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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

 
CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES DO EDITAL Nº 036/2013  

Ingresso e Reingresso em cursos de Graduação para o 2º sem de 2013 
 
 

          A Diretora do Departamento de Registro e Controle Acadêmico e o Pró-Reitor de 
Graduação convocam os candidatos abaixo relacionados, classificados no Ingresso 
Reingresso em curso de Graduação para o 2º semestre de 2013, para comparecer nos dias 
04 a 06 de setembro de 2013, no DERCA, prédio da Reitoria, sala 336, Campus, Camobi, no 
horário das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, para confirmar a vaga, na 
condição de suplente (2ª chamada) do Edital nº 036/2013:  
 
515 – Administração – Noturno 
2417 – GUILHERME MONTAGNER IFARRAGUIRRE 
 
111 – Ciências Biológicas – Licenciatura Plena 
3482 – BRUNA RAQUEL ASSMANN 
 
305 – Engenharia Química 
3498 – RENATA REIS DE CARVALHO 
 
203 – Odontologia 
2404 – PRISCILA LAMPERT 
 
CONFIRMAÇÃO DA VAGA 

O candidato classificado deverá realizar a solicitação de confirmação da vaga através do site 

www.ufsm.br/derca no link “confirmação da vaga”, de 04 a 06 de setembro de 2013 

utilizando o número de inscrição como login e a data de nascimento (formato DDMMAAAA) 

como senha, conferindo, completando e, se necessário, corrigindo os dados apresentados. O 

candidato deverá confirmar as informações, imprimir e assinar o comprovante de solicitação 

de confirmação da vaga e entregar, pessoalmente, com a documentação abaixo, no horário 

das 8h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min, no seguinte endereço: 

- Santa Maria: Av. Roraima, 1.000, prédio da Reitoria, 3º andar, sala 336, campus da UFSM, 

Camobi. 

 

Documentos que deverão ser entregues na Confirmação da Vaga: 

- comprovante de solicitação da confirmação da vaga, impresso e assinado; 

- uma cópia da Cédula de Identidade Civil ou militar (sem data de validade);  

- uma cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;  

- uma cópia do Título Eleitoral,  

- uma cópia do CPF;  

- uma cópia do comprovante de estar em dia com Serviço Militar (para os homens); 

 

O candidato que não realizar os procedimentos relativos à confirmação da vaga no período 

determinado neste Edital, perderá o direito à vaga.  

 

MATRÍCULAS:  

A matrícula será realizada na Coordenação do Curso. A não realização da matrícula acarretará 
a perda da vaga 

 

http://www.ufsm.br/derca


 
                 Orlando Fonseca                         Maria Estela Bortoluzzi Pereira  
                       Pró-Reitor                                                 Diretora 


