
 
 
 
 
 

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 2º semestre de 2013), devendo complementar esta documentação nos dias 26 e 27 de 
setembro de 2013, de forma presencial ou por sedex no local e horários abaixo descritos:  
- 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 8h30min às 12h e das 13h30min às 16h. 
 
137.EAD.15 – Letras Espanhol – Pólo Palmeira das Missões 
775 CLELIA MARIA LUTZ DOS SANTOS (EP1) 
- todos os documentos comprobatórios da Cota Social  
 
075 DARIELE BRIZOLLA PEDAO (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 
 
200 GILSON FÁBIO LICHSTON MACHADO (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 
 
137.EAD.16 – Letras Espanhol – Santa Maria 
385 BRUNA LITIELI RESCH MAURER (EP1) 
- Documentos comprobatórios da Cota Social  
- certificado de conclusão do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) 
- histórico escolar do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) cursado integralmente em escola 
pública brasileira 
 
1249 LUIS BELMIRO LEMOS (EP1) 
- todos os documentos comprobatórios da Cota Social  
 
611 MARIA DE LIRDES DE OLIVEIRA MACHADO DA SILVA (EP1A) 
- Documentos comprobatórios da Cota Social  
 
137.EAD.07 – Letras Espanhol – Pólo São Francisco de Paula 
558 ANA LIA HINSCHINCK OLIVEIRA KELM (EP1A) 
- Documentos comprobatórios da Cota Social  
 
1225 DIEGO SGUAISSER RECH (EP1) 
- Documentos comprobatórios da Cota Social  
- certificado de conclusão do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) 
- histórico escolar do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) cursado integralmente em escola 
pública brasileira 
 
261 GISLAINE BEATRIZ DOS REIS BRAZEIRO (EP1) 
- Documentos comprobatórios da Cota Social  
 
855 MARCOS FREITAS BANDEIRA DE GOUVEA (universal) 
- histórico escolar do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) ou cópia do diploma de curso superior 
 
543  PAOLA CARNIEL (universal) 
- cópia do título eleitoral 
 
1083 PAULA CARVALHO RAYMUNDO (EP2) 
- cópia da certidão de nascimento ou casamento 
 
 



826 PAULO VALERIO CORREIA (universal) 
- cópia do CPF 
- 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 
 
137.EAD.08 – Letras Espanhol – Pólo São Lourenço do Sul 
791 DANIELLA DE SOUZA RIBEIRO (universal) 
- certificado de conclusão do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) 
 
1295 FREDERICO NEVES DE PAULA (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 
 
1188 MARCIA BEATRIS DA CONCEIÇÃO (EP1) 
- Documentos comprobatórios da Cota Social  
- histórico escolar do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) cursado integralmente em escola 
pública brasileira 
 
747 NATALIA RUTZ (universal) 
- certificado de conclusão do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) 
 
137.EAD.14 – Letras Espanhol – Pólo Três de Maio 
201 ANGELA MAIARA PINNO (EP1) 
- Documentos comprobatórios da Cota Social  
 
947 CLAITON JACO STEIN (EP1N) 
- cópia da certidão de nascimento ou casamento 
- 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 
 
1205 CLARICE TERESA DA SILVA TOMAZ (EP2A) 
- histórico escolar do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) cursado integralmente em escola 
pública brasileira 
 
895 ELISANGELA APARECIDA DUTRA DA SILVA (EP1A) 
- Documentos comprobatórios da Cota Social  
 
003 FABIO ANDRE MARMITT (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 
 
168 ROBERTO NUNES DA SILVA (EP1A) 
- Documentos comprobatórios da Cota Social  
 
1262 SOLANGE AMORIM SOZIO (EP1) 
- Documentos comprobatórios da Cota Social  
 
137.EAD.12 – Letras Espanhol – Pólo Vila Flores 
1320 GLADIS CALLEGARO (universal) 
- certificado de conclusão do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) 
 
275 ROSELISE ROMANINI MENIN (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 
 
753.EAD.17 Letras Português – Pólo Palmeira das Missões 
665 ALINE DE OLIVEIRA BELMONTE (EP1A) 
- todos os documentos comprobatórios da cota social 
 
1051 ANDREA MARIA HILLEBRAND DE OLIVEIRA (universal) 
- certificado de conclusão do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) 
 
