
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
 

EDITAL Nº 058, DE 29  DE OUTUBRO DE 2008 
 

INSCRIÇÃO AOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO: MESTRADO E ESPECIALIZAÇÃO, PARA INGRESSO NO 
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2009 

 
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 03 a 14 de novembro de 2008, estarão abertas as 
inscrições à seleção ao Curso de Pós-graduação em PSICOLOGIA (CÓDIGO 1036) em nível de MESTRADO, 
conforme descrito a seguir: 
 

1. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Psicologia da Saúde 
2. LINHAS, TEMAS DE PESQUISA, VAGAS E DOCENTES ORIENTADORES 

 
2.1 Linha de pesquisa 1 – Saúde, desenvolvimento e contextos sociais: cinco vagas 

 
Temas Orientador - Titulação 

Adolescência. Comportamento de risco. Relações 
familiares. Infância, escola e saúde. 

Ana Cristina Garcia Dias 
Doutora em Psicologia Escolar e do desenvolvimento 

Clínica do trabalho. Saúde e trabalho. Modos de 
subjetivação no contemporâneo. 

Cláudia Maria Perrone 
Doutora em Lingüística e Letras 

Infância, adolescência e família. Violência. Psicologia 
e Saúde Pública 

Dorian Mônica Arpini 
Doutora em Psicologia: Psicologia social 

Clínica psicossocial da identidade: política, 
socioambiente e saúde. 

Héctor Omar Ardans-Bonifacino 
Doutor em Psicologia: Psicologia social 

 
2.2. Linha de pesquisa 2 – Intervenções em problemáticas de saúde: cinco vagas  

 
Temas Orientador 

Psicologia Hospitalar, Psico-Oncologia, Tanatologia, 
Bioética, Estudos em Representações Sociais  

Alberto Manuel Quintana 
Doutor em Ciências Sociais 

História e saúde. Beatriz Teixeira Weber 
Doutora em História social do trabalho 

Saúde do trabalhador. Sofrimento psíquico do 
trabalhador. Humanização do trabalho em saúde. 
“Estado de alerta” do trabalhador em saúde. 

Carmen Lúcia Colomé Beck 
Doutora em Enfermagem 

Clínica psicanalítica em instituição pública de saúde Cláudia Maria de Sousa Palma 
Doutora em Ciências médicas – Área de Saúde Mental 

 
3. Público-alvo: graduados em Psicologia e das áreas afins Medicina, Enfermagem 
4. INSCRIÇÃO  
4.1 Procedimento para a inscrição: 
4.1.1 a inscrição será feita via internet, no endereço eletrônico  www.ufsm.br (Inscrição Pós) 
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4.1.2 o candidato deverá clicar no Curso e preencher atentamente os campos da ficha de pré-inscrição; 
após clicar no código de barras que aparece na tela para gerar e imprimir o boleto bancário e efetuar o 
pagamento; 

4.1.3 para o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 51,00 (cinqüenta e um reais será 
necessário imprimir o boleto bancário disponível no link para a inscrição e efetuar o pagamento, até o dia 14 de 
novembro de 2008, em qualquer agência bancária, caixa eletrônico ou casa lotérica. Esta é a única modalidade 
de pagamento válida para a inscrição. 

4.1.4 o comprovante de inscrição (formulário) estará disponível vinte e quatro horas após efetuar o 
pagamento, para ser impresso, na mesma página da inscrição, através de consulta, pelo número gerado. O 
candidato deverá assinar o comprovante de inscrição; 

4.1.5 a inscrição, somente, será confirmada após o pagamento integral da taxa de inscrição a qual não 
será restituída em hipótese alguma; 

4.1.6 o candidato que postar nos correios, entregar a documentação após a data indicada ou com a 
documentação incompleta terá a inscrição anulada; 

4.1.7 a inscrição via internet será a única modalidade aceita para participar da seleção para ingresso 
neste curso de Pós-Graduação; 

