
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO-DERCA 
 

EDITAL Nº 050, DE 05 DE SETEMBRO DE 2013 
4ª CHAMADA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

EAD 
 
                    A Diretora do Departamento de Registro e Controle Acadêmico – DERCA e o Pró-Reitor de 

Graduação tornam público que os candidatos classificados no Processo Seletivo para o Curso de Formação 

de Professores para Educação Profissional oferecido pelo Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

em quarta chamada, deverão comparecer (entrega presencial) ou enviar via sedex a documentação de 

confirmação de vaga para o endereço abaixo descrito:  

- dias 09 a 11 de setembro de 2013 no 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 08h30min as 11h30min e das 14:00 horas as 16h30min.  

640.EAD.03 Formação de Professores para Educação Profissional – Pólo São Lourenço do Sul 
121 ANA ELEN BICHLER KATH 
 
640.EAD.05 Formação de Professores para Educação Profissional – Pólo Vila Flores 
154 SILVANA TAIS RECH 
58   ALESSANDRO MORARI 
237 DANIEL DE SOUZA ROCHA 
 
           Estende-se aos interessados as exigências contidas no EDITAL 009/2013 – COPERVES  
1ª Etapa – Solicitação de confirmação da vaga através da internet 
Você deve realizar a solicitação de confirmação da vaga através do site www.ufsm.br/derca, link 
confirmação da vaga nos dias 09 a 11 de setembro de 2013, utilizando o número de inscrição como login e 
a data de nascimento (formato DDMMAAAA) como senha.  
Na tela, você deve:  
1º) conferir, completar e, se necessário, corrigir os dados apresentados;  
2º) homologar e confirmar as informações;  
3º) imprimir e assinar o comprovante de solicitação de confirmação da vaga. 
IMPORTANTE: Observe atentamente o email registrado no sistema. Esse e-mail será o canal de 
comunicação entre o DERCA e o candidato. Verifique sempre, também, a caixa de spam. 
 
2ª Etapa – Entrega ou Envio de documentos – nos dias 09 a 11 de setembro de 2013 Você deve 
entregar pessoalmente ou encaminhar, via SEDEX, a documentação descrita a seguir. A 
documentação  
deverá ser acondicionada em envelope lacrado, constando, no espaço do remetente, o nome do 
classificado, do curso de graduação e do polo onde o curso é oferecido. 
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 o Serviço Militar (para os homens); 
- cópia autenticada do Diploma de Graduação ou, na ausência deste, Certificado de Conclusão ou Atestado 
de Provável Formando para o 1º semestre de 2013. O Atestado de Provável Formando deverá ser 
substituído pelo Certificado de Conclusão de Curso até a data da matrícula e o Diploma de Graduação 
deverá ser entregue no DERCA, no máximo, até o término das aulas do semestre em curso. 
O candidato que não realizar os procedimentos relativos à confirmação da vaga no período determinado 
neste Edital, perderá o direito à vaga.  
ENDEREÇO PARA ENTREGA PRESENCIAL: Av. Roraima, 1.000, Prédio da Reitoria, 3º andar – Sala 336, 
Campus, Camobi, Santa Maria – das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min. 
ENDEREÇO PARA REMESSA VIA SEDEX: Av. Roraima, 1.000, Prédio da Reitoria, sala 336, Campus, 
Camobi, Santa Maria, CEP 97105-900. 
 
3ª Etapa – Matrícula – após o recebimento da documentação e confirmação de vaga a matricula será feita 
de forma automática pelo DERCA. 



 
               Se o candidato NÃO entregar os documentos necessários à confirmação da vaga nos dias 
09 a 11 de setembro de 2013 (data-limite para comparecer ao local indicado no edital e confirmar a 
vaga), perderá o direito à vaga de forma irrecorrível. Se NÃO apresentar TODOS os documentos 
solicitados, perderá o direito à vaga. Assim, a responsabilidade pela apresentação da documentação 
é EXCLUSIVAMENTE do candidato. 
 
                         Orlando Fonseca                                               Maria Estela Bortoluzzi Pereira 
                              Pró-Reitor                                                                    Diretora 
 


