
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRÓ - REITORIA DE GRADUAÇÃO

DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊ MICO

EDITAL N.º  004/2002 –  DERCA
REABERTURA  DE INSCRIÇÃO AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO: MBA - GERENCIAMENTO ESTRATÉ GICO E

FINANCEIRO

Torno pú blico que, no período de 18 de fevereiro a 01 de março de 2002, estarã o reabertas as
inscrições à  seleçã o para o Curso de Pó s-Graduaçã o em  Gerenciamento Estratégico e Financeiro, em nível
de Especializaçã o: MBA, conforme descrito a seguir:

1 - NÚMERO DE VAGAS: 33 (trinta e três). Deste total, 03 (três)  vagas sã o destinadas a servidores
da UFSM.

2 - CLIENTELA: portadores de Diploma de Curso de Graduaçã o .
3 - DOCUMENTAÇÃO:
3.1 - có pia do Diploma do Curso de Graduaçã o, ou do Certificado de Conclusã o do Curso;
3.2 - histó rico escolar;
3.3 - " Curriculum Vitae ", documentado;
3.4 - có pia da Cédula de Identidade, do Título Eleitoral e do comprovante de quitaçã o com o serviço

militar;
3.5 - comprovante de pagamento da taxa de inscriçã o no valor de R$ 30,00 (trinta reais) recolhido na

Agência do Banco do Brasil S/A, agência 3602-1, c/c nº  170500-8, có digo 153164152384141.
3.6 - a responsabilidade pela entrega da documentaçã o é exclusivamente do candidato.

4 - CRITÉ RIO DE SELEÇÃO:
4.1 - análise do " Curriculum Vitae "
5 - DIVULGAÇÃO DOS CLASSIFICADOS: dia 08 de março de 2002, no DERCA e pelo site

www.ufsm.br.
6 - MATRÍCULA: será realizada no período de 11 a 15 de março de 2002, em horário de expediente,

na FATEC, sala 213, do Centro de Tecnologia. Cidade Universitária - campus.
6.1 - Valor da Matrícula: no ato da matrícula R$ 500,00 (quinhentos reais) e mais 08 (oito) parcelas

mensais de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pagáveis até o dia 05 (cinco) de cada mês.
7 - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O CURSO:
7.1 - de caráter eventual, com carga horário de 390 (trezentos e noventa) horas-aula;
7.2 - horário das aulas: será ministrado à s quartas, quintas e sextas-feiras das 19h à s 22h40min e

excepcionalmente aos sábados;
7.3 - Início do Curso: as aulas iniciarã o 18 de março de 2002, à s 19 horas, no Departamento de

Ciências Administrativas/CCSH.
8 - LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÃO: no Departamento de Registro e Controle Acadêmico -

DERCA, sala 345, Prédio da Administraçã o Central, no horário das 08h à s 11h30min e das 13 à s 17 horas.
Santa Maria, 07 de fevereiro de 2002

                                          Cezar Flores
                                                                                                           Diretor do DERCA
    Prof. Ney Pippi
Pró -Reitor de Pó s-Graduaçã o