4.1.8 os documentos exigidos para a inscrição deverão ser enviados durante o período de inscrição (de 
03 a 14 de novembro de 2008) via correios (sedex); entregues pessoalmente pelo candidato ou procurador, no 
horário das 8h30min às 11h30min e das 14h às 17 h, no seguinte endereço: Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia, Rua Marechal Floriano Peixoto, 1750 (Antigo Hospital), 3º Andar, Secretaria do Programa de Pós–
Graduação - Centro, CEP 97015-372, Santa Maria, RS, Brasil. Não será aceito o envio de documentação por fac-
simile; 

4.1.9 a homologação das inscrições e a divulgação das inscrições indeferidas será realizada até o dia  
21 de novembro de 2008, no site .www.ufsm.br  e no mural do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, rua 
Marechal Floriano Peixoto, 1750, 3º Andar. 

4.1.10 não deixe para fazer sua inscrição nos últimos dias. O DERCA não se responsabiliza se você 
não consegue completar o preenchimento da ficha de inscrição, por motivo de ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como ode outros fatores técnicos que 
impossibilitem o processamento dos dados.   

5. DOCUMENTAÇÃO 
5.1. formulário de inscrição devidamente preenchido via web, impresso, assinado e comprovante 

original do pagamento da taxa de inscrição. 
5.1.1. ficha de pré-inscrição preenchida via web, impressa e assinada e comprovante original do 

pagamento da taxa de inscrição, para o candidato que efetuar o pagamento no dia 14 de novembro de 2008; 
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5.2. requerimento, no qual o candidato deverá indicar a linha de pesquisa e um possível orientador, 
conforme Anexo A deste edital; 

5.3. cópia do diploma de graduação em Curso Superior, conforme item “3” deste edital, obtido ou 
revalidado em Instituição de Ensino Superior, reconhecido pelo MEC, com validade nacional, substituível até a 
matrícula pelo Certificado de Conclusão do Curso ou atestado de previsão de Conclusão do Curso para o 
segundo semestre de 2008; 

5.4. histórico escolar de graduação; 
5.5. currículo registrado na Plataforma Lattes do CNPq completo e comprovado, em uma via, de todo o 

período em ordem cronológica inversa, impresso a partir da web. Os comprovantes deverão estar apresentados 
na seqüência indicada, conforme o Anexo B, anexo ao edital; 

5.6. projeto de pesquisa, com no máximo oito páginas numeradas, em duas vias, no qual devem 
constar: definição do tema, justificativa, objetivos, revisão dos estudos, metodologia, justificativa da linha de 
pesquisa escolhida e bibliografia. Estilo de letra: Times New Roman; tamanho de letra: 12; margens: 2,5; 
tamanho do papel: A4; espaço entre linhas 1,5. 

5.7 carta de Compromisso com o Programa conforme o Anexo C, deste edital; 
5.8 cópia da Cédula de Identidade, Título Eleitoral, CPF e do comprovante de quitação com o Serviço 

Militar; 
5.9 a documentação solicitada neste Edital, não será revisada no ato do recebimento, deverá ser 

entregue acondicionada em pasta ou envelope identificado com: o nome completo do candidato, curso, área de 
concentração e linha de pesquisa. A responsabilidade será exclusivamente do candidato. 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
6.1. em todas as etapas o candidato, para ser aprovado, deverá ter nota mínima igual ou superior a sete 

sendo, cada uma delas, eliminatória. 
6.2 Primeira etapa: consistirá, conjuntamente, da análise do currículo (os critérios de análise estão 

explicitados no Anexo B) e da análise do Projeto de Pesquisa (os critérios de análise estão explicitados no Anexo 
D); 

6.3 Segunda etapa: prova escrita por linha de pesquisa para a qual as referências bibliográficas serão 
livres (cada candidato pode escolher suas referências bibliográficas), não sendo fornecidas pelo Programa de 
Pós-Graduação em Psicologia. A prova escrita será realizada no dia 09 de dezembro de 2008 às 08h30min. O 
local da prova será comunicado na divulgação do resultado da primeira etapa.  

