
 
              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 (VESTIBULAR 2011), 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 
225313 – Dionatan Henrique Pereira 

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

- cópia do diploma de curso superior. 

221884 – Evandro Meira 

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

- cópia do diploma de curso superior. 

210914 - Felipe Buffon Re 

-histórico escolar do ensino fundamental 

205364 - Silvia Helena Zwirtes 

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

- cópia do diploma de curso superior. 

 

CURSO 2005 - ADMINISTRAÇÃO (diurno) - CESNORS - PM 
210111 – Luana Vanessa Ferrari 

- histórico escolar do ensino fundamental 

221949 – Monica Maura Rigo 

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

- cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 501 - ADMINISTRAÇÃO (diurno) – Santa Maria 

224735 – Adriana Machado da Silva 



- cópia do documento de identidade civil 

211413 – Gabriel da Silva Friederich 

-histórico escolar do ensino fundamental 

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

-Cópia do titulo eleitoral 

-Cópia do documento de identidade civil 

-Cópia do documento militar 

-Cópia da certidão de nascimento 

224146 – Gustavo Braida 

- histórico escolar do ensino fundamental 

219189 - Jullie Daniely dos Santos Garcia 

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

- Cópia do diploma de curso superior. 

-Cópia do titulo eleitoral 

-Cópia do documento de identidade civil 

-Cópia do CPF 

-Cópia da certidão de nascimento ou casamento 

223346 – Lucas Gonçalves Porto 

- enviar autodeclaração  

 

CURSO 501 - ADMINISTRAÇÃO (noturno) – Santa Maria 

220633 – Alfredo Jeffe 

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

- cópia do diploma de curso superior. 

203753 – Igor Prestes Costa 

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

- cópia do diploma de curso superior. 

218827 – Jefferson Vilanova Jardim 

- Cópia do documento militar 

 

CURSO 401 – AGRONOMIA  - Santa Maria 

215433 – Bernardo Fros Martini 

Certificado de conclusão do ensino médio (original ou cópia autenticada) 

208705 – Fernando Jose Sirena 

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

cópia do diploma de curso superior. 

214284 – Guilherme Preto Mena Barreto 

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

cópia do diploma de curso superior. 

217648 – Isac Aires de Castro 



-Cópia de certidão de nascimento ou casamento 

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

cópia do diploma de curso superior. 

- cópia do titulo eleiroral 

- cópia do documento de identidade civil 

- cópia do CPF 

- cópia do documento militar 

205580 – Marcos Panciera Pilecco 

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

cópia do diploma de curso superior. 

220071 – Rodrigo Cassol Bressa 

- histórico escolar do ensino fundamental 

- cópia do documento de identidade civil 

219833 - Roque Junior Sartori Bellinaso 

- histórico escolar do ensino fundamental 

202773 – Vanessa Aparecida Freo 

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

cópia do diploma de curso superior. 

205010 – Virgínia Pillon 

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

cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 2001 – AGRONOMIA – CESNORS – FW 

219226 – Andre Luiz Goral 

- histórico escolar do ensino fundamental 

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

cópia do diploma de curso superior. 

219063 – Maria Isabel Pellegrini 

- histórico escolar do ensino fundamental 

203793 – Pablo Eanes Cocco Rodrigues 

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

214364 – Renan Schanne 

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

cópia do diploma de curso superior. 

 

CURSO 308 – ARQUITETURA E URBANISMO – Santa Maria 

203775 – Mauricio Picetti Pacheco 

- histórico escolar do ensino fundamental 

 

CURSO 509 – ARQUIVOLOGIA – Santa Maria 



202356- Gionatan Carlos Pacheco 

- histórico escolar do ensino fundamental 

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

cópia do diploma de curso superior. 

207062 – Rodrigo da Rosa Miranda Rodrigues 

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

cópia do diploma de curso superior. 

