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INSCRIÇÃO AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INTEGRAÇÃO LATINO AMERICANA 

 PARA O 1º SEMESTRE DE 2007 
 
 
 O Diretor do Departamento de Registro e Controle Acadêmico – DERCA e o Pró-Reitor de Pós-
Graduação e Pesquisa tornam público que, até  o dia 24 de novembro de 2006, estarão abertas as 
inscrições à seleção ao Curso de Pós-Graduação em INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (CÓDIGO – 
912), em nível de MESTRADO, conforme descrito a seguir 

1 – NÚMERO TOTAL DE VAGAS: 17  (dezessete ), sendo 15 (quinze) destinadas a candidatos de 
nacionalidade brasileira, 02 (duas) para candidatos oriundos de outros países , que não tenham visto 
permanente no Brasil. Não havendo demanda de estrangeiros, tais vagas não serão providas por candidatos 
de nacionalidade brasileira. 
 2 – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Integração Latino-americana 

3 – LINHAS DE PESQUISA :  
3.1 - Políticas Públicas Regionais e Desenvolvimento - 7 (sete)vagas; 
3.2 - Crise e Conflito: Regulação e Governança  - 8 (oito) vagas. 

3.3 - Os Candidatos deverão vincular-se a uma das linhas de pesquisa acima mencionadas. 
4 - CLIENTELA: diplomados em História, Direito, Economia, Administração, Ciências Sociais, 

Comércio Exterior, Relações Internacionais  e/ou outras áreas de conhecimento mediante requerimento 
dirigido ao Coordenador do Curso, justificando o interesse pelo Curso. O aceite da inscrição depende da 
avaliação do Coordenador.   
 5 - DOCUMENTAÇÃO: 
 5.1 – Formulário de Inscrição, fornecido pelo DERCA e disponível no site 

http://coralx.ufsm.br/editais/pdf/edital447.pdf, devidamente preenchido; 
5.2 - cópia do Diploma, substituível até a matrícula, pelo Certificado de Conclusão do Curso ou 

Atestado de previsão de Conclusão do Curso para o segundo semestre letivo de 2006; 

 5.3 - "Curriculum Vitae" documentado, conforme as normas item II – como apresentar seu Currículo 
na página www.ufsm.br/mila, em processo seletivo; 
 5.4 - histórico escolar do Curso de graduação; 
 5.5 - projeto de pesquisa, vinculado à linha de pesquisa, conforme as normas item III – como 
apresentar seu Projeto de Dissertação: www.ufsm.br/mila, em processo seletivo.  
 5.6 - cópia da Cédula de Identidade, Título Eleitoral, comprovante de quitação com o Serviço Militar e 
do CPF;  
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 5.7 - comprovante de pagamento original da taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), 
recolhida no Banco do Brasil S/A, (emissão da Guia de Recolhimento no endereço 
http://coralx.ufsm.br/editais/pdf/edital708.pdf ; 
 5.8 – no ato da inscrição, o candidato deverá indicar a linha de pesquisa, a ausência do nome da 
linha de pesquisa, no formulário de inscrição, torna nula a inscrição. 
 5.9 - 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 será 
exclusivamente do candidato. 

 6 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
 6.1 - Etapa eliminatória: 
 6.1.1 – prova escrita única com peso 4 (quatro), dia 4 de dezembro de 2006, às 8h30min, sala 303, 
do Centro de Ciências Sociais e Humanas, prédio da antiga Reitoria; 
 6.1.2 – análise do projeto de pesquisa com peso 2 (dois); 
 6.1.3 – somente passarão para a etapa seguinte (fase classificatória) os candidatos que obtiverem no 
mínimo 04 (quatro) pontos, nesta fase, e o resultado será computado na etapa classificatória. 
 6.1.4 - Divulgação dos candidatos aprovados na etapa eliminatória dia 8 de dezembro  de 2006, na 
página www.ufsm.br/mila. 
 6.2 - Etapa classificatória:  
 6.2.1 -  análise do “Curriculum Vitae”,  peso 2,0 (dois);   
 6.2.2 – entrevista,  peso 2,0 (dois) nos dias 11 e 12 de dezembro de 2006, manhã e tarde, na sala 
302, do Centro de Ciências Sociais e Humanas, prédio da antiga Reitoria  
 6.2.3 – A bibliografia para a prova escrita e informações sobre a entrevista constam na página 
www.ufsm.br/mila, em processo seletivo, IV e V respectivamente. 

6.3 – a seleção dos candidatos inscritos nas  vagas destinadas aos  estrangeiros obedecerá aos 
critérios: análise do projeto em português, com peso 5 (cinco) e análise do Curriculum Vitae, com peso  05 

(cinco). A pontuação mínima exigida para aprovação será 5 (cinco).   
6.4 – a seleção será realizada sob a responsabilidade da Comissão de Seleção, oficialmente 

designada. A Comissão poderá impugnar a inscrição que não atender ao Edital. 
7 - ALTERAÇÃO DO EDITAL: adendos ou novos Editais serão publicados, sempre que necessários, 

pela Imprensa e pelo site da UFSM www.ufsm.br. 
 8 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: será feita pelo DERCA, através de listagens e pelo site da 
UFSM www.ufsm.br, www.ufsm.br/mila,  no dia 18 de dezembro de 2006. 
 9 - MATRÍCULA: será determinada no Calendário Escolar de 2007, da UFSM. O candidato 
estrangeiro deverá entregar, no ato da matrícula, comprovante de que possui visto próprio e registro no Órgão 
competente do Ministério da Justiça. 
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 10 – As atividades didáticas serão desenvolvidas nos três períodos (manhã, tarde e noite), 
formalmente estabelecido no calendário escolar da UFSM. 

11 -  RETIRADA DOS DOCUMENTOS: após a seleção, os candidatos não selecionados terão um 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da divulgação do resultado, para retirar o "Curriculum Vitae" e 
comprovantes, junto à Coordenação do Curso. 

 12 - LOCAL E HORÁRIO: as inscrições serão recebidas no Departamento de Registro e Controle 
Acadêmico, sala 345, prédio da Administração Central/UFSM, cep 97105-900, Santa Maria, RS, no horário 
das 08h às 11h30min e das 13h às 17 horas. Poderá ser feita pessoalmente pelo interessado, por procurador,  
ou por via postal, para o endereço acima mencionado. Não será aceita inscrição por fac-simile. 

                                                                                    
  
 
Prof. Hélio Leães Hey     Cezar Flores 

               Pró-Reitor                       Diretor 
  


