
MINISTÉ RIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

PRÓ - REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL Nº 021/2002, DE 15 DE ABRIL DE 2002
INGRESSO/REINGRESSO DO CURSO DE CIÊ NCIAS SOCIAIS

O Departamento de Registro e Controle Acadê mico-DERCA, torna público que, até 19 de abril de
2002, estarã o abertas as inscriç õ es à  seleç ã o para ingresso/reingresso para o Curso de Ciê ncias Sociais,
para preenchimento de 12 (doze) vagas, conforme segue:

1 - Documentaç ã o: a documentaç ã o necessária à  abertura dos processos está contida no Edital nº
02/2002- Curso de Ciê ncias Sociais (publicado  no site www.ufsm.br e no DERCA) e deve ser acrescida de:

2.1 - comprovante da taxa de R$ 20,00 (vinte reais), recolhida no Banco do Brasil, Agê ncia 3602.1,
c/c 170500-8, código 153164152384141;

2.2 - procuraç ã o (quando efetuada por terceiros)

3 - Local e Horário: Divisã o de Arquivo Geral (Protocolo), prédio da Administraç ã o Central - Campus,
no horário das 8h à s 11h30min e das 14 à s 17h30min.

4 - Os candidatos inscritos pelo Edital nº 012/2002-DERCA, para o Curso de Ciê ncias Sociais ficam
automaticamente habilitados para concorrer à s vagas do presente Edital.

                                                                                                     Cezar Flores
                                                                                                                       Diretor

MINISTÉ RIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

PRÓ - REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL 002/2002
CURSO DE CIÊ NCIAS SOCIAIS

Torno público, para conhecimento dos interessados, que até 19 de abril de 2002, estarã o abertas as
inscriç õ es, junto à  Seç ã o de Protocolo - DAG, para preenchimento de 12 (doze)  vagas no Curso de Ciê ncias
Sociais.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

- Comprovante de matrícula atual;
- Histórico Escolar com Programa de disciplinas Cursadas;
- Cédula de identidade (xerox);
- Diploma de Curso Superior;



- Uma lauda justificando a escolha do Curso.

CRITÉ RIOS DE SELEÇÃO EM ORDEM DE PRIORIDADE:

01 - Reingresso de alunos do Curso de Ciê ncias Sociais da UFSM;

02 - Alunos de Curso idê ntico do Sistema Brasileiro de Ensino, com 300 (trezentas) horas cursadas
de disciplinas equivalentes do currículo de Ciê ncias Sociais da UFSM;

03 - Alunos dos seguintes Cursos da UFSM: Ciê ncias Contábeis, Administraç ã o, Ciê ncias
Econômicas, Direito, História, Filosofia, Pedagogia, Comunicaç ã o Social, Psicologia, que tenham 180
(cento e oitenta) horas de disciplinas cursadas equivalentes  ao currículo de Ciê ncias Sociais da UFSM;

04 - Alunos do sistema brasileiro de ensino superior dos Cursos relacionados no item anterior, com
180 (cento e oitenta) horas de disciplinas cursadas equivalentes ao currículo de Ciê ncias Sociais da
UFSM;

05 - Diplomados do sistemas brasileiro de ensino superior com 180 (cento e oitenta) horas cursadas
de disciplinas equivalentes de Ciê ncias Sociais da UFSM.

OBSERVAÇÃO:
- Os alunos jubilados do Curso, nã o poderã o concorrer à s vagas de acordo com a legislaç ã o

vigente;
- O presente Edital complementa e é parte integrante do Edital n.º 12/2002 – DERCA.
- Os classificados deverã o confirmar a vaga (item VI do Edital 12/2002-DERCA) junto ao DERCA-

Reitoria-Campus-sala336, até 09 de maio de 2002 e após, realizar a matrícula (escolha de disciplinas
– item VII do Edital 12/2002-DERCA) junto à s Coordenaç õ es de cursos no período de 13 à 16 de
maio de 2002. Entre em contato com a Coordenaç ã o do curso para saber o dia exato.

INFORMAÇÕ ES:
Coordenaç ã o do Curso de Ciê ncias Sociais
Prédio 20, sala 4109, Campus Universitário
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta-feira das 08 à s 11h30min. e das 14 à s 17 horas.
Fone: (055) 220 8808


