
PPG CIÊNCIA DO SOLO/UFSM 

 

DIVULGAÇÃO FINAL DE RESULTADOS – EDITAL Nº 038, DE 08 DE MAIO DE 2019 

 

MESTRADO (10 vagas) 

Class. Aprovados Nota Final Orientador 
Previsão de 

Bolsa1 

1º NESTOR BREMM 9,38 Celso Aita Sim 

2º PABLO DO AMARAL ALONÇO 8,57 Dalvan Reinert Sim 

3º VINÍCIUS FREITAS PEDRON 8,13 Telmo Amado Sim 

4º PEDRO M. S. DOS SANTOS 7,37 Ricardo Dalmolin Sim 

5º DEONILCE RETKA ARTUSO 7,31 Danilo dos Santos Sim 

6° CASSIANO J. LEMOS DA SILVA 7,22 Ricardo Schenato Sim 

7° HIGOR MACHADO DE FREITAS 7,16 Fabrício Pedron Sim 

8° DOUGLAS LUIS UTZIG 7,03 José Miguel Reichert  Sim 

 
DOUTORADO (04 vagas) 

1 Para a previsão de bolsas, considerou-se que as cotas atualmente disponíveis no PPGCS sejam 

mantidas pelas agências financiadoras, o que somente se confirmará após o início do semestre letivo. 

Caso a expectativa não se confirmar, os ajustes vão ocorrer seguindo a ordem de classificação dos 

candidatos. Caso ocorrer a desistência de algum candidato aprovado com expectativa de bolsa, a cota 

será transferida ao candidato mais bem classificado sem previsão de bolsa e que esteja em condições 

de receber a cota.  

 

Solicitamos a gentileza dos candidatos selecionados manifestarem seu interesse em confirmar a vaga 

à secretaria do PPPGCS por e-mail (ppgcs@ufsm.br) até 05/07/2019, apenas para fins de conhecimento 

e controle interno. O PPGCS reforça que há outras etapas de confirmação de vaga e matrícula 

detalhadamente descritas no EDITAL Nº 038, DE 08 DE MAIO DE 2019 (https://www.ufsm.br/pro-

reitorias/prpgp/wp-content/uploads/sites/345/2019/05/Edital-038-2019-Sele%C3%A7%C3%A3o-

2sem2019.pdf).  

Class. Aprovados Nota Final Orientador Previsão de 
Bolsa1 

1º PÂMELA ORUOSKI 8,85 Celso Aita Sim 

2º MATHEUS S. DE S. KULMANN 8,76 Gustavo Brunetto Sim 

3º MARCIELI PICCIN 8,19 Telmo Amado Sim 

4º BEATRIZ W. BARBOSA 8,00 Ricardo Dalmolin Sim 

1º Suplente RAFAEL G. DA MOTA GONÇALVES 7,87   

2º Suplente  CÂNDIDA REGINA MÜLLER 7,01   
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O PPGCS enviará ao Departamento de Registro e Controle Acadêmico da UFSM (DERCA), até o dia 15 
de julho de 2019, a documentação para Confirmação de Vaga dos candidatos classificados e suplentes, 
de acordo com a documentação obrigatória anteriormente enviada pelo candidato ao processo de 
seleção (item 2 do Edital).  
 
No dia 22 de julho de 2019, o DERCA divulgará a lista dos candidatos classificados aptos à Confirmação 
de Vaga e a situação documental (item 2.4 do Edital) de cada um, na página web do Edital 038/2019, 
no endereço eletrônico https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/editais.  
 
Os candidatos aptos à Confirmação de Vaga web deverão realizar a solicitação de confirmação da vaga 
de 22 a 24 de julho de 2019 através do endereço eletrônico http://www.ufsm.br/derca, utilizando o 
número de inscrição gerado no comprovante de inscrição e disponibilizado na listagem de classificados 
como login e a data de nascimento (formato DDMMAAAA) como senha, conferindo, completando e, 
se necessário, corrigindo os dados apresentados.  
 
O candidato deve confirmar as informações e imprimir o comprovante de solicitação de Confirmação 
de Vaga. Este documento deverá ser guardado como comprovante de sua confirmação da vaga. 
 

Para a escolha das disciplinas da primeira matrícula, solicita-se o contato direto entre os selecionados 

e seus respectivos orientadores designados, em atenção aos procedimentos e normas de matrícula da 

UFSM e o regulamento do PPGCS. 

 
OBSERVAÇÃO: 
Para os alunos estarem aptos ao recebimento de bolsa de estudos, devem estar em acordo com as 
normas da CAPES (especialmente artigo 15º) disponível em: 
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/01122017-Regulamento-do-PROEX-
2017-Versao-final-compilada.pdf 
 
- Entregar em formato digital e impresso os formulários disponíveis em: 
https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgcs/wp-
content/uploads/sites/524/2019/02/Termo-de-Compromisso-do-PROEX.pdf 
 
https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgcs/wp-
content/uploads/sites/524/2019/02/FormularioCadastro-1.xls 
 
- Entregar em formato digital e impresso cópia do RG e CPF 
 
- Entregar em formato digital e impresso comprovante de dados bancários onde conste agência e conta 
(exemplo cabeçalho do extrato bancário e cartão da conta). 
 
Os formatos digitais podem ser enviados para: ppgcs@ufsm.br 
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