
 
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 EAD – 2013), devendo complementar esta documentação no período de 04 a 05 de março 
de 2013, de forma presencial ou envio por sedex nos local e horários abaixo descritos:  
Cursos do Campus de Santa Maria: comparecer ou enviar por sedex para DERCA - Departamento de 
Registro e Controle Acadêmico, Av. Roraima, nº 1000, Prédio da Administração Central, 3º Andar, Sala 336,  
CEP: 97105-900, Campus da UFSM, Bairro Camobi, Santa Maria-RS, no horário das 8h às 13h. 
 
Curso de Administração Pública – Pólo Novo Hamburgo 
1063 SHAYENE LIMA MOREIRA (EP1) 
- Documentos comprobatórios da Cota Social -  informações contate - (55) 3220.9547, (55) 3220.9546 ou 
cotasocial@ufsm.br 
 
0861 –YURI CAETANO DE ALMEIDA LIMA (EP2) 
- Autodeclaração preenchida e assinada de que não tenha cursado todo ou em parte o ensino médio em 
escola privada 
- Cópia da prova de estar em dia com o serviço militar 
 
Curso de Administração Pública – Pólo São Sepé 
0423 DARLENE DOS SANTOS GRACIANO (EP1A) 
- Cópia do Título Eleitoral 
- Escola Pública : original ou cópia autenticada do certificado de conclusão do ensino médio realizado 
integralmente em escola pública brasileira.  
 
0500 DÉBORA CRISTINA HOMRICH (Universal) 
- Certificado de Conclusão do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) 
- Histórico Escolar do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) ou cópia do diploma de curso superior 
 
0557 GEOVANA GUNDEL COELHO FOGAÇA (EP1) 
- Escola Pública : original ou cópia autenticada do histórico escolar realizado integralmente em escola 
pública brasileira.  
- Autodeclaração preenchida e assinada de que não tenha cursado todo ou em parte o ensino médio em 
escola privada 
 
0399 MONICA ANDREAZZA CORREA (Universal) 
- Certificado de Conclusão do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) 
 
Curso de Administração Pública – Pólo Santo Antonio da Patrulha 
0016 GRACE LIDIANE REINHEIMER (EP1) 
- Documentos comprobatórios da Cota Social -  informações contate - (55) 3220.9547, (55) 3220.9546 ou 
cotasocial@ufsm.br 
 
0813 JOAO VICTOR DA CUNHA GARCIA (EP1) 
 - Documentos comprobatórios da Cota Social -  informações contate - (55) 3220.9547, (55) 3220.9546 ou 
cotasocial@ufsm.br 
 
0790 TIAGO WENDT DA SILVA (EP1) 
- Documentos comprobatórios da Cota Social -  informações contate - (55) 3220.9547, (55) 3220.9546 ou 
cotasocial@ufsm.br 
- cópia da certidão de nascimento ou casamento 
 
Curso de Administração Pública – Pólo Três de Maio 
0912 AJADIR ANTONIO SONZA (Universal) 
- Certificado de Conclusão do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) 
 



0974 BRUNA CAROLINA DE OLIVEIRA (EP1) 
- Documentos comprobatórios da Cota Social -  informações contate - (55) 3220.9547, (55) 3220.9546 ou 
cotasocial@ufsm.br 
 
 
0200 CARINA LUISA HUBNER (EP1) 
- Escola Pública : original ou cópia autenticada do histórico escolar e do certificado de conlusão do ensino 
médio realizado integralmente em escola pública brasileira.  
 
0605 CARINE LUCIANE REIS (EP2A) 
- Autodeclaração étnico-racial, preenchida e assinada 
 
0092 CARLOS MAURICIO CARMARGO (EP1) 
- Documentos comprobatórios da Cota Social  -  informações contate - (55) 3220.9547, (55) 3220.9546 ou 
cotasocial@ufsm.br 
 
0905 MARCIA RAQUEL LENHARDT DA SILVA (EP1A) 
- Todos os documentos comprobatórios da Cota Social  -  informações contate - (55) 3220.9547, (55) 
3220.9546 ou cotasocial@ufsm.br 
 
0017 MARILIA DANIELA DA ROSA (EP1A) 
- Documentos comprobatórios da Cota Social  -  informações contate - (55) 3220.9547, (55) 3220.9546 ou 
cotasocial@ufsm.br 
 
0894 NAULI PEREIRA DE MOURA (B) 
- Atestado Médico emitido nos últimos 12 meses assinado por médico especialista na área de deficiência 
alegada contendo o grau de deficiência e o código CID. 
 
Curso de Administração Pública – Pólo Vila Flores 
0618 JEFERSON DE OLIVEIRA (EP1) 
- Cópia da prova de estar em dia com o serviço militar 
 
0077 MERI DE CARLI (B) 
- Histórico Escolar do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) ou cópia do diploma de curso superior 
- Certificado de Conclusão do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) 
 
0607 ROBSON MENDES ALVES (EP2) 
- Certificado de Conclusão do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) 
 
                         Os candidatos que não complementarem a documentação dentro do prazo estabelecido 
perderão o direito a vaga de forma irrecorrível. 
 
 
                   Raul Ceretta Nunes                                                       Maria Estela Bortoluzzi Pereira  
                    Pró-Reitor Adjunto                                                                  Diretora do DERCA 


