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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

 
 

EDITAL 042, de 28 de agosto  de 2003 
 

INSCRIÇÕES PARA INGRESSO/REIGRESSO – CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 A Universidade Federal de Santa Maria, através do Departamento de Registro e Controle 
Acadêmico - DERCA, torna público, para conhecimento dos  interessados, que no período de 01 a 04 de 
setembro de 2003, estarão abertas inscrições, para preenchimento de 33 (trinta e três)  vagas para o 
Curso de Educação Física. 
 
1) DOCUMENTAÇÃO E EXIGÊNCIAS PARA INSCRIÇÃO: 

1.1 - Atestado Médico  que comprove aptidão para atividade física; 
1.2 - Comprovante de matrícula atual da Instituição de origem, em Curso de Educação Física; 
1.3 - Histórico Escolar atualizado, com carimbo da Instituição de origem e assinatura do 

Diretor/Coordenador do Curso; 
1.4 - Conteúdo programático das disciplinas Anatomia, Biologia, Fisiologia, Psicologia da 

Educação e Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, cursadas com aproveitamento. 
OBS: Os candidatos provenientes da UNISC, UNICRUZ, UNIJUI, URCAMP, UPF, ULBRA  e 

UNOESC estão dispensados da apresentação dos conteúdos programáticos. 
1.5 - Ter cursado, no mínimo, 1500 horas de carga horária do curso na Instituição de origem; 
1.6 - Ex-Alunos do atual currículo do CEFD/UFSM que tenham concluído, com aproveitamento, 

as disciplinas da seqüência aconselhada até, o 5º semestre do Curso; 
1.7 - Não poderão concorrer candidatos já contemplados com uma vaga através, de reingresso 

e/ou transferência, em semestres anteriores. 
1.8 - Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 20,00 (vinte reais),  

recolhida no Banco do Brasil, Agência 4201-3, c/c 170500-8, código 153164152384141; 
 
2 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO – REINGRESSO E TRANSFERÊNCIA 

 
Os candidatos que atenderem as exigências contidas no item 1 estarão automaticamente 

selecionados e serão classificados nas vagas existentes, considerando as médias mais altas, somando-
se todas as disciplinas já cursadas, com aproveitamento, na Instituição de origem. Para desempate será 
classificado o candidato com a média mais alta, somando-se as notas das 5 (cinco) disciplinas no sub-
item 1.4.  
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OBSERVAÇÕES: 
 
- Os alunos jubilados do Curso, não poderão concorrer as vagas de acordo com a legislação 

vigente; 
- Os candidatos classificados deverão confirmar a vaga junto ao DERCA – Reitoria - Campus – 

sala 336, nos dias 11 e 12 de setembro de 2003  e após, realizar a matrícula (escolha de disciplinas) 
junto à Coordenação do Curso. 

- O não comparecimento nos períodos acima referidos, implicará na perda da vaga. 
- As inscrições deverão ser feitas pessoalmente pelo candidato ou por procuração. Não serão 

aceitas inscrições Via Postal, Internet ou fac-simile. 
- Local das Inscrições: Divisão de Arquivo Geral – Protocolo Geral – andar térreo da Reitoria, das 

8h30min às 11h30min e das 14h às 17h30min. 
 

 
 INFORMAÇÕES: 
 
 Coordenação do Curso de Educação Física 
 Prédio 51 -  Estádio – Sala 2037 - 1º andar  
 Fone: (055) 220 8315 
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