UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PRPGP

CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES E ORIENTAÇÕES PARA CONFIRMAÇÃO DE
VAGA E MATRÍCULA
SELEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Edital 009/2021 PRPGP

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa torna públicas a CONVOCAÇÃO
DE SUPLENTES e as ORIENTAÇÕES PARA CONFIRMAÇÃO DE VAGA E
MATRÍCULA referentes à seleção de Cursos de Pós-Graduação para ingresso no 1º
semestre letivo de 2021.
1 CRONOGRAMA
DATA
20 de julho de 2021
20 de julho a 21 de julho de
2021

22 de julho de 2021
20 de julho a 22 de julho de
2021

EVENTO
Publicação da convocação de suplentes e
orientações para confirmação de vaga e listagem de
candidatos suplentes com pendência documental.
Período para os candidatos solicitarem a
confirmação de vaga via web, pela página do
DERCA.
Data-limite para os candidatos com documentação
correta que tiverem solicitado confirmação de vaga na
web receberem da PRPGP o seu número de
matrícula, por e-mail.
Período para matrícula, por e-mail, junto à
coordenação do curso.

2 SOLICITAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DE VAGA E ENVIO DE DOCUMENTOS VIA
WEB
O

candidato

deve

acessar

a

página

da

confirmação

de

vaga

(https://portal.ufsm.br/confirmacao/loginCandidato.html) para solicitar a confirmação
de vaga 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.
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A solicitação de Confirmação de Vaga pela web é a única forma de
manifestar o interesse na vaga no Curso de aprovação. O candidato que não
solicitar a confirmação de vaga no período estipulado no cronograma e/ou que
não complementar a documentação conforme as orientações, se for o caso,
perde o direito à vaga.

ATENÇÃO: Toda a comunicação entre a PRPGP e os candidatos se dá por e-mail.
O candidato deve se certificar de que informou o endereço correto.
Dentro do sistema de confirmação de vaga, o candidato preencherá os dados e
anexará a documentação exigida, conforme orientações na “Relação final de
candidatos classificados” deste edital.
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3 MATRÍCULA EM DISCIPLINAS
A matrícula em disciplinas dos candidatos suplentes que solicitarem a
Confirmação de Vaga e complementarem a documentação (se for o caso) deve ser
feita por e-mail à coordenação do seu curso. Caso o aluno encontre dificuldades
para solicitar as disciplinas necessárias no Portal do Aluno, deverá entrar em contato
com a Coordenação do Curso.

4 LISTAGEM DE CONVOCADOS E NÚMERO DE INSCRIÇÃO
Segue listagem dos candidatos suplentes convocados, com número de
inscrição, o qual deverão confirmar vaga conforme orientações na “Relação final de
candidatos classificados” e nas seções anteriores deste documento.

MESTRADO EM DIREITO
Inscrição 1213 – DEISE MARA SOARES BONINI

Santa Maria, 20 de julho de 2021.

Prof. Paulo Renato Schneider
Pró-Reitor de Pós-Graduação – PRPGP