 

CURSO 724 – ARTES CÊNICAS – Bacharelado 

217127 – Amanda Palmeiro Ribeiro 

- cópia da certidão de nascimento ou casamento 

218583 – Jenifer Lach 

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

cópia do diploma de curso superior. 

 

CURSO 728 – ARTES VISUAIS – Licenciatura em Desenho e Plástica 

206899 – Elisandra Fonseca de Bastos 

- cópia da certidão de nascimento ou casamento 

 

CURSO 727 – ARTES VISUAIS – Bacharelado em Desenho e Plástica 

203959 – Angélica Buzata Nicola 

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

215925 – Fernanda Rosado Pinto 

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

cópia do diploma de curso superior. 

209859 – Gustavo Machado Mutchal 

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

cópia do diploma de curso superior. 

226503 – Igor Oliveira Vivian 

- histórico escolar do ensino fundamental 

223664 – Roger Machado Sarquis 

- cópia da certidão de nascimento ou casamento 

 

CURSO 139 – BACHARELADO EM ESTATÍSTICA 

214377 – Filipe Zolema da Rosa 

- cópia do documento militar 

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

cópia do diploma de curso superior 

206999 – Ricardo Lopes Cordeiro 

- enviar histórico do ensino fundamental 



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

cópia do diploma de curso superior 

225336 – Rozelaine Barcelos Ourique 

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

 

CURSO 138 – BACHARELADO EM FILOSOFIA 

225603 – Ana Maria Alencar Hacker 

- enviar histórico do ensino fundamental 

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

209327 – Claudiomiro Ferreira dos Santos 

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

cópia do diploma de curso superior. 

219776 – Fernanda Rodrigues Blini 

- histórico escolar do ensino médio (original ou cópia autenticada) ou cópia do diploma de curso 

superior 

213141 – Marlucy Rigon Pereira 

- enviar histórico do ensino fundamental 

209022 – Thiago Correa Lazzari 

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

cópia do diploma de curso superior. 

 

CURSO 757 – BACHARELADO EM LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS 

214193 – Janderson Nogueira da Silva 

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

cópia do diploma de curso superior. 

 

CURSO 528 – BACHARELADO EM SERVIÇO SOCIAL 

212310 – Ana Paula Vargas Ronsani 

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

cópia do diploma de curso superior. 

213894 – Juliana Jessica Drescher 

- cópia da certidão de nascimento ou casamento 

- cópia do título eleitoral 

- cópia do CPF 

- cópia do documento de identidade civil 

207325 – Letícia Conceição da Costa 

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

cópia do diploma de curso superior. 

213323 – Mara Adir Muller dos Santos 

- cópia do título eleitoral 



200089 – Maristela Quinhones Lourenço 

- cópia do documento de identidade civil 

223450 – Mateus Silva de Lima 

- cópia do CPF 

220250 – Priscilla La Flor Duarte 

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

cópia do diploma de curso superior. 

 

CURSO 524 – CIÊNCIAS CONTÁBEIS (diurno) 

204949 – Luis Eduardo Leite Nunes Rodrigues 

- cópia do documento militar 

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

cópia do diploma de curso superior. 

 

CURSO 502 – CIÊNCIAS CONTÁBEIS (noturno) 

204559 – Jeferson da Silva Bortoloti 

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

cópia do diploma de curso superior. 

 

CURSO 504 – CIÊNCIAS ECONÔMICAS (diurno) – Santa Maria 

207821 – Niquelson Vitorio Falarz 

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

cópia do diploma de curso superior. 

223517 – Patrick Gonçalves Saldanha 

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

cópia do diploma de curso superior. 

 

CURSO 522 – CIÊNCIAS SOCIAIS 

216656 – Carlos Germano Haetinger Hubner 

- cópia do CPF 

214579 – Douglas Soares Rengel 

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

216749 – Robson Valente de Barros 

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

cópia do diploma de curso superior. 

225419 – Rosangela de Vargas Acosta 

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

cópia do diploma de curso superior. 