760 CLEUSA TONELLO RIGO (EP2) 
- certificado de conclusão do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) 
- histórico escolar do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) cursado integralmente em escola 
pública brasileira 



 
753.EAD.15 Letras Português – Pólo Quaraí 
1396 ANA CAROLINA PAZ DA ROSA (EP2A) 
- Autodeclaração étnico-racial preenchida e assinada de que é preto ou pardo 
 
960 DIRCE SAMARA OLIVEIRA DE MENEZES (universal) 
- histórico escolar do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) ou cópia do diploma de curso superior 
 
957 KAREN FERNANDA RODRIGUEZ DE OLIVEIRA (EP1) 
- certificado de conclusão do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) 
- histórico escolar do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) cursado integralmente em escola 
pública brasileira 
- Documentos comprobatórios da Cota Social  
 
025 MARCIA ANDREIA CHAPARRO CARDOSO (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 
 
694 ROMARIO DIAS GARCIA (EP1) 
- Documentos comprobatórios da Cota Social  
 
1040 SHARLINI GOMES RAMOS (EP1) 
- Documentos comprobatórios da Cota Social  
 
682 SUELEN NUNES DE OLIVEIRA (EP2A) 
- histórico escolar do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) cursado integralmente em escola 
pública brasileira 
 
777 YUSARA MARIA TAPPES (universal) 
- histórico escolar do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) ou cópia do diploma de curso superior 
 
753.EAD.01 LETRAS PORTUGUES – Pólo Restinga Seca 
212 ADRIELA DE SOUZA BRITO (EP1A) 
- cópia do CPF 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
177 LETÍCIA DE FÁTIMA CARDOSO (EP1) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
413 LUCIANA DA SILVA VIDAL (EP1A) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
1230 LUCIANE MEDIANEIRA MACHADO DA SILVA COELHO (universal) 
- cópia do título eleitoral 
 
142 ROSEANE DE FATIMA MENEZES (universal) 
- certificado de conclusão do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) 
 
753.EAD.02 Letras Português – Pólo São Lourenço do Sul 
976 MAGNOLIA MADEIRA MEIRELLES (EP1A) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
393 MIRIAN LUCKOW (EP1) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
- certificado de conclusão do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) 
- histórico escolar do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) cursado integralmente em escola 
pública brasileira 
 
1177 PATRICIA RUTZ (universal) 
- histórico escolar do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) ou cópia do diploma de curso superior 
 
753.EAD.10 Letras Português – Pólo Tio Hugo 
923 CARLA TOLEDO DE SOUZA(EP1) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
- histórico escolar do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) cursado integralmente em escola 
pública brasileira 



 
822 CECILIA MARGARETE BORBA DE OLIVEIRA (EP1A) 
- Autodeclaração étnico-racial preenchida e assinada de que é preto ou pardo 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
1427 GLACI DE LURDES ESSVEIN BERLE (EP1) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
753.EAD.16 Letras Português – Pólo Vila Flores 
410 MARINEZ GARBIN FASOLO PINTO (universal) 
- histórico escolar do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) ou cópia do diploma de curso superior 
 
636.EAD.13 PEDAGOGIA – Pólo Cacequi 
236 ALINE BITENCOURT PASCOAL (universal) 
- certificado de conclusão do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) 
 
125 EDUARDO DOS SANTOS ALVES (EP1A) 
- todos os documentos comprobatórios da cota social 
 
460 JOCELAINE XIMENDES ILHA (EP1A) 
- todos os documentos comprobatórios da cota social 
 
528 MAGALI QUADROS DA SILVEIRA FLORES (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 
 
1417 MARCIA BACCO DE FREITAS (EP1A) 
- todos os documentos comprobatórios da cota social 
 
319 MARCOS RUAN LEMOS DOS SANTOS (EP1) 
- todos os documentos comprobatórios da cota social 
 
883 MARIA MEDIANEIRA DOS SANTOS KIRCHOFF (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 
 
312 ROSANE PORSCHE DA ROSA (EP1) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
636.EAD.12 PEDAGOGIA – Pólo Palmeira das Missões 
1048 CRYSTIANE MOTTA BARBOZA (universal) 
- cópia do documento de identidade civil 
 
