
 

                                                                                                                                   
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

 
EDITAL 046/2010 

REABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CURSO DE FÍSICA 
PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 

 

A Diretora do Departamento de Registro e Controle Acadêmico e o Pró-Reitor de 

Graduação tornam público que, no período de 28 de junho a 02 de julho de 2010, estarão 

reabertas as inscrições, para o preenchimento de 5 vagas no Curso de Física 

Licenciatura/Diurno (Código 102), 5 vagas no Curso de Física Licenciatura/Noturno 

(Código 126) da UFSM, para ingresso no segundo semestre letivo de 2010. 

1. INSCRIÇÃO 

1.1. Procedimentos para a inscrição: 

1.1.1 a inscrição será feita via web, no endereço eletrônico www.ufsm.br (Ingresso e 

Reingresso); 

1.1.2. o candidato deverá clicar no curso desejado, preencher atentamente os campos 

da ficha de pré-inscrição, após clicar no código de barra que aparecerá na tela, para gerar o 

boleto bancário e efetuar o pagamento; 

1.1.3. para o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 37,00 (trinta e sete reais), 

é necessário imprimir o boleto bancário disponível no link para a inscrição e efetuar o 

pagamento, até o dia 02 de julho de 2010, em qualquer agência bancária, caixa eletrônico ou 

casa lotérica. Esta é a única modalidade de pagamento da taxa, válida para o evento; 

1.1.4. a inscrição, somente, será confirmada após o pagamento integral da taxa de 

inscrição a qual não será restituída em hipótese alguma; 

1.1.5. 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; 

1.1.6. o candidato que solicitar a isenção de pagamento da taxa de inscrição, deverá 

primeiro preencher a ficha de pré-inscrição, aguardar a confirmação da isenção pela PRAE. Se 

for contemplado com o benefício, imprimir o comprovante de inscrição e anexar o documento 

original de isenção da taxa; 

http://www.ufsm.br/


1.1.7. os documentos exigidos, para a inscrição, deverão ser enviados durante o 

período de inscrição via correios (Sedex) ou entregues pessoalmente pelo candidato ou 

procurador, no horário das 9h às 11h30min, no seguinte endereço: Secretaria do Curso de 

Física, sala 1143, Prédio 13, Centro de Ciências Naturais e Exatas, Cidade Universitária, Cep 

97.105-900, Santa Maria, RS, Brasil, no período de 28 de junho a 02 de julho de 2010; 

1.1.8. o candidato que postar nos correios, entregar a documentação após a data 

indicada  ou com a documentação incompleta terá a inscrição anulada; 

1.1.9. a inscrição via web será a única modalidade aceita para participar da seleção a 

estes cursos de graduação; 

1.1.10. 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. 

2. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 

2.1. comprovante de inscrição preenchido via web, impresso e assinado e documento 

original do pagamento da taxa de inscrição; 

2.1.1. comprovante de inscrição preenchido via web, impresso e assinado e o 

documento original da isenção da taxa de pagamento para os candidatos beneficiados com a 

isenção; 

2.1.2. formulário de pré-inscrição preenchido via web, impresso e assinado, e 

documentação original de pagamento da taxa de inscrição para o candidato que efetuar o 

pagamento no dia 02 de julho de 2010; 

2.2. comprovante de vínculo atualizado em Instituição de Ensino Superior; 

2.4. histórico escolar oficial atualizado; 

2.5. ementa e programa oficiais de disciplinas em que o candidato logrou aprovação e 

que sejam aproveitáveis para o curso solicitado (não é necessário para alunos e ex-alunos da 

UFSM);  

2.7. cópia da Cédula de Identidade; 

2.8. cópia Certidão de Nascimento ou Casamento; 

2.9. cópia do Título Eleitoral, 

2.10. cópia do CPF; 

2.11. cópia de estar em dia com Serviço Militar (para os homens);  



2.12. a documentação não será conferida no ato de recebimento e a falta de algum 

documento solicitado implica em desclassificação do processo de seleção. Os documentos 

deverão ser acondicionados em envelope identificado (nome completo, Curso, Campus e 

endereço completo de acordo com o item 1.1.7). Não será aceita a documentação enviada via 

fax-símile. A responsabilidade será exclusivamente do candidato. 

 
3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO EM ORDEM DE PRIORIDADE:  

3.1. Transferência Interna de alunos do Curso de Física – EaD;  

3.2. Alunos regularmente matriculados em cursos EaD de graduação em Licenciatura 

ou Bacharelado em Física; Meteorologia, Licenciatura ou Bacharelado em Matemática; 

Licenciatura em Química; Química Industrial; Licenciatura ou Bacharelado em Biologia; Ciências 

(Habilitação em Física, Matemática, Química e Biologia); Informática; Ciência da Computação; 

Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica, Engenharia Química; Engenharia Civil, Engenharia 

de Produção e Arquitetura. Alunos de outros cursos de graduação terão as suas solicitações de 

ingresso ou reingresso liminarmente indeferidas.  

3.3. São critérios classificatórios, pela ordem: (a) o número de disciplinas, cursadas no 

curso de origem, que possam ser aproveitadas no curso solicitado; (b) o Índice de 

Aproveitamento, que é o produto da taxa de aprovação de disciplinas cursadas no curso de 

origem e o número de semestres já cursados, considerando-se todas as disciplinas cursadas, 

independentemente de poderem ou não ser aproveitadas no curso solicitado.  

O deferimento de processos de ingresso ou reingresso será feito por análise de 

comprovantes e do histórico escolar dos candidatos, em que se comprove o atendimento de um 

dos critérios 3.1 ou 3.2. São condições necessárias para este deferimento, que tenha no máximo 

04 (quatro) semestres cursados no curso de origem, que tenha logrado aprovação em no mínimo 

quatro disciplinas que possam ser aproveitadas no curso solicitado, e que tenha uma taxa de 

aprovação, nas disciplinas cursadas no curso de origem, não inferior a 50%.  

4. CONDIÇÕES DE MATRICULA: 

4.1. os candidatos classificados de outras Instituições de Ensino Superior – IES, 

deverão entrar em contato com a Instituição de origem, verificar sua situação acadêmica com 

vistas a expedição de documentos de transferência. 

4.2. a matrícula (escolha de disciplinas) será determinada no calendário acadêmico de 

2010 e realizada na Coordenação do Curso, para os classificados e com a documentação 

completa, de acordo com o item “4.1” deste edital. 



4.3. o candidato que não comparecer na Coordenação do Curso para efetuar a 

matrícula, perderá o direito a vaga de forma irrecorrível. 

 
5. OBSERVAÇÕES: 

5.1. não serão aceitas inclusões de documentos no processo, após encerrado o prazo 

de inscrições. 

5.2. os alunos jubilados, bem como aqueles que se encontram em processo, não 

poderão concorrer às vagas de acordo com a legislação vigente; 

5.3. o resultado da seleção será divulgado até o dia 19 de julho de 2010, no mural da 

Secretaria do Curso e no site http://www.ufsm.br;  

5.4. candidatos que já tenham ingressado no curso de Física Licenciatura Plena e 

Física Bacharelado através do processo de reingresso não poderão concorrer às vagas.  

 
INFORMAÇÕES:  
- Secretaria do Curso de Física - CCNE / UFSM (Campus Camobi),  
- Prédio 13, CEP: 97105-900 Santa Maria - RS,  
- Fone: (055) 220.8455 / FAX: (055) 220.8032,  
- e-mail: cfisica@mail.ufsm.br),  
- página eletrônica: http://www.ufsm.br/cfisica 
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