
 
              Ministério da Educação 
  Universidade Federal de Santa Maria 
           Pró-Reitoria de Graduação 

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

de Graduação informam que os alunos abaixo listados estão com documentação incompleta na 

Confirmação de Vaga (PEIES 2010), devendo complementar esta documentação no período 

de 21 a 23 de fevereiro, de forma presencial nos locais e horários abaixo descritos: 

Cursos do Campus de Santa Maria : no Departamento de Registro e Controle Acadêmico, 

sala 336 do Prédio da Administração Central no horário das 8:00h às 11:30h e das 13:00h ás 

16:00h. 

Cursos do Campus de Frederico Westphalen: Linha Sete de Setembro s/n – BR386 Km 40, 

em horário de expediente. 

Cursos de Palmeira das Missões : Avenida Independência n. 3751 – Bairro Vista Alegre, em 

horário de expediente. 

 

CURSO 2005 - ADMINISTRAÇÃO (noturno) - CESNORS - PM 

625556 – Bruna Quadros da Silva 

- Ação afirmativa A : enviar autodeclaração  

 

CURSO 2001 – AGRONOMIA  - CESNORS – FW 

629647 – Eduardo Luis Stahl 

- Ação Afirmativa C : histórico escolar do ensino fundamental 

 

CURSO 138 – BACHARELADO EM FILOSOFIA 

633484 – Luana da Silva Seeger 

- Ação afirmativa A : enviar autodeclaração  

 

CURSO 2010 – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Lic. Plena – CESNORS – PM 

630470 – Gabriela Lucas de Souza 

- histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio (original ou cópia autenticada)  

 

CURSO 2013 – CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – CESNORS – PM 

626737 – Laura Kunzler Schutz 

- histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio (original ou cópia autenticada)  

 

CURSO 2003 – COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO – CESNORS – FW 



621982 – Maira Raquel Dill 

- histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio (original ou cópia autenticada)  

631780 – Priscila Rose Junges 

- histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio (original ou cópia autenticada)  

 

CURSO 2011 – COM. SOCIAL – RELAÇÕES PÚBLICAS – MULTIMÍDIA – CESNORS-FW 

624250 – Caroline Liell 

- histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio (original ou cópia autenticada)  

 

CURSO 529 – COMUNICAÇÃO SOCIAL – PRODUÇÃO EDITORIAL 

633269 – Marina Machiavelli 

- Ação Afirmativa C : histórico escolar do ensino fundamental 

 

CURSO 718 – DESENHO INDUSTRIAL – Programação Visual 

643677 – Jessica Scherer 

- Ação afirmativa D : enviar Registro Administrativo de índio (certidão de nascimento emitida 

pela FUNAI) 

- Declaração da FUNAI de procedência de reserva indígena para residentes de aldeias 

indígenas ou Declaração da FUNAI de comprovação de ser residente em território urbano 

 

CURSO 503 – DIREITO (diurno) 

624705 – Douglas Romarino da Cruz dos Santos 

- cópia da certidão de nascimento ou casamento 

- cópia do documento de identidade civil 

- histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio (original ou cópia autenticada)  

- cópia do CPF 

 

CURSO 519 – DIREITO (noturno) 

627620 – Adriana Ribeiro Rodrigues 

- histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio (original ou cópia autenticada)  

 

CURSO 633 – EDUCAÇÃO ESPECIAL – Licenciatura Plena 

628745 – Dinara Patrícia Mattana 

- cópia da certidão de nascimento ou casamento 

 

CURSO 809 – EDUCAÇÃO FÍSICA – Bacharelado 

634827 – João Carlos Ilgenfritz Blatt 

- certificado de conclusão do ensino médio (original ou cópia autenticada) 

- atestado médico de habilitação ao esforço físico 

 



CURSO 2006 – ENFERMAGEM – CESNORS – PM 

631813- Josiele Rossato Marion 

- histórico escolar do ensino fundamental (original ou cópia autenticada)  

 

CURSO 304 – ENGENHARIA MECÂNICA 

626829 – Plinio da Silva Oliveira Filho 

- histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio (original ou cópia autenticada)  

 

CURSO 305 – ENGENHARIA QUÍMICA 

629860 – Ederlan Fim Dias 

- Ação afirmativa D : enviar Registro Administrativo de índio (certidão de nascimento emitida 

pela FUNAI) 

- Declaração da FUNAI de procedência de reserva indígena para residentes de aldeias 

indígenas ou Declaração da FUNAI de comprovação de ser residente em território urbano 

 

CURSO 402 – ENGENHARIA FLORESTAL – Santa Maria 

638001 – Diogo Girardi Gracioli 

- certificado de conclusão do ensino médio (original ou cópia autenticada)  

 

CURSO 2002 – ENGENHARIA FLORESTAL – CESNORS – FW 

630575 – Carolina Farias Figueiro 

- histórico escolar do ensino fundamental  

626842 – Rudinei Luis Knob 

- histórico escolar do ensino fundamental  

- certificado de conclusão do ensino médio (original ou cópia autenticada)  

 

CURSO 309 – ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 

631847 – Julia Stefania da Cruz 

- Ação afirmativa A : enviar autodeclaração  

- certificado de conclusão do ensino médio (original ou cópia autenticada)  

 

CURSO 101 – FILOSOFIA – Lic. Plena 

626301 – Josiane Cavalheiro Michelson 

- histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio (original ou cópia autenticada)  

 

CURSO 737 – LETRAS – Espanhol e Literaturas da Língua Espanhola 

629448 – Amanda Kohlbrausch Frantz 

- certificado de conclusão do ensino médio (original ou cópia autenticada)  

 

CURSO 735 – LETRAS – Português e Literaturas da Língua Portuguesa 



620173 – Iriane Lorensi Rossine 

- cópia da certidão de nascimento ou casamento 

 

CURSO 132 – MATEMÁTICA  - Lic. Plena e Bacharelado (diurno) 

640759 – Lucas Cante Bozza 

- histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio (original ou cópia autenticada)  

 

CURSO 734 – MÚSICA – Licenciatura Plena 

628612 – Ana Carla Simonetti Rossato 

- cópia do CPF 

- cópia do documento de identidade civil 

 

CURSO 628 – PEDAGOGIA (diurno) 

635799 – Miria Roncatto Machado 

- Ação afirmativa C: histórico escolar do ensino fundamental 

 

CURSO 109 – QUÍMICA LICENCIATURA PLENA 

628731 – Sabrina Comaretto Comaretto 

- histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio (original ou cópia autenticada)  

 

CURSO 525 – RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

626624 – Alice Reichembach Gelatti 

- histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio (original ou cópia autenticada)  

 

CURSO 407 – TECNOLOGIA EM ALIMENTOS 

617352 – Portira Teixeira Machado 

- histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio (original ou cópia autenticada)  

 

CURSO 080.TCAFW – TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE INTERNET – FW 

625917 – João Paulo Vieira 

- certificado de conclusão do ensino médio (original ou cópia autenticada)  

 

CURSO 084.CPSM – TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET  

617280 – Willian Fontoura Marques 

- histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio (original ou cópia autenticada)  

 

 

 

           Raul Cereta Nunes                                                              Maria Estela Bortoluzzi Pereira 

Pró-Reitor Substituto de Graduação                                                       Diretora/DERCA 


