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EDITAL 041/2019 PROGRAD INGRESSO 

NO 2º SEMESTRE DE 2019 

 
 
 

A Pró-Reitora de Graduação e o Diretor do Departamento de Registro e 

Controle Acadêmico tornam públicas as orientações para Confirmação de Vaga e 

Matrícula no Programa Especial de Graduação de Formação de Professores para a 

Educação Profissional, referente ao 2º semestre letivo de 2019. 

 
 
 

Santa Maria, 28 de agosto de 2019. 
 
 
 
 
 

Prof. Drª Martha Bohrer Adaime 

Pró-Reitora de Graduação PROGRAD/UFSM 
 
 
 
 
 

Francisco Antonio dos Santos Lovato 

Diretor do Departamento de Registro e Controle Acadêmico – DERCA/UFSM 
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1) CRONOGRAMA 
 
 

Data Event
o 

29 a 30 de agosto de 2019 Período para os candidatos solicitarem a 

confirmação de vaga via web. 

 

 

29 a 30 de agosto de 2019 

Período para os candidatos entregarem 

presencialmente ou enviarem por SEDEX ao 

DERCA os documentos necessários à 

Confirmação de Vaga. 

 

30 de agosto de 2019 

Data-limite para o candidato que solicitar a 

confirmação de vaga presencialmente e tiver a 

vaga confirmada pelo DERCA receber 

e-mail de confirmação com seu número 

de matrícula. 

03 de setembro de 2019 Data-limite para lançamento de matrícula em 

disciplinas, feita pela Coordenação do Curso. 

 

05 de setembro de 2019 

Data-limite para o candidato que solicitar a 

confirmação de vaga por SEDEX e tiver a vaga 

confirmada pelo DERCA receber e-mail de 

confirmação com seu número de matrícula. 

05 de setembro de  2019 Data-limite para lançamento de matrícula em 

disciplinas, feita pela Coordenação do Curso, 

dos candidatos que tiverem enviado por 

SEDEX ao DERCA seus documentos corretos. 
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2) SOLICITAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DE VAGA VIA WEB 

 
 

O(A) candidato(a) deve acessar a página do DERCA (www.ufsm.br/derca) 

para solicitar a confirmação de vaga via web. Após clicar no local indicado na 

imagem a seguir, o(a) candidato(a) deve inserir o número de inscrição que consta ao 

lado do seu nome na listagem de convocados e proceder à confirmação de vaga 

preenchendo os campos. 
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3) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À CONFIRMAÇÃO DE VAGA 

 

O(A) candidato(a) deverá entregar/enviar para o DERCA os seguintes 
documentos, sob pena de indeferimento de solicitação de confirmação de vaga. 

 

● 1 via do comprovante de solicitação de confirmação de vaga (ver item 2) 

● 1 cópia simples da carteira de identidade - RG 

● 1 cópia simples do CPF, se o número não constar no RG 

● 1 cópia simples da certidão de nascimento ou casamento 

● 1 cópia simples FRENTE E VERSO do DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, ou uma 

cópia simples do Certificado de Conclusão de Curso de Graduação, que 

comprove a formação na área correspondente ao eixo de inscrição no concurso, 

conforme o ANEXO 1 do Edital 041/2019 PROGRAD, colacionado a seguir. 
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Endereço 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

Departamento de Registro e Controle Acadêmico – DERCA 

Av. Roraima, nº 1.000, Prédio 48 D - Cidade Universitária 

Bairro Camobi. 

CEP: 97105-900 

Santa Maria/RS 

 
Horário de atendimento DERCA no período 

8h30min às 12h00min 

13h30min às 17h00min 

 
 

4) LOCAL E HORÁRIO PARA ENTREGA PRESENCIAL/ENVIO POR SEDEX DOS 
DOCUMENTOS 

 

No período estipulado no CRONOGRAMA, o(a) candidato(a) deverá 
comparecer ao DERCA no seguinte endereço, munido dos documentos descritos 
no item 3, ou enviá-los por SEDEX. 

 
 

 

O(A) candidato(a) que não solicitar confirmação de vaga na web e/ou não 
entregar/enviar os documentos no DERCA no período estipulado na presente 
convocação perde o direito à vaga, podendo ser convocado(a) candidato(a) 
suplente. 

Os candidatos que optarem pelo envio de documentos por SEDEX receberão 

e-mail de confirmação, se a documentação estiver de acordo com o edital, e terão a 

matrícula em disciplinas efetivada em datas posteriores, conforme previsto no 

cronograma. 
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5) E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DE VAGA 

 
Aos candidatos que cumprirem todas as etapas do processo de confirmação 

de vaga, apresentando a documentação correta, no prazo estipulado no 

cronograma, será enviado pelo DERCA e-mail de confirmação de vaga com o 

número de matrícula para acesso ao Portal do Aluno da UFSM.  

Os candidatos que optarem pelo envioo de documentos por SEDEX 

receberão e-mail de confirmação em data posterior, conforme previsto no 

cronograma.  

 

6) MATRÍCULA EM DISCIPLINAS 
 
 

A matrícula em disciplinas será efetivada pela Coordenação do Curso até a 

data-limite estipulada no CRONOGRAMA, sendo cada aluno matriculado nas 

disciplinas correspondentes ao primeiro período do Curso. 

Os candidatos que optarem pelo envio de documentos por SEDEX para a 

confirmação de vaga terão a matrícula efetivada em data posterior, conforme 

previsto no cronograma. 

 


