
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

 
EDITAL N. 012, de 09 de  março de 2005 

 
INSCRIÇÃO AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO PARA WEB  

 
O Diretor do Departamento de Registro e Controle Acadêmico – DERCA e o Pró-Reitor de 

Pós-Graduação e Pesquisa tornam público que,  no período de 14 de março a 07 de abril de  2005, 
estarão abertas as inscrições à seleção para o Curso de Pós-Graduação em Sistemas de 
Computação para WEB, em nível de ESPECIALIZAÇÃO,  conforme descrito a seguir: 

1 – CLIENTELA: profissionais com formação superior em Computação ou áreas afins que 
atuem na produção de Software ou com experiência em uma linguagem de programação genérica: 
C, C++, Pascal, Delphi ou outras. 

2 – NÚMERO DE VAGAS: 33 (trinta e três) vagas. Destas 03 (três) são destinadas para 
servidores da UFSM. 

3 – DOCUMENTAÇÃO:  
3.1 – Formulário de Inscrição, fornecido pelo DERCA e disponível no site  

http://www.ufsm.br, devidamente preenchido; 
3.2 - cópia do Diploma, substituível até a matrícula, pelo Certificado de Conclusão do Curso; 

 3.3 - "Curriculum Vitae" documentado; 
 3.4 - histórico escolar; 
 3.5 - cópia da Cédula de Identidade, Título Eleitoral, CPF e comprovante de quitação com 
Serviço Militar;  
 3.6 - comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), 
recolhida no Banco do Brasil S/A: código 153164, gestão 15238, código de recolhimento: 28830-6 
(ver anexo, passos para preenchimento, no Edital Completo no site www.ufsm.br); 

3.7 – atestado de conhecimento de uma linguagem de programação, conferido por um curso 
(histórico escolar) ou declaração de conhecimento como autodidata; 

3.8 – A documentação solicitada, neste Edital não será revisada, no ato de recebimento e 
deverá ser acondicionada em pasta ou envelope padrão, fornecido pelo DERCA. A responsabilidade 
pela documentação será exclusivamente do candidato. 
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4 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
4.1 – análise do “Curriculum Vitae”: será realizada no período de 08 a 11 de abril de 2005, 

com a seguinte valorização: 
4.1.1 – formação específica em computação, até 02 (dois) pontos; 
4.1.2 – atuação profissional em computação, até 02 (dois) pontos; 
4.1.3 – participação em projetos científicos, até 02 (dois) pontos; 
4.1.4 – participação em eventos até 02 (dois) pontos 
4.1.5 – publicações, até 02 (dois) pontos. 
5 – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: dia 11 de abril de 2005,  no sitio 

http://www.inf.ufsm.br/espec, a partir das 18 horas. 
6 – MATRÍCULA: será realizada nos dias 12 e 13 de abril de 2005, no horário das 14 às 19 

horas, na Coordenação do Curso de Ciências da Computação, sala 336, do Centro de Tecnologia. 
Se houver desistência, será chamado suplente nos dias 14 e 15 de abril de 2005. 

6.1 – Valor da Matrícula: no ato da confirmação da matrícula R$ 300,00 (trezentos reais) e 
mais 14 (quatorze) prestações de igual valor; 

6.2 – Os pagamentos serão recolhidos através da FATEC (Fundação de Apoio à Tecnologia 
e Ciência), no horário das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, no prédio 66, Cidade Universitária, 
Campus. 

7 – PERÍODO DE REALIZAÇÃO: está previsto para o período de 15 de abril de 2005 a 30 
de setembro de 2006, com aulas a cada 15 (quinze) dias, nas sextas-feiras a noite e aos sábados. 

8 – Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (55) 220-8523, por e-mail 
espec@inf.ufsm.br ou no sitio http://www.inf.ufsm.br/espec. 

9 – ALTERAÇÃO NO EDITAL: adendos ou novos Editais serão publicados, sempre que 
necessários, pela Imprensa e no site www.ufsm.br.  

10 - LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES: no Departamento de Registro e Controle 
Acadêmico (DERCA), sala 345, Prédio da Administração Central, no horário das 8h às 11h 30 min e 
das 13 às 17 horas.  
        
  Paulo Tabajara Chaves Costa   Cezar Flores 

                     Pró-Reitor                 Diretor 
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ANEXO  
 
 

PASSOS PARA EMITIR GUIA DE PAGAMENTO 
 

www.tesouro.fazenda.gov.br 
Contabilidade Governamental 
Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial  
SIAFI 
Gru – Guia de recolhimento da União   
Unidade Favorecida: Código= 153164 
Gestão: 15238 
Recolhimento Código: 28830-6 
Número de Referência: Não Preencher 
Competência= (mm/aaaa) mês/ano. Exemplo: janeiro/2005 = 01/2005 
Vencimento= Conforme a data de recolhimento – Exemplo – 01/02/2005. 
Contribuinte: CPF.   Nome. 
Valor Principal:  exemplo: R$ 10,00 
 Clicar             -  impressão 
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