simples) ou DIPLOMA DE GRADUAÇÃO (frente e verso), até a data da 

Confirmação de Vaga na web, prevista no CRONOGRAMA. 

B) Quem apresentar o Certificado de Conclusão de Curso deverá apresentar no DERCA (presencialmente 

ou por e-mail) o DIPLOMA DE GRADUAÇÃO (1 cópia simples, frente e verso), até o final do 2º 

semestre letivo de 2019. 

 

 

https://www.ufsm.br/orgaos-executivos/derca/servicos/acessar-formularios-de-servicos-do-derca/
https://www.ufsm.br/orgaos-executivos/derca/servicos/acessar-formularios-de-servicos-do-derca/
mailto:assessoriaderca@ufsm.br
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CONFIRMAÇÃO DA VAGA DOS APROVADOS NA SELEÇÃO E CADASTRO JUNTO À UFSM 

Na data prevista no CRONOGRAMA para a divulgação do Resultado Final Após Recursos, serão publicadas 

as  “ORIENTAÇÕES PARA CONFIRMAÇÃO DE VAGA NA WEB”, que deverão ser seguidas pelos 

candidatos aprovados, sob pena de perda do direto à vaga no curso de aprovação.  

A solicitação de Confirmação de Vaga é o processo por meio do qual o candidato CLASSIFICADO confirma 

o seu interesse em ingressar no Curso para o qual foi aprovado. A solicitação de Confirmação de 

Vaga dos aprovados é feita EXCLUSIVAMENTE PELA INTERNET, pelo Portal do DERCA, conforme as 

orientações a serem publicadas juntamente com o Resultado Final após Recursos, em data prevista 

no CRONOGRAMA do edital.   

Os candidatos classificados pela modalidade Portador de Diploma cujos nomes constarem na Listagem de 

Candidatos com Pendência Documental que solicitarem a Confirmação de Vaga na web só terão a 

vaga confirmada se apresentarem, por e-mail ou presencialmente, a comprovação da conclusão do 

curso de graduação, no prazo previsto no CRONOGRAMA do edital.  

A partir da solicitação da Confirmação de Vaga feita pelo site do DERCA (e complementação documental, 

no caso de Portadores de Diploma que tiverem apresentado documento transitório para seleção), é 

gerado o número de matrícula e é criado na UFSM o cadastro do discente.  

 
 

Santa Maria, 28 de junho de 2019. 

 
 

Francisco Antonio dos Santos Lovato 
Diretor do Departamento de Registro e Controle Acadêmico - DERCA 

 
 

Jerônimo S. Tybuch 
Pró-Reitor Adjunto de Graduação – PROGRAD 

Coordenador de Planejamento Acadêmico da PROGRAD 
 
 

Martha Bohrer Adaime 
Pró-Reitora de Graduação – PROGRAD 