6.3.1. a prova escrita será dissertativa (até quatro páginas) e específica para cada linha de pesquisa do 
programa. O Programa elaborará duas perguntas por cada linha de pesquisa e no dia da prova será sorteada 
uma pergunta por cada linha de pesquisa.  
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6.3.2. na avaliação da prova escrita serão levados em consideração os itens relacionados a seguir: 
raciocínio lógico, consistência da argumentação, análise crítica, capacidade de síntese e qualidade da redação. 

6.3.3. não será permitido ingresso na sala de realização da prova escrita ao candidato que comparecer 
após o horário de início. O candidato deverá apresentar documento de identidade para a realização da prova. 
Não será permitida consulta bibliográfica durante a realização da prova escrita. 

6.4. Terceira etapa: consistirá de uma entrevista, nos dias 17, 18 e 19 de dezembro de 2008. O 
cronograma das entrevistas estará afixado no mural do PPGP e disponível na página www.ufsm.br Os 

candidatos não serão informados por telefone, e-mail ou correios. 

6.5 CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES 
Inscrições de 03 a 14 de novembro de 2008 
Homologação das inscrições  de 17 a 20 de novembro de 2008 
Publicação das inscrições indeferidas 21 de novembro de 2008 
Primeira etapa: análise de currículo e projeto de 
pesquisa 

de 24 de novembro a 03 de dezembro de 2008 

Divulgação do resultado da primeira etapa 04 de dezembro de 2008 
Segunda etapa: prova escrita 09 de dezembro de 2008 
Divulgação do resultado da segunda etapa 16 de dezembro de 2008 
Terceira etapa: entrevistas 17, 18 e 19 de dezembro de 2008 
Divulgação do resultado da terceira etapa a partir de 22 de dezembro de 2008 
Resultado final a partir de 22 de dezembro de 2008 

 
6.6. a seleção será realizada sob a responsabilidade da Comissão de Seleção1, oficialmente designada. 

A Comissão poderá impugnar a inscrição que não atender ao Edital. 
6.7. os candidatos aprovados deverão obter nota final mínima igual ou superior a sete, obtida pela 

média aritmética das notas atribuídas nas três etapas de seleção. Em caso de empate na média final, a 
classificação dos candidatos será decidida pelo(s) seguinte(s) critério(s): primeiro, maior nota na primeira etapa, 
segundo, maior nota na segunda etapa e terceiro, maior nota na terceira etapa.  

6.8. o Programa de Pós-Graduação em Psicologia reserva-se o direito de não preencher todas as vagas 
do edital. 

6.9. o candidato terá direito a recurso até dois dias úteis após divulgação dos resultados de cada etapa. 
7. DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS: a partir do dia 22 de dezembro de 2008 no site da UFSM 

(www.ufsm.br), no mural do PPGP e disponível no DERCA. O resultado das etapas da seleção não será 
divulgado por telefone, e-mail ou correios. 

8. ALTERAÇÃO DO EDITAL: adendos ou novos editais serão publicados, sempre que necessários pela 
imprensa e pelo site da UFSM, www.ufsm.br 
                                                        
1 A Comissão de Seleção, segundo deliberação do Colegiado do PPG em Psicologia estará constituída pelos Professores  
Alberto Manuel Quintana, Ana Cristina Garcia Dias, Beatriz Teixeira Weber, Carmen Lúcia Colomé Beck, Cláudia Maria 
de Sousa Palma, Cláudia Maria Perrone, Dorian Mónica Arpini e Héctor Omar Ardans-Bonifacino.  
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9. MATRÍCULA: será determinada no Calendário Acadêmico de 2009 e realizada via web. O candidato 
estrangeiro deverá entregar, no ato da matrícula, a cópia do visto e registro próprio junto ao Órgão competente do 
Ministério da Justiça. 

10. RETIRADA DOS DOCUMENTOS: após a seleção, os candidatos não selecionados terão um prazo 
de 60 (sessenta) dias, a contar da data de divulgação dos aprovados para retirar o “Currículum Vitae” e 
comprovantes, junto à Coordenação do Curso. Após este período os documentos serão eliminados. 