201273 – Tais Rodrigues de Aguiar  

- enviar autodeclaração 



 

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

214953 – Edison Silveira Pereira 

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

206620 – Jacson Martins da Silva 

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

cópia do diploma de curso superior 

203457 – Magliane Maciel Cardoso 

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

211375 – Maico Stochero Fiedler 

- cópia da certidão de nascimento ou casamento 

- cópia do CPF 

- cópia do documento de identidade civil 

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

- histórico do ensino fundamental 

 

223052 – Sandro Augusto Silva Junior 

- histórico do ensino fundamental 

 

CURSO 2013 – CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – CESNORS – PM 

222047 – Cristiane Pinheiro Fortes Pimentel 

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

cópia do diploma de curso superior 

207490 – Roberto Marques Parahyba 

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

 

CURSO 506 – COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO 

207600 – Nathieli Cipolat Cervo 

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

cópia do diploma de curso superior 

225729 – Raphaela Orlandi Suzin 

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

cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 507 – COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

215872 – Diego Rosa Paz 

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

214677 – Douglas Muniz de Vargas 

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

cópia do diploma de curso superior 



222365 – Jehan Piero Giuliani Dall Asta 

- histórico escolar do ensino fundamental 

 

CURSO 508 – COMUNICAÇÃO SOCIAL – RELAÇÕES PÚBLICAS 

211555 – Josiane Cristina Mariano 

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

cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 2003 – COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO – CESNORS – FW 

203824 – Mauricio Elisandro Martins Bicoski 

- enviar autodeclaração 

217584 – Rafael Franceschet 

- cópia da certidão de nascimento ou casamento 

213373-Sheila Wiroski 

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

cópia do diploma de curso superior 

209416 – Thaise Pedroso Briao 

- enviar histórico escolar do ensino fundamental 

 

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

210537 – Carla Peron 

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

cópia do diploma de curso superior 

223162 – Vivian Telles Andreatto 

- cópia do documento de identidade civil 

 

CURSO 529 – COMUNICAÇÃO SOCIAL – PRODUÇÃO EDITORIAL 

224845 – Bruno Benaduce Emanuelli Mello 

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

cópia do diploma de curso superior 

207647 – Gabriele Ramalho da Silveira 

- 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 

216901 – Leonardo Rocha Cantini 

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

cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 718 – DESENHO INDUSTRIAL – Programação Visual 

210117 – Cassiane Tormes da Mota 



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

cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 738 – DESENHO INDUSTRIAL – Projeto de Produto 

207060 – Maike Adriel dos Santos 

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

cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 503 – DIREITO (diurno) 

212151 – Tarso Skrebsky Rodrigues 

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

cópia do diploma de curso superior 

205115 – Vinicius Nahan dos Santos 

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

cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 519 – DIREITO (noturno) 

217215 – Leandro Morales Dallacostat 

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

225695 – Micael Roan Leite Martins 

- cópia da certidão de nascimento ou casamento 

 

CURSO 633 – EDUCAÇÃO ESPECIAL – Licenciatura Plena 

217214 – Aline Godoy Silveira 

- cópia da certidão de nascimento ou casamento 

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

cópia do diploma de curso superior 

204224 – Giovana Krause da Silva 

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

cópia do diploma de curso superior 

225124 – Jessica Almeida Konzen 

- histórico escolar do ensino fundamental 

- cópia do titulo eleitoral 

214977 – Jessica Salcher dos Santos 

- cópia da certidão de nascimento ou casamento 

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

cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 801 – EDUCAÇÃO FÍSICA – Licenciatura Plena 

213345 – Liara Rodrigues dos Santos 



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

cópia do diploma de curso superior 

203131 – Maira Horn Damke 

- histórico escolar do ensino fundamental 

222059 – Mauricio Machado dos Santos 

- atestado médico de habilitação ao esforço físico 

- cópia da certidão de nascimento ou casamento ou casamento 

- histórico escolar do ensino fundamental 

 

