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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

EDITAL Nº 040 de 09 de outubro de 2012 

4º CHAMADA 

CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO A 

DISTANCIA, EDITAL Nº 035/2012/PRPGP 

 

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

convocam os candidatos suplentes, abaixo relacionados, para efetuarem a confirmação de vaga, nos dias 15 

e 16 de outubro de 2012, 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 15 e 16 de outubro 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 : a documentação deverá ser enviada no período 15 e 16 de outubro de 2012, pelo correio 

(SEDEX) com data e carimbo de postagem ou entregue, no horário das 8h30min às 11h30min e das  

13h30min às 16h30min, no endereço:  

 

Universidade Federal de Santa Maria  

Departamento de Registro e Controle Acadêmico – DERCA  

Av. Roraima, n. 1000  

Prédio da Administração Central, 3° andar, sala 336 

Campus da UFSM, Bairro Camobi  

Santa Maria/RS   

CEP 97105-900  

 

No espaço do remetente deverá obrigatoriamente constar as seguintes informações:  

Nome completo do candidato;  

Curso de Pós-graduação pretendido;  

Endereço completo: rua ou avenida, número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP. 

 

Documentos necessários para todos os candidatos classificados, conforme Edital nº 035/2012 / 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; 

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; 
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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.  

 

 
Curso: Especialização em Educação Ambiental à distância. Polo: Três Passos 
922 – VIVIANE DE OLIVEIRA GARCIA 
 

 

 

 

 

 

                   Hélio Leães Hey                           Maria Estela Bortoluzzi Pereira  

                       Pró-Reitor de Pós-Graduação                                                Diretora 