 
 

 
Hélio Leães Hey                                        Cezar Flores 
Pró-Reitor                                                          Diretor 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
 

ANEXO A 
REQUERIMENTO 

 
Eu,__________________________________________________ graduado em _________________ venho, por 
meio deste, requerer minha inscrição à Seleção ao Curso de Pós-Graduação – Mestrado Acadêmico em 
Psicologia da UFSM. 
Dados Pessoais: 
Nome: _____________________________________________________________________________________ 
Nacionalidade: __________________Naturalidade: __________________Estado Civil:_____________________ 
Nome do pai: _______________________________________________________________________________ 
Nome da mãe: ______________________________________________________________________________ 
CPF: ______________ Identidade: ___________ Órgão Emissor:______________________________________ 
Endereço (Santa Maria):_______________________________________________________________________ 
Bairro:_______________________ - CEP: ________________ - Telefone: ________ - Cel. _________________ 
Endereço (outro): ____________________________________________________________________________ 
Bairro: ______________________________________________________ CEP:__________________________ 
Telefone: _________________Fax:__________________ Celular: _____________________________________ 
E-mail:_____________________________________________________________________________________ 
Dados Profissionais: 
Local de 
Trabalho:___________________________________________________________________________________ 
Endereço:__________________________________________________________________________________ 
Bairro:__________________________Cidade:_________________CEP ________________________________ 
Cargo(s):___________________________________________________________________________________ 
Telefone:_____________________________Fax:___________________________________________________ 
Linha de Pesquisa Proposta – indique somente uma:  
Linha 1 – Saúde, desenvolvimento e contextos sociais  [   ] 
Linha 2 – Intervenções em problemáticas de saúde  [   ] 
Docente Orientador proposto:________________________________ ________________________________ 
 
Nestes termos, pede deferimento. 

Local e data   ______________________________________ 
Assinatura   ______________________________________ 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
 

ANEXO B 
ANÁLISE DO CURRÍCULO 

 
1. DADOS PESSOAIS 
Nome completo: _______________________________________________________________________ 
 
2. DADOS PROFISSIONAIS 
2,1  Instituição de trabalho: _____________________________________________________________________ 
2.2  Área de atuação:_________________________________________________________________________ 
 

3. Formação acadêmica / Titulação Máximo possível de  
pontos  

Pontuação do 
candidato 

3.1 Especialização (360 horas ou mais) 10 cada  
3..2 Monitoria em graduação ou especialização  1,0/ semestre  
3.3 Bolsa de Extensão na graduação 3,0/ano  
3.4 Bolsa de Iniciação Científica ou equivalente  5,0/ano  
3.5 Curso de aperfeiçoamento (com mais de 160 horas de 
duração) 

2,0 cada  

3.6 Disciplina cursada em Pós-Graduação Stricto Sensu 0,5 cada  
4. Atuação profissional na área de sua formação 1,0 por ano de 

atividade 
 

5. Docência na área de sua formação   
5.1 Docência em nível técnico ou no ensino médio 1,0 por ano até 5 

pontos 
 

5.2 Docência no ensino superior 3,0/ano  
5.3 Supervisão de estágio 1,0/semestre até 5 

pontos 
 

6. Atividades de administração na área de formação 
 

0,5/ano até 3 pontos  

7. Assessorias e Consultorias (membro de comissões, 
conselhos, corpo editorial de publicação, revisor de periódico) 

0,5  até 2,5 pontos  

8. Projetos de Pesquisa   
8.1Autoria/Coordenação de Projeto de pesquisa com registro 
institucional 

3,0 cada  

8.2 Autoria ou co-autoria na elaboração de projeto de pesquisa 
com registro institucional  

2,0 cada  

8.3 Membro de Grupo de Pesquisa cadastrado na plataforma de 
grupos de pesquisa do CNPq e tendo, o candidato, anexado  cópia 
impressa da página correspondente da plataforma em que conste 
seu nome.  

