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EDITAL Nº 52, de 10 de novembro de 2011 

 
RETIFICA EDITAL Nº 49, ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA PREENCIMENTO DE VAGAS, NOS 
CURSOS DE GRADUAÇÃO, NO PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO DE 2012. 
 
O Diretor Substituto do Departamento de Registro e Controle Acadêmico e o Pró-Reitor de 
Graduação tornam público as seguintes alterações no Edital nº 49, de 20 de outubro de 2011: 
 
 

1. Curso de Nutrição – Campus de Palmeira das Missões: altera os critérios de seleção em 
ordem de prioridade: item 3.  Serão considerados, prioritariamente, os seguintes critérios no 
processo classificatório para a concessão da vaga: 3.1. reingressos, alunos que tenham se 
desvinculado do Curso de Nutrição do CESNORS/UFSM; 3.2. transferência externa de alunos do 
curso de Nutrição do Sistema Brasileiro de Ensino Superior Público;  3.3. transferência externa 
de alunos do curso de Nutrição do Sistema Brasileiro de Ensino Superior Privado;  3.4. 
transferência externa de alunos de cursos de áreas afins; 3.5. ingresso como portador de 
diploma de cursos de áreas afins e 3.6. ingresso como portador de diploma de outros cursos de 
graduação reconhecidos pelo MEC; altera para: serão considerados, prioritariamente, os 
seguintes critérios no processo classificatório para a concessão da vaga: 3.1. reingressos, 
alunos que tenham se desvinculado do Curso de Nutrição do CESNORS/UFSM; 3.2. 
transferência externa de alunos do curso de Nutrição do Sistema Brasileiro de Ensino Superior 
Público; 3.3. transferência externa de alunos do curso de Nutrição do Sistema Brasileiro de 
Ensino Superior Privado;  3.4. transferência interna de alunos vinculados a outros cursos da 
UFSM, 3.5. transferência externa de alunos de cursos de áreas afins;  3.6. ingresso como 
portador de diploma de cursos de áreas afins; 3.7. ingresso como portador de diploma de 
outros cursos de graduação reconhecidos pelo MEC.  
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