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Campi de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões 

Os classificados para esses campi deverão realizar a confirmação de vaga e a matrícula - escolha das 
disciplinas - no campus onde é oferecido o curso em que vão ingressar.  
Endereço do Campi de Frederico Westphalen: linha 7 de setembro, s/nº, BR 386, Km 40,  cep: 98400000, 
Frederico Westphalen, RS. 
Endereço do Campi de Palmeira das Missões: Av. Independência, nº 3751, Bairro Vista Alegre, Palmeira 
das Missões, RS, telefone 0 xx 55 3742 1245 ou 3742 2081. 

 
Os documentos necessários à confirmação da vaga são: 

1. uma fotografia recente 3x4 ou 5x7; 
2. histórico escolar e certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (uma original ou uma cópia legível 
autenticada em cartório), ou cópia do diploma de curso superior; 
3. cópia da certidão de nascimento ou casamento; 
4. cópia da prova de estar em dia com o serviço militar; 
5. cópia do título eleitoral; 
6. cópia do documento de identidade; 
7. cópia do CPF; 
8. registro junto ao Ministério da Justiça (Lei 6815/ 80, art.30), para estrangeiros. 
9. para os classificados no Curso de Educação Física entregar Atestado Médico; 
10. Formulário para cadastro dos classificados no Vestibular e Peies divulgado no site www.ufsm.br.  
  

Chamadas do Vestibular 2009 
Com freqüência, há cursos que não preenchem todas as vagas na 1ª etapa (entrega de documentos) e na 2ª 

etapa (matrícula e escolha das disciplinas). Nesse caso, serão feitas novas chamadas ou remanejos (os primeiros 
candidatos classificados para a 2ª turma poderão optar para a 1ª turma) pela ordem de classificação, até que as vagas 
disponíveis sejam ocupadas, desde que não exceda a data limite de chamadas (trancamento total e/ou 75% de freqüência 
regimental). Essas novas chamadas serão realizadas através de editais publicados em um jornal de Santa Maria, de 
circulação regional, e no site da UFSM (www.ufsm.br). É de sua responsabilidade e interesse manter-se informado a 
respeito dessas publicações. Informe-se no DERCA ou pelos telefones (55) 3220-8204, 8382, 8119, 8371. 

 
Os documentos para quem for classificado pelo Sistema Cidadão Presente A, B, C ou D são: 

1. O candidato participante do Sistema Cidadão Presente A deverá entregar, na etapa da entrega dos 
documentos, uma autodeclaração devidamente assinada como comprovação de que é afro-brasileiro (preto ou 
pardo, segundo classificação do IBGE). 

2. O candidato participante do Sistema Cidadão Presente B deverá entregar, na etapa da entrega dos 
documentos, um atestado médico que comprove a deficiência. 

3. O candidato participante do Sistema Cidadão Presente C deverá entregar, na etapa da entrega dos 
documentos, o Histórico Escolar do Ensino Fundamental e o Histórico Escolar do Ensino Médio, ambos 
realizados em escola(s) pública(s) brasileira(s). 

4. O candidato participante do Sistema Cidadão Presente D deverá entregar, na etapa da entrega dos 
documentos, o Registro Administrativo de Índio (Certidão de Nascimento emitida pela FUNAI), a Declaração da 
FUNAI de que procede de reserva indígena para residente em aldeias ou a Declaração da FUNAI que comprove 
ser o indígena residente em território urbano. 

Se você NÃO entregar os documentos exigidos no Manual do Candidato, no prazo de 09 a 13 de 
março de 2009, inclusive a documentação para a comprovação do Sistema Cidadão Presente A, B, C e D (cotas) 
perderá  a vaga de forma irrecorrivel.  


