
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
EDITAL N.009/2021– PROGRAD/UFSM 

 

Oferta da Disciplina ÉTICA E FELICIDADE: LIÇÕES DA FILOSOFIA ANTIGA PARA UMA 
VIDA BOA 

 
A Universidade Federal de Santa Maria, por meio da Pró-Reitoria de Graduação 

e em consonância com o Departamento de Ciências Sociais, torna pública a abertura de 
vagas a todos (as) acadêmicos (as) dos cursos de gradução da instituição interessados 
(as) na disciplina intitulada ISP 1232 - ÉTICA E FELICIDADE: LIÇÕES DA FILOSOFIA ANTIGA 
PARA UMA VIDA BOA,  a ser ministrada pelo Prof. Dr. Dejalma Cremonese via Regime de Exercícios 
Domiciliares Especiais - REDE, nas segundas-feiras no horário das 19h às 22h.  

 
Informações a respeito desta disciplina podem ser verificadas no link abaixo: 

https://www.ufsm.br/ementario/disciplinas/isp1232 
 

Interessados (as) devem encaminhar formulário de inscrição (anexo) para o e-mail 
copa.prograd@ufsm.br   

 
Lembramos que acadêmicos (as) oriundos (as) de cursos que não sejam da área das 

Ciências Sociais deverão, OBRIGATORIAMENTE, encaminhar autorização da Coordenação 
do Curso de origem para matrícula extracurricular na disciplina em tela, por meio de 
memorando endereçado à PROGRAD ou autorização via e-mail a ser encaminhado para 
copa.prograd@ufsm.br, juntamente à Ficha de Inscrição. 

 
O período de inscrição é do dia 08 de abril a 19 de abril de 2021, para um total 90 vagas.  
 

 
Santa Maria, 08 de abril de 2021. 

 
 

 
 

Jerônimo Siqueira Tybusch 

Pró-Reitor de Graduação/UFSM 
 

 
Félix Alexandre Antunes Soares 

Coordenador de Planejamento Acadêmico/UFSM 
 
 

Dejalma Cremonese 
Prof. Dr. do Depto. de Ciências Sociais



FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA DISCIPLINA ISP 1232 

ÉTICA E FELICIDADE: LIÇÕES DA FILOSOFIA ANTIGA PARA UMA VIDA BOA 

 
Nome do (a) Candidato (a): 
 
 
Data de Nascimento: 
 
 
Matrícula do (a) Candidato (a): 
 
 

E-mails: 
 

Telefone: 

 
Declaro que li e concordo com todos os termos previstos no Edital N.009/2021 da Pró- Reitoria 
de Graduação da Universidade Federal de Santa Maria. Comprometo-me com a veracidade e  
validade  das informações prestadas neste formulário, bem como dos documentos entregues 
no  ato  da entrevista, considerando as implicações para os propósitos do presente edital. 
 
OBSERVAÇÃO: aos candidatos que estejam cursando Cursos de Graduação que não 
sejam da área das Ciências Sociais, é necessária, OBRIGATORIAMENTE, a autorização 
da Coordenação de seu curso de origem (por intermédio de memorando endereçado à 
PROGRAD ou autorização via e-mail a copa.prograd@ufsm.br). 

 
 

Santa Maria,       de  de 2021. 
 
 

 
 

Assinatura do (a) Candidato (a) 


