
 

                                       
 

 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de Santa Maria 
Centro de Ciências Rurais 
Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural 
 

 
 

ORIENTAÇÕES AOS APROVADOS NA SELEÇÃO PARA INGRESSO NO PPGExR  

Seguem abaixo as principais orientações aos candidatos aprovados no processo seletivo para 

ingresso no PPGExR: 

1) Seleção para ingresso no Mestrado e Doutorado em Extensão Rural: a seleção para 

ingresso nos cursos de Pós-Graduação da UFSM é regida por um edital único, publicado em 

data definida anualmente pelo Calendário Acadêmico da UFSM Geralmente, o edital para 

ingresso no 1º semestre letivo é publicado no mês de setembro do ano anterior e o edital para 

ingresso no segundo semestre letivo é publicado no mês de maio. Os editais são publicados 

na página da UFSM. Nas datas definidas pelo edital de seleção, ocorre a divulgação do 

resultado final dos candidatos classificados para ingresso. Logo após, tem-se o período de 

confirmação de vaga e solicitação de matrícula no Portal do Aluno.  

2) Confirmação de vaga: após a publicação da listagem de candidatos classificados no 

processo seletivo, o PPGExR fará contato com os classificados repassando instruções iniciais 

e questionando quanto ao interesse na confirmação da vaga. O período para solicitação de 

confirmação da vaga no site www.ufsm.br/derca, entrega ou postagem dos documentos para 

os candidatos classificados é definido previamente no edital e deve ser cumprido 

rigorosamente. Caso a confirmação não seja efetuada no prazo, o candidato classificado 

perderá o direito à vaga. 

3) Solicitação de matrícula via web: após a confirmação da vaga, os candidatos 

classificados receberão, no e-mail cadastrado na inscrição, o número de sua matrícula na 

UFSM. Utilizando-se do número de matrícula e da data de nascimento como senha, o 

candidato poderá acessar o Portal do Aluno para solicitar a matrícula nas disciplinas ofertadas 

pelo PPGExR no respectivo semestre. O período destinado à solicitação de matrícula também 

está expresso no edital de seleção. 

4) Chamada de suplentes: caso algum dos candidatos classificados não efetue a 

confirmação de vaga no prazo estipulado, o PPGExR encaminhará ao DERCA a solicitação 

para a chamada dos candidatos classificados como suplentes. Os candidatos que forem 

chamados em edital de suplentes deverão efetuar a confirmação de vaga conforme o período 

previsto no edital. A matrícula dos suplentes será realizada no período de ajuste, que 

geralmente coincide com a primeira semana de aulas. 

5) Importância da leitura do edital de seleção: é de fundamental importância a leitura e 

atenção aos prazos e orientações dispostos no edital de seleção. Todos os prazos são, em 

regra, improrrogáveis e o cumprimento dos mesmos é de inteira responsabilidade do 

candidato, acarretando a perda do direito à vaga em caso de descumprimento. 
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