CURSO 809 – EDUCAÇÃO FÍSICA – Bacharelado 

225380 – Alisson Ramm 

- cópia da certidão de nascimento ou casamento 

- cópia do titulo eleitoral 

- cópia do documento militar 

215298 – Aloísio Fontoura 

- histórico escolar do ensino fundamental 

212307 – Cristiano Teixeira Felix 

- enviar autodeclaração 

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

cópia do diploma de curso superior 

204942 – Mauro Eduardo Porto da Silveira Junior 

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

cópia do diploma de curso superior 

221715 – Thuula Falkembrack Aquistapasse 

- enviar autodeclaração 

 

CURSO 209 – ENFERMAGEM – Santa Maria 

208760 – Juliana Zancan Tonel 

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

cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 2006 – ENFERMAGEM – CESNORS – PM 

224055 – Caroline Munhoz Pinto 

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

cópia do diploma de curso superior 

222306 – Diogenes Garbossa 

- histórico escolar do ensino fundamental 

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

cópia do diploma de curso superior 

 



205971 – Regis Battisti 

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

cópia do diploma de curso superior 

219743 – Thais Zanatta Cardoso 

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

cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 302 – ENGENHARIA CIVIL 

221495 – Andressa Ferreira da Rosa 

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

206719 – Gabriela Manfroi 

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

 

CURSO 303 – ENGENHARIA ELÉTRICA 

203612 – Carlos Renato Faleiro 

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

cópia do diploma de curso superior 

207805 – Dieter Guterres Soares 

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

cópia do diploma de curso superior 

224922 – Vinicius Nascimento de Oliveira 

- enviar autodeclaração 

 

CURSO 304 – ENGENHARIA MECÂNICA 

224346 – Nicolas Lovison Chiomento 

- cópia da certidão de nascimento ou casamento  

 

CURSO 305 – ENGENHARIA QUÍMICA 

201751 – Igor de Loreto Rodrigues 

- histórico escolar do ensino fundamental 

216525 – Jacson Douglas Rodrigues Trindade 

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

cópia do diploma de curso superior 

223193 – Michelly Araujo Both  

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

cópia do diploma de curso superior 

200393 – Norton dos Santos 

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

cópia do diploma de curso superior 

 



CURSO 311 – ENGENHARIA ACÚSTICA 

221551 – Guilherme Bender Stachlewski 

- copia da certidão de nascimento ou casamento 

- cópia do titulo eleitoral 

- cópia do documento de identidade civil 

- cópia do CPF 

- cópia do documento militar 

 

CURSO 309 – ENGENHARIA AMBIENTAL – CENORS – FW 

221700 – Fabiane Toniazzo 

- cópia do CPF 

214737 – Giordana Picolo Furini 

- cópia da certidão do nascimento ou casamento 

 

CURSO 313 – ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

212095 – Celso Sarzi Alessio Junior 

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

cópia do diploma de curso superior 

225921 – Gabriela Cardoso Bitencourt 

- cópia da certidão do nascimento ou casamento 

 

CURSO 402 – ENGENHARIA FLORESTAL – Santa Maria 

211619 – Lucas Abel Sachet 

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

cópia do diploma de curso superior 

216501 – Mylena Gonçalves Anchieta 

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

cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 2002 – ENGENHARIA FLORESTAL – CESNORS – FW 

203277 – Caroline Piroca 

- histórico escolar do ensino fundamental 

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

cópia do diploma de curso superior 

225445 – Gerry Rieth 

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

cópia do diploma de curso superior 

205998 – Jaderson Alex Mohler 

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

cópia do diploma de curso superior 



215599 – Patricia Viel 

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

cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 309 – ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 

200643 – Evelin Zuchetto Machado 

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

cópia do diploma de curso superior 

206117 – Valdir Trindade Pereira 

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

cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 211 – FARMÁCIA 

224656 – Fabricio Varoni de Oliveira 

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

cópia do diploma de curso superior 

206424 – Rafael Gusmão Ferreira 

- cópia da certidão de nascimento ou casamento 

212136 – Ricardo Ramos Cassol 

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

cópia do diploma de curso superior 

211053 – Thais Cristina Moratelli 

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

 

