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A Pró-Reitoria de Graduação torna pública a 2ª Convocação de Suplentes da 

seleção por Ingresso/Reingresso 1º/2023, referente ao Edital 003/2023 PROGRAD, 

feita por cada Curso de Graduação presencial da UFSM que ofereceu vagas para o 

certame e dão orientações quanto à complementação documental. 

 

CRONOGRAMA 
 
 

DATA ASSUNTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 

 

27 a 29 de março de 
2023. 

CONFIRMAÇÃO DE 
VAGA DOS 

CANDIDATOS DE 
TODOS OS CURSOS 

Período para os candidatos classificados 
solicitarem a Confirmação de Vaga, via 
web. 

 

27  a 31 de setembro de 
2023. 

 

MATRICULA EM 
DISICPLINAS 

Período para matrícula em disciplinas, 
conforme organização da Coordenação 
do Curso de aprovação de todos os 
Cursos 

 
 
Até o final do 1º 
semestre letivo de 2023 
da UFSM. 

 
COMPLEMENTAÇÃO 

DOCUMENTAL 
PORTADORES DE 

DIPLOMA 

Prazo-limite para a complementação do 
diploma dos candidatos inscritos como 
PORTADOR DE DIPLOMA cujos nomes 
constarem na listagem de pendência 
documental divulgada pela 
COFRE, sob pena de CANCELAMENTO 
DO CURSO. 

 
 
SOLICITAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DE VAGA VIA WEB 

 

A solicitação de confirmação de vaga pela web é a única forma de confirmar a 

vaga no Curso de aprovação. O candidato que não solicitar a CONFIRMAÇÃO DE 

VAGA no período estipulado no cronograma perde do direito à vaga. O candidato cujo 

nome constar na listagem de candidatos com pendência documental a ser publicada 

pela COFRE deverá complementar documentação, no prazo determinado no 

CRONOGRAMA desta publicação, sob pena de CANCELAMENTO DO CURSO. 

O candidato classificado deverá acessar a página da PROGRAD 

(www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/cofre-corem) para solicitar a Confirmação de Vaga 

http://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/cofre-corem
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via web. Após clicar no local indicado na imagem a seguir, o candidato deve inserir o 

número de inscrição que consta na listagem de classificados e proceder à solicitação 

de Confirmação de Vaga preenchendo todos os campos. 

 

 
ATENÇÃO: A comunicação automática entre a COFRE e os candidatos para a 

Confirmação de Vaga se dá por e-mail. O candidato deve certificar-se de que 

informou o endereço eletrônico correto. 

 
LISTAGEM DE CANDIDATOS COM PENDÊNCIA DOCUMENTAL 

 

Na falta de algum documento, o candidato classificado poderá complementar 

documentação pendente ou incompleto no item “Outros”. 

Já os candidatos CLASSIFICADOS inscritos pela modalidade PORTADOR DE 

DIPLOMA que tiverem apresentado para a seleção o Atestado de Provável 

Formando deverão apresentar à COFRE, por e-mail, o CERTIFICADO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO (com ou sem data de colação de grau) (1 cópia 

simples), até o prazo- limite previsto no CRONOGRAMA, no item “Comprovante 

de formação – Graduação”. 

O candidato classificado inscrito como PORTADOR DE DIPLOMA que não 

complementar o Atestado de Provável Formando com o Certificado de Conclusão 

https://portal.ufsm.br/confirmacao/loginCandidato.html
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de Curso ou Diploma de Graduação frente e verso terá o Curso CANCELADO 

pela COFRE. 

O candidato classificado inscrito como PORTADOR DE DIPLOMA que apresentar o 

Certificado de Conclusão de Curso na data prevista no CRONOGRAMA deverá 

apresentar, por e-mail à COFRE, cópia do DIPLOMA, frente e verso, até o final do 

1º semestre letivo de 2023 da UFSM. 

O candidato que tiver entregado a documentação pendente na interposição de recurso 

administrativo ao Curso de aprovação para este resultado final, mas cujo nome 

constar na presente listagem de pendência documental, deverá apresentar o 

documento também à COFRE, por e-mail. 

MATRÍCULA EM DISCIPLINAS 
 

A matrícula em disciplinas será conforme a organização do curso (presencial, e-mail 

ou via Portal do Aluno). O candidato deve entrar em contato, dentro do período 

previsto no cronograma desta orientação, com a secretaria acadêmica atrelada ao 

curso para conhecimento desta organização. O email de contato consta na parte 

final do edital específico. 

 

CONVOCADOS 

ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO - CAMPUS SANTA MARIA 

Inscrição – MANUELA MARQUES FLORES (pendência documental) 

 

ARTES VISUAIS - BACHARELADO - DESENHO E PLÁSTICA - CAMPUS 
SANTA MARIA 

Inscrição – ANA CAROLINE RAMOS DOS SANTOS 

 

PEDAGOGIA - LICENCIATURA - NOTURNO - CAMPUS SANTA MARIA 

Inscrição – MARIANA GULARTE DE OLIVEIRA (pendência documental) 

Inscrição – ANGELA OLIVEIRA DA SILVA (pendência documental) 

 

 
Santa Maria, 27 de março de 2023. 

 
 

Jerônimo S. Tybuch 
Pró-Reitor de Graduação – PROGRAD 