761 MARIELA DUARTE DE MOURA (EP1) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
952 MARILIA PAULA LAND DA SILVA (EP1) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
969 SHEILA CARBONE MACHADO (EP1) 
- histórico escolar do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) cursado integralmente em escola 
pública brasileira 
 
1139 VIVIAN CRISTIANE DE OLIVEIRA LACKS (EP1) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
636.EAD.06 PEDAGOGIA – Pólo Sobradinho 
377 DAYSE RODRIGUES DOS SANTOS (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 
 
326 ELENARA BERNARDI (EP1) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
349 EVA DANILA DE MOURA (EP1A) 
- Documentos comprobatórios da cota social 



 
834 HELOISA RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA (EP1) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
446 MARIA FATIMA DA SILVA FERNANDES (EP1) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
- histórico escolar do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) cursado integralmente em escola 
pública brasileira 
 
636.EAD.07 PEDAGOGIA – Pólo Tapejara 
807 BERENICE DA VEIGA ZENIS (EP1A) 
- cópia do CPF 
- cópia do documento de identidade civil 
- certificado de conclusão do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
- histórico escolar do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) cursado integralmente em escola 
pública brasileira 
 
1002 CARLA DA SILVA (EP1) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
799 CATIA LETICIA DE QUADROS (EP1) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
1118 DARCILO ADAIR FRACARO (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 
 
701 DELAIR KASONH ANTONIO (EP2A) 
- cópia da certidão de nascimento ou casamento 
- Autodeclaração étnico-racial preenchida e assinada de que é indígena (disponível na página da Coperves) 
- Autodeclaração preenchida e assinada de que cursado integralmente o ensino médio em escola pública 
brasileira 
 
649 EVERALDO KUKREY SILVEIRA (EP2A) 
- histórico escolar do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) cursado integralmente em escola 
pública brasileira 
 
1444 HELOISA FEDERLE COSTA (EP1) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
633 IVETE DARFAIS (EP2A) 
- Autodeclaração étnico-racial preenchida e assinada de que é indígena (disponível na página da Coperves) 
 
1315 IVONETE SILVA DE ALMEIDA (universal) 
- cópia da certidão de nascimento ou casamento 
 
1042 KATIA SCARIOT (universal) 
- cópia da certidão de nascimento ou casamento 
 
941 LECI ANHANHA MORALES (EP1) 
- cópia da certidão de nascimento ou casamento 
- cópia do título eleitoral 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
686 NEWTON LUIS BARETA (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 
 
092 PAULA ADRIANE MANFRON (EP1) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
464 SILVANA DE OLIVEIRA (EP1) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
 



1067 SOLANGE MARIA RIBEIRO DA SILVA (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 
 
1217 ZELIDE JUSTINA SAGIORATTO DE LORENZO (EP1) 
- todos os documentos comprobatórios da cota social 
 
636.EAD.08 PEDAGOGIA – Pólo Três de Maio 
262 ELAINE BEATRIZ LANG (EP1) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
810 JULIANA ERMANTRAUT (EP1) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
324 LUCIANO MIRANDA MARTINS (universal) 
- histórico escolar do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) ou cópia do diploma de curso superior 
 
1385 MARILENE PADILHA RAMIRO (EP1A) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
1156 SIMONI FLECK PITROWSKI (EP1) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
636.EAD.09 PEDAGOGIA – Pólo Três Passos 
802 ADRIANA CARINE BECKEL (EP1) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
1276 ADRIANE DANIELA KOOP (EP1) 
- certificado de conclusão do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
750 ANA LUISA FREITAG BENCKE HORST (EP1) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
1279 ANDRESSA TAINARA KOOP (EP1) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
429 DANIELE UHLMANN ANACLETO (EP2) 
- cópia da certidão de nascimento ou casamento 
- certificado de conclusão do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) 
- histórico escolar do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) cursado integralmente em escola 
pública brasileira 
 
1169 DEIZE FRANCIELI SCHMELING (EP1) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
1345 MARCIA ANDREIA VARGAS DIERINGS MAHL (EP1) 
- Documentos comprobatórios da cota social 
 
                         Os candidatos que não complementarem a documentação dentro do prazo estabelecido 
perderão o direito a vaga de forma irrecorrível. 
 
 
                   Orlando Fonseca                                                         Maria Estela Bortoluzzi Pereira  
                       Pró-Reitor                                                                       Diretora do DERCA 