CURSO 101 – FILOSOFIA – Lic. Plena 

225376 – Denis Wilhan Fialho Bassedone 

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

cópia do diploma de curso superior 

214768 – Jessica dos Santos 

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

cópia do diploma de curso superior 

205172 – John Lennos Lindemann 

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

cópia do diploma de curso superior 

206443 – Yuri Calegari 

- cópia da certidão de nascimento ou casamento 

 

CURSO 123 – FÍSICA – Bacharelado 

206355 – Matheus Rocha Prado 



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

cópia do diploma de curso superior 

206309 – Mauricio Zirbes Prado 

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

cópia do diploma de curso superior 

224260 – Roger Carlos Khastasmokia Carvalho 

- enviar autodeclaração 

- histórico escolar do ensino médio (original ou cópia autenticada) ou cópia do diploma de curso 

superior 

- cópia do titulo eleitoral 

224461 – Thiago Pereira Bordignon 

- histórico escolar do ensino fundamental 

 

CURSO 102 – FÍSICA Licenciatura Plena (diurno) 

211924 – Laura Fernanda Osmari Vendrame 

- histórico escolar do ensino fundamental 

 

CURSO 126 – FÍSICA Licenciatura Plena (noturno) 

226186 – Jonatas Almeida da Silva 

- cópia da certidão de nascimento ou casamento 

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

cópia do diploma de curso superior 

222199 – Pablo Ferreira Godoy 

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

cópia do diploma de curso superior 

222943 – Sandro Thiago Xavier da Costa 

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

cópia do diploma de curso superior 

226353 – Willian Hertz Rosa 

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

cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 210 – FISIOTERAPIA 

211828 – Amanda de Marques Montagner 

- histórico escolar do ensino fundamental 

 

CURSO 204 – FONOAUDIOLOGIA 

206994 – Emanuelle da Silva Lima 

- histórico escolar do ensino fundamental 

 



CURSO 122 – GEOGRAFIA BACHARELADO 

211438 – Dionatan Pachoal 

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

cópia do diploma de curso superior 

202268 – Marcos Fabiano da Fontoura Martins 

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

cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 121 – GEOGRAFIA Licenciatura Plena 

209046 – Danielli Flores Dias 

- histórico escolar do ensino fundamental 

222518 – Ismael Luiz Hoppe 

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

218800 – Marcelo Tatsch 

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

204088 – Vinicius Silveira dos Santos 

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

cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 130 – HISTÓRIA – Licenciatura Plena e Bacharelado 

210820 – Ítalo Vitcoscki Bevilaqua 

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

cópia do diploma de curso superior 

208718 – Jeremias Pereira de Mello 

- cópia do título eleitoral 

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

cópia do diploma de curso superior 

201639 – Taís Giacomini Tomazi 

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

cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 737 – LETRAS – Espanhol e Literaturas da Língua Espanhola 

200288 – Andressa Ferraz Moraes 

- histórico escolar do ensino fundamental 

226377 – Pablo dos Santos do Nascimento 

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

cópia do diploma de curso superior 

224884 – Sabrina Inkelmann Navarro 

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

cópia do diploma de curso superior 



223997 – Tiago da Rosa Dias 

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

cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 736 – LETRAS – Inglês e Literaturas da Língua Inglesa 

212370 – Luiz Otavio Picada Gazen Filho 

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

cópia do diploma de curso superior 

212317 – Luiza Caroline Wavzeniak 

- histórico escolar do ensino fundamental 

 

CURSO 735 – LETRAS – Português e Literaturas da Língua Portuguesa 

202857 – Greice Raquel Rohden Camara Canto 

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

cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 125 – MATEMÁTICA – Licenciatura Plena (noturno) 

211504 – Eduardo da Silva Santos 

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

cópia do diploma de curso superior 

 