2,0 
 

 

.8.4 Participação em Projeto de Pesquisa sem bolsa 3,0  
8..5 Participação em Projeto de Extensão sem bolsa 2,0  
9. Produção científica   
9.1 Autoria ou co-autoria de artigo publicado em periódico 
indexado Qualis2 Internacional A, B e C 

5,0 cada   

9.2 Autoria de artigo publicado em periódico indexado Qualis 3,0 cada   
                                                        
2 Será considerado na análise o Qualis/CAPES (http://qualis.capes.gov.br/) vigente no período da seleção. 
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Nacional A, B e C 
9.3 Autoria ou co-autoria de artigo publicado em periódico não 
indexado, com identificação do ISSN 

1,0 cada   

9.4 Autoria de livro com ISBN e/ou Conselho Editorial 5,0 cada   
9.5 Autoria de capítulo de livro com ISBN e/ou Conselho Editorial 3,0 cada   
9.6 Autoria de livro, manual técnico  e/ou artigo em livro publicado 
sem ISBN e/ou sem Conselho Editorial 

2,0 cada   

 Máximo possível de  
pontos  

Pontuação do 
candidato 

9.7 Trabalho completo publicado em Anais de Congresso 2,0 cada   
9.8 Resumos publicados em Anais de Congresso  
 

1,0 cada  

9.9 Artigos aceitos para publicação (com comprovação de aceite- 
nacional ou internacional) 

1,0 cada   

10. Apresentação de trabalhos   
10.1 Trabalhos apresentados em eventos internacionais (qualquer 
modalidade) 

2,0 cada   

10.2 Trabalhos apresentados em eventos nacionais (qualquer 
modalidade) 

1,0   

10.3 Trabalhos apresentados em eventos regionais ou locais 
(qualquer modalidade) 

0,5 cada   

10.4 Palestras em escolas, grupos, etc. que não fazem parte de 
eventos caracterizados como Encontros ou Congressos 

0,5 cada até 3 pontos  

11. Produção técnica   
11.1 Produção de vídeo, filme ou software técnico-científico 1,0 - até 5 pontos  
11.2 Participação em bancas examinadoras (de concurso nas 
áreas de abrangência deste Edital, qualificações, conclusão de 
curso, etc.) 

0,5 cada   

11.3 Aprovação em concurso público para o Ensino superior ou 
Serviços nas áreas de abrangência deste Edital 

0,5 cada   

11.3 Participação em atividada declarada de Utilidade Pública 0,20 cada-  até 1 
ponto 

 

11.4 Estágio voluntário ou extra-curricular ou não obrigatório nas 
áreas de abrangência deste edital  

1,0 - até 3 pontos   

11.5 Participação em evento (máximo 10) 0,2 cada   
11.6 Membro  de Comissão Organizadora de Evento  1,0 cada   
11.7 Coordenação de Curso de Extensão Universitária 1,0 cada  
11.8 Participação docente em Atividades de Extensão Universitária 
(mínimo de 15 h/aula) 

0,5 cada  

11.9 Atividades de extensão universitária (mínimo de 15 h/aula)  0,3 cada  
11.10 Cursos ministrados em eventos profissionais 1,0 cada  
11.11 Supervisão e orientação de trabalhos de outra natureza nas 
áreas de abrangência deste Edital 

1,0 cada  

12. Outros aspectos relevantes a critério da Comissão de 
Seleção (descrever em Observações) 

Até 3 pontos  

Total de pontos possível   
Total de pontos alcançados   
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Relação de pontos obtidos/notas 

Pontos obtidos Nota 
0 – 5 2,0 

6 – 10 3,0 
11 - 15 4,0 
16 – 20  5,0 
21 – 25 6,0 
26 – 36 7,0 
37 – 47  7,5 
48 – 58  8,0 
59 – 69 8,5 
70 – 80 9,0  
81 – 91 9,5 

100 ou mais 10,0 
 
 
AVALIADORES:_____________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 
ANEXO C 

