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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

EDITAL Nº 020 de 15 de março de 2012 

3ª CHAMADA DO PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DO EDITAL  Nº 045/2011/PRPGP 

 

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

convocam os candidatos suplentes, abaixo relacionados, para comparecerem no dia 19 de março de 2012, 

no DERCA - Departamento de Registro e Controle Acadêmico, Av. Roraima, nº 1000, Prédio da Administração 

Central, 3º Andar, Sala 336, Campus da UFSM, Bairro Camobi, Santa Maria-RS, no horário de expediente, 

para efetuar a Confirmação da Vaga, seguindo os seguintes procedimentos: 

 

1ª ETAPA: solicitação de confirmação através da internet  

Realizar a solicitação de confirmação da vaga através do site www.ufsm.br/derca, de 18 e 19 de março de 

2012, utilizando o número da inscrição no processo seletivo como login e a data de nascimento (formato 

DDMMAAAA) como senha, devendo:  

1º) conferir, completar e corrigir, se necessário, os dados apresentados;  

2º) homologar e confirmar as informações;  

3º) imprimir e assinar o comprovante de solicitação de confirmação da vaga.  

 

2ª ETAPA : entrega de documentos  (dia 19 de março de 2012 – horário de expediente) 

Documentos necessários para todos os candidatos classificados, conforme Edital nº 045/2011 - PRPGP 

1. uma fotografia recente 3x4 ou 5x7 (escanear e inserir no sistema de solicitação de confirmação da vaga, 

via internet, no site www.ufsm.br/derca);  

2. cópia do diploma de graduação ou certidão de conclusão de curso para candidatos a cursos de 

Especialização e Mestrado e cópia do diploma de Mestrado ou cópia da ata de defesa para candidatos a 

cursos de Doutorado;  

3. cópia da certidão de nascimento ou casamento;  

4. cópia da prova de estar em dia com o serviço militar (para homens);  

5. cópia do título eleitoral;  

6. cópia do documento de identidade civil;  

7. cópia do CPF;  

8. comprovante da solicitação de confirmação de vaga, impresso e assinado; 

Para Candidato Estrangeiro: 

a) uma fotografia recente 3x4 ou 5x7 (escanear e inserir no sistema de solicitação de confirmação da vaga, 

via internet, no site: www.ufsm.br/derca); 

b) cópia do Passaporte; 

c) Visto temporário e registro junto à Polícia Federal; 

d) comprovante de inscrição impresso e assinado; 

e) cópia do Diploma de Graduação ou Curso Superior para candidatos classificados no Mestrado ou 

Especialização, e cópia do Diploma de Mestrado para candidatos classificados no Doutorado  

 

(1031) Doutorado em Farmacologia 

3377 MICHELLE MELGAREJO DA ROSA 

 

(1032) Mestrado em Biodiversidade Animal 

Bioecologia e Conservação de Aves 
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Prof: Dr. Demétrio Luis Guadagnin 

1465 EUNICE FRÜHLING DOS SANTOS 

 

(1023) Mestrado em Ciências Sociais 

Conhecimento, Conflito e Desigualdade na Sociedade Contemporânea 

2939 MARCO AURÉLIO DA SILVA 

 

 

                   Hélio Leães Hey                           Maria Estela Bortoluzzi Pereira  

                       Pró-Reitor de Pós-Graduação                                                Diretora 