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

213489 – Guilherme Rosa de Oliveira 

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

 

CURSO 202 – MEDICINA 

207501 – Murilo Lopes Brum Chagas 

- histórico escolar do ensino fundamental 

205306 – Natani Bilhalva da Silva 

- 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 403 – MEDICINA VETERINÁRIA 

217543 – Bruna Neves Sigal 

- copia da certidão de nascimento ou casamento 

- cópia do titulo eleitoral 

- cópia do documento de identidade civil 

- cópia do CPF 



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

cópia do diploma de curso superior 

208568 – Julianni Dornelles 

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

cópia do diploma de curso superior 

201033 – Lucas Werle Vogel 

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

cópia do diploma de curso superior 

225031 – Tiago Pedro dos Santos 

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

cópia do diploma de curso superior 

210130 – Vanessa Osmari 

- enviar histórico escolar do ensino fundamental 

 

CURSO 761 – MÚSICA E TECNOLOGIA – Bacharelado 

217780 – Édipo Quevedo dos Santos 

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

cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 742 – MÚSICA  - Bacharelado em Clarineta 

200945 – Helio Xavier Guimarães Valentim 

- cópia do documento militar 

 

CURSO 744 – MÚSICA  - Bacharelado em Percussão 

208374 – Rafael Monticelli Teixeira 

- cópia da certidão de nascimento ou casamento 

 

CURSO 752 – MÚSICA  - Bacharelado em Violancelo 

202302 – Camila Maltzahn Pires 

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

cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 2008 – NUTRIÇÃO – CESNORS – PM 

220500 – Shana Maiara Oliveira Sulzbach 

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

cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 203 – ODONTOLOGIA 

217028 – Debora Gomes da Silva Porciúncula 



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

cópia do diploma de curso superior 

210357 – Juliana da Silva Pinto 

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

cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 628 – PEDAGOGIA (diurno) 

210908 – Ane Caroline Flores de Lima 

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

cópia do diploma de curso superior 

205979- Angélica Martiela Pretto Santos 

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

cópia do diploma de curso superior 

224447 – Edila Maria Bisognin Cantarelli 

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

225039 – Fernanda Pires Brandão 

- cópia da certidão de nascimento ou casamento 

213873 – Josiele Lima Schubert 

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

cópia do diploma de curso superior 

218752 – Marcos Madalosso Cezar 

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

cópia do diploma de curso superior 

213866- Mauricio Schlesner 

- enviar autodeclaração 

215636 – Tamires da Silva Soares 

- histórico escolar do ensino fundamental 

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

cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 109 – QUÍMICA LICENCIATURA PLENA 

219646 – Carla Lovatto Pereira 

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

214252 – Josieli Demetrio Siqueira 

- cópia da certidão de nascimento ou casamento 

 

CURSO 133 – QUÍMICA BACHARELADO 

216017 – Vanessa Bertoldo Martins 

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

cópia do diploma de curso superior 



 

CURSO 525 – RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

213450 – Julia Betina Raupp 

- histórico escolar do ensino fundamental 

 

CURSO 2012 – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – noturno – CESNORS – FW 

220441 – Mauritanio Jose Feron 

- histórico escolar do ensino fundamental 

225410 – Tobias da Silva 

- cópia do documento de identidade civil 

 

CURSO 407 – TECNOLOGIA EM ALIMENTOS 

206447 – Alessandra Cristina Rodrigues 

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

cópia do diploma de curso superior 

215325 – Bruna Rodrigues Loreto 

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

cópia do diploma de curso superior 

224737 – Jaime Rieta Pereira Junior 

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

cópia do diploma de curso superior 

221658 – Romolo Ernest Chaves Junior 

- cópia do CPF 

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

cópia do diploma de curso superior 

209897 – Tassia Lidiane Pereira Silveira 

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

 