 
CARTA DE COMPROMISSO COM O PROGRAMA 

 
 

Eu,_______________________________________________ graduado em __________________, 
caso seja aprovado na Seleção para o Curso de Mestrado Acadêmico em Psicologia, durante a realização do 
mesmo assumo o compromisso com o PPGP de:  

a) engajar-me nas atividades de Pesquisa da Área Temática para a qual fui selecionado, vinculadas ao 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSM;  

b) publicar, no mínimo, um artigo em co-autoria com meu orientador durante o curso;  
c) realizar Exame de Proficiência em Língua Estrangeira no prazo máximo de um ano após o início do 

curso, e  
d)  alcançar a titulação no prazo máximo de dois anos. 

 
 
 

Santa Maria, __ de ______________ de 2008 
 

 
 
Nome  ________________________________________ 
Assinatura ________________________________________ 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
 

ANEXO D 
 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
 
 

Título: _____________________________________________________________________________ 
 
Autor: ______________________________________________________________________________ 
 

 
 

Itens de avaliação 
1. Clareza e pertinência dos objetivos 
2. Coerência da metodologia 
3. Adequação da justificativa 
4. Adequação da fundamentação científica 
5. Originalidade da proposta 
6. Relevância da proposta 
7. Adequação a normas de redação científica 
8. Qualidade da redação 

 
Observações: 

 
 
 
 

Professores Avaliadores _________________________          _________________________ 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

 
EDITAL Nº 058, de  29 de outubro de 2008 

 
INSCRIÇÃO AOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO  

MESTRADO E ESPECIALIZAÇÃO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2009 
 

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 03 a 14 de novembro de 2008, estarão abertas as 
inscrições à seleção ao Curso de Pós-Graduação em ESTATÍSTICA E MODELAGEM QUANTITATIVA 
(CÓDIGO – 985), em nível de ESPECIALIZAÇÃO, conforme descrito a seguir: 

1. NÚMERO DE VAGAS: vinte vagas. 
2. CLIENTELA: diplomados em Curso Superior, que tenham no Currículo uma disciplina de Estatística. 
3. INSCRIÇÕES:  
3.1. Procedimento para a inscrição: 
3.1.1. a inscrição será feita via internet, no endereço eletrônico www.ufsm.br (Inscrição-Pós); 
3.1.2. o candidato deverá clicar no Curso e preencher atentamente os campos da ficha de pré-inscrição; 

após clicar no código de barras que aparece na tela para gerar e imprimir o boleto bancário e efetuar o 
pagamento no valor de R$ 51,00 (cinqüenta e um reais) até o dia 14 de novembro de 2008, em qualquer agência 
bancária, caixa eletrônico ou casa lotérica. Esta é a única modalidade de pagamento válida para o evento; 

3.1.3. o comprovante de inscrição (formulário) estará disponível vinte e quatro horas após efetuar o 
pagamento, para ser impresso, na mesma página da inscrição, através de consulta, pelo número gerado. O 
candidato deverá assinar o comprovante de inscrição; 

3.1.4. a inscrição, somente, será confirmada após o pagamento integral da taxa de inscrição a qual não 
será restituída em hipótese alguma; 

3.1.5. o candidato que postar nos correios, entregar a documentação após a data indicada ou com a 
documentação incompleta terá a inscrição anulada; 

3.1.6. a inscrição via internet será a única modalidade aceita para participar da seleção para ingresso 
neste Curso de Pós-Graduação; 

3.1.7. os documentos exigidos, para a inscrição, deverão ser enviados durante o período de inscrição 
via correios (sedex), entregues pessoalmente pelo candidato ou procurador, no horário das 8h30min às 11horas e 
das 14h às 17 horas, no seguinte endereço: Coordenação do Curso de Especialização em Estatística e 
Modelagem Quantitativa, prédio nº. 13, sala 1209E, Centro de Ciências Naturais e Exatas, cidade Universitária, 
Cep 97.105-900, Santa Maria, RS, Brasil. Não será aceito o envio da documentação por fac-simile; 

3.1.8. a divulgação das inscrições indeferidas será no dia 25 de novembro de 2008, no site do Curso; 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.ufsm.br
http://www.pdffactory.com


3.1.9. não deixe para fazer sua inscrição nos últimos dias. O DERCA não se responsabilizará se você 
não conseguir completar o preenchimento da Ficha de Inscrição, por motivo de ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de outros fatores técnicos que 
impossibilitem o processamento dos dados. 

