
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO-DERCA 

EDITAL Nº 036, DE 21 DE AGOSTO DE 2012 
                                6ª CHAMADA VESTIBULAR DEZ 2011 – COTA D – INDÍGENAS  
 
            A Diretora do Departamento de Registro e Controle Acadêmico – DERCA e o Pró-Reitor de 
Graduação tornam público que o candidato classificado em segunda turma no Vestibular DEZ 2011, cota 
indígena, deverá comparecer 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 das 8h às 12h e das 13h30min às 16h30min, nos dias 22 a 27 de agosto de 2012, 
para efetuar a Confirmação da Vaga, portando toda a documentação abaixo relacionada:  
 
202 MEDICINA  
204533 LARISSA EMILE PAULO 
 
Documentos necessários para todos os candidatos classificados  
1. uma fotografia recente 3x4 ou 5x7 (escanear e inserir no sistema de solicitação de confirmação da vaga, 
via internet);  
2. histórico escolar e certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (original ou cópia 
autenticada) ou cópia do diploma de curso superior;  
3. cópia da certidão de nascimento ou casamento;  
4. cópia da prova de estar em dia com o serviço militar;  
5. cópia do título eleitoral;  
6. cópia do documento de identidade civil;  
7. cópia do CPF;  
8. Registro Administrativo de Índio ou de parentesco em 1º Grau (Certidão de Nascimento emitida pela 
FUNAI) ou Declaração da FUNAI de procedência de reserva indígena para residente em aldeias ou 
Declaração firmada por liderança da comunidade indígena a qual se vincula, homologada pela FUNAI, ou 
declaração da FUNAI de comprovação de ser residente em território urbano.  
Se o candidato NÃO entregar os documentos necessários à confirmação da vaga, de 22 a 27 de 
agosto de 2012, inclusive a documentação para a comprovação da Ação Afirmativa, perderá o direito 
à vaga de forma irrecorrível.  
 
 
              Orlando Fonseca                                                                 Maria Estela Bortoluzzi Pereira  
                       Pró-Reitor                                                                                   Diretora 