CURSO 079.TCAFW – TECNOLOGIA EM ALIMENTOS – FW 

209432 – Danielli Candaten 

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

cópia do diploma de curso superior 

222402 – Roselena de Fátima Lucca de Abreu 

- cópia da certidão de nascimento ou casamento 

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

cópia do diploma de curso superior 

- copia do título eleitoral 

- cópia do documento de identidade civil 

- cópia do CPF 

 



CURSO 083.CTISM – TECNOLOGIA EM FABRICAÇÃO MECÂNICA 

206255 – Fabrício Wagner Busatta 

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

cópia do diploma de curso superior 

214016- Igor Giaconelli Zanella 

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

220911 – Murilo Roso Villela Figueira 

- histórico escolar do ensino fundamental 

214374 – Thiago Wanger dos Santos 

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

cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 081.CPSM – TECNOLOGIA EM GEOPROCESSAMENTO 

214995 – Adenilson Giovanini 

- histórico escolar do ensino fundamental 

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

cópia do diploma de curso superior 

219473 – Felipe Nascimento de Oliveira 

- enviar histórico escolar do ensino fundamental 

211263 – José Lincoln Ribeiro Silveira 

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

cópia do diploma de curso superior 

205760 – Paulo Geraldo Fávero 

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

 

CURSO 082.CPSM – TECNOLOGIA EM GESTÃO DE COOPERATIVAS 

214525 – Diego Machado Pinto 

- histórico escolar do ensino fundamental 

203701 – Juliano Peransoni Pinheiro 

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

cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 078.CTISM – TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES 

208521 – Everton Daniel Knispel 

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

cópia do diploma de curso superior 

204301 – Fabio Severo da Silva 

- histórico escolar do ensino fundamental 

226245 – Jadison Fabian da Cruz Meireles 

- enviar atestado médio que comprove a deficiência 



- cópia do titulo eleitoral 

226209 – Leonel de Cerqueira Meireles 

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

cópia do diploma de curso superior 

202535 – Manuela Uflacker de Almeida 

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

cópia do diploma de curso superior 

220970 – Neemias Almeida da Silva 

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

cópia do diploma de curso superior 

222843 – Ricardo Knierim 

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

cópia do diploma de curso superior 

203981 – Rivelino da Silva Hock 

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

 

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

213314 – Isis Grace Lewandowski Paveglio 

- histórico escolar do ensino fundamental 

206008 – Marcelo Kunz 

- cópia do titulo eleitoral 

- cópia do documento de identidade civil 

- cópia do CPF 

- cópia do documento militar 

- cópia da certidão de nascimento ou casamento 

214330 – Rafael Gnoatto 

- enviar histórico escolar do ensino fundamental 

 

CURSO 084.CPSM – TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET  

209701 – Aline Barbieri 

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

cópia do diploma de curso superior 

222568 – Guilherme da Silva Garcia 

- histórico escolar do ensino fundamental 

218750 – Junior Piovesan Somavilla 

- cópia do titulo eleitoral 

204793 – Luciano Rosa de Almeida 

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

cópia do diploma de curso superior 

 



CURSO 212 – TERAPIA OCUPACIONAL 

202143 – Anelise Seer Splett 

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

cópia do diploma de curso superior 

204530 – Daniela Locindo Souto 

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

cópia do diploma de curso superior 

222985 – Luciana Soares Machado 

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

cópia do diploma de curso superior 

211690 – Mirian Bolson Serafin 

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

224580 – Vera Jesse Dornelles 

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

cópia do diploma de curso superior 

 

CURSO 404 – ZOOTECNIA 

221981 – Alessandra Bianchin 

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

217666 – Alessandra Rodrigues Damasceno 

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

cópia do diploma de curso superior 

205591 – Bruna Bender Machado 

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

cópia do diploma de curso superior 

222959 – Carlos Ongaratto 

- enviar histórico escolar do ensino fundamental 

225849 – Laura Kettermann Kretzmann 

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

cópia do diploma de curso superior 

203973 – Leticia Dahmer Beckmann 

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

cópia do diploma de curso superior 
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