4. DOCUMENTAÇÃO: 
4.1. Formulário de Inscrição, devidamente preenchido, via web, impresso, assinado e comprovante 

original de pagamento da taxa de inscrição; 
4.1.1. Formulário de pré-inscrição preenchido via web, impresso, assinado e comprovante original de 

pagamento da taxa de inscrição, para o candidato que efetuar o pagamento no dia 14 de novembro de 2008; 
4.2. 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 2008; 
4.3. histórico escolar do Curso de Graduação; 
4.4. cópia da Cédula de Identidade, do Título Eleitoral, do CPF e do comprovante de quitação com o 

Serviço Militar;  
4.5. Currículo Lattes, documentado; 
4.6. anteprojeto – constituído de Introdução, Objetivos, Justificativa, Metodologia, Aplicação e 

Referências Bibliográficas em no máximo cinco páginas. 
4.6. A documentação solicitada, neste Edital, não será revisada no ato de recebimento e deverá ser 

acondicionada em pasta ou envelope identificado (nome, curso). A responsabilidade será exclusivamente do 
candidato. 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
5.1. Prova de seleção – dia 11 de dezembro de 2008, às 8h30min, na sala 1208 D do prédio 13 – CCNE 

– Eliminatória, nota mínima cinco. 
5.1.1. Bibliografia recomendada:  
FONSECA, J.S. da MARTINS, G. de A. Curso de Estatística São Paulo: Atlas. 1996. 
TRIOLA, M.F. Introdução à Estatística. 7ª Edição. Livros Técnicos e Científicos Editores S/A (LTC). 
Rio de Janeiro, 1999. 
 
5.1.2 Divulgação do resultado da prova será no dia 16 de dezembro na página www.ufsm.br/ppgemq e 

no mural do Curso, no prédio 13 – CCNE.  

5.2. Entrevista para os alunos que atingiram a nota mínima na prova – dia 18 de dezembro de 2008, às 
8h30min, na sala 1208 D do prédio 13; 

5.3. Análise do Anteprojeto dos alunos que atingiram a nota mínima na prova; 
5.4. Análise do Currículo Lattes será realizada, se for necessária, como critério de desempate; 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.ufsm.br/ppgemq
http://www.pdffactory.com


5.5. A seleção será realizada sob a responsabilidade da Comissão de Seleção, oficialmente designada. 
A Comissão poderá impugnar a inscrição que não atender ao Edital. 

5.6. A nota mínima para classificação final do candidato é cinco. 
6. ALTERAÇÃO DO EDITAL: adendos ou novos Editais serão publicados, sempre que necessários, 

pela imprensa e pelo site da UFSM www.ufsm.br. 
7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: com a Secretaria do Curso de Especialização em Estatística e 

Modelagem Quantitativa, pelo fone (55) 3220 8612, pelo e-mail: ppgemq@ccne.ufsm.br ou pela página do Curso: 
www.ufsm.br/ppgemq.  

8. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: será feita pelo DERCA, através de listagens e pelo site da 
UFSM www.ufsm.br. 

9. MATRÍCULA: será determinada no Calendário Escolar de 2009, da UFSM e realizada via web. O 
candidato estrangeiro deverá entregar, no ato da matrícula, comprovante de possuir visto próprio e registro junto 
ao Órgão competente do Ministério da Justiça. 

10. 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 "Currículo Lattes" e comprovantes, junto à 
Coordenação do Curso. 

   
 
 

Hélio Leães Hey     Cezar Flores 
    Pró-Reitor           Diretor 
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