
 

 
 

 
EDITAL Nº025/2023 – PROGRAD 

PROCESSO SELETIVO VAGAS COMPLEMENTARES PARA INGRESSO 
NO CURSO DE NUTRIÇÃO – CAMPUS SANTA MARIA 

A Universidade Federal de Santa Maria, por intermédio da Pró-Reitoria de Graduação/Comissão 

de Ingresso Acadêmico da UFSM, torna público cronograma de entrevistas (Webconferências 

Obrigatórias, via “Google Meet”) para pessoas classificadas no Processo Seletivo Vagas 

Complementares para Ingresso no Curso de Nutrição – Campus Santa Maria 2023/1 por meio das 

cotas L2, L6, L9, L10, L13 e L14 e que tenham realizado o procedimento de confirmação de vaga 

dentro do prazo previsto no edital. 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 A Webconferência Obrigatória com as pessoas classificadas nas cotas L2, L6, L9, L10, L13 e 

L14 e as comissões integrantes da Comissão de Ingresso Acadêmico da UFSM, será realizada 

através da plataforma “Google Meet”.  
 

 

1.2 O link de acesso à Webconferência será encaminhado para o e-mail cadastrado pela pessoa 

classificada nas referidas cotas durante o procedimento de confirmação de vaga junto ao portal 

do Processo Seletivo. Ressaltamos que esse link é de uso exclusivo e personalíssimo da pessoa 

classificada, vedada a divulgação a terceiros ou a participação de pessoas externas durante a 

Webconferência (ressalvados responsáveis legais no caso de pessoa classificada menor de 

idade).  

 

1.3 No caso de a Comissão de Ingresso Acadêmico constatar a participação ou o ingresso de pessoa 

externa não autorizada, a mesma será retirada e bloqueada imediatamente. 

 

1.4 As pessoas classificadas deverão acessar o link da Webconferência Obrigatória exata e 

exclusivamente na data e no horário previstos no seu cronograma, munidas de documento 

de identificação com foto. A entrevista via webconferência será devidamente gravada e 

armazenada em meio digital.Os horários constantes deste Edital se referem à hora oficial de 

Brasília – DF. 



 

 
 

 
1.5 Em face das exigências previstas no EditaL N.025/2023-PROGRAD e na legislação 

relacionada, as pessoas classificadas nas cotas L2, L6, L9, L10, L13 e L14 não poderão ser 

representandos por procuração na Webconferência Obrigatória. 

 

1.6 Pessoas classificadas menores de 16 anos (salvo emancipados, com a devida documentação 

comprobatória) deverão estar acompanhados por responsável legal no momento da 

Webconferência Obrigatória. 

 
1.7 Pessoas classificadas maiores de 16 anos e menores de 18 anos poderão estar acompanhadas por 

responsável legal no momento da Webconferência Obrigatória. 

 
1.8 Para mais informações a respeito da plataforma Google Meet, acesse: https://meet.google.com/. 

 
1.9 Dúvidas relacionadas à Webconferência Obrigatória poderão ser esclarecidas através do e-

mail entrevistas.sisu@ufsm.br ou da página “Confirmação de Vaga UFSM”, do Facebook: 

https://www.facebook.com/confirmacaodevagaUFSM . 

 
1.10 No caso de a pessoa classificada através das cotas L2, L6, L9, L10, L13 e L14 (que realizou 

o procedimento de confirmação de vaga via portal dentro do prazo estabelecido) no Processo 

Seletivo Vagas Complementares para Ingresso no Curso de Nutrição – Campus Santa Maria 

2023/1  não encontrar seu nome no cronograma em anexo, solicitamos que entre em contato até as 

16 horas do dia 24 de março de 2023, impreterivelmente, por meio do e-mail 

entrevistas.sisu@ufsm.br 

Santa Maria, 24 de março de 2023. 

 
Prof. Jerônimo Siqueira Tybusch, 

Pró-Reitor de Graduação da UFSM 
Presidente da Comissão de Ingresso Acadêmico da UFSM 

 
Prof. Félix Alexandre Antunes Soares, 

https://meet.google.com/
mailto:entrevistas.sisu@ufsm.br
https://www.facebook.com/confirmacaodevagaUFSM
mailto:entrevistas.sisu@ufsm.br


 

 
 

Coordenador de Planejamento Acadêmico - PROGRAD/UFSM 
Vice-Presidente da Comissão de Ingresso Acadêmico da UFSM 



 

 
 

 

 
Autodeclaração 

Sala – 1 – Dia 25/03/2023 

NOME HORÁRIO 

ANA CAROLINA CALADO 14:00 

VICTOR DA SILVA MACHADO 14:10 
 

Acessibilidade 
Sala – 1  – Dia 25/03/2023 

 
NOME HORÁRIO 

ÉRICA SILVEIRA GOMES 10:00 

LORRANA SOUZA DA SILVA 10:20 
 


