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RETIFICAÇÃO - ADENDO AO  RESULTADO DO EDITAL Nº 017/2014  INGRESSO-REINGRESSO - DERCA 

 

O Diretor do Departamento de Registro e Controle Acadêmico e o Pró-Reitor de 

Graduação tornam público àretificação – adendo ao resultado de seleção do Edital 017/2014,para 

preenchimento de vagas de ingresso/reingresso no segundo semestre letivo do ano de 2014 para os 

cursos a seguir discriminados: 

 

ENGENHARIA ELÉTRICA 

 

InscriçãoNome 

3791                  Victória Dala Pegorara Souto 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO 

 

3711                Maurício Machado Royer 

3537 -Manoel Caetano Dornelles Nogueira  

 

Os candidatosclassificados deverão realizar a solicitação de confirmação da vaga 

através do site www.ufsm.br/derca no link “confirmação da vaga”, no período de 23 a 25 de julho de 

2014, 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 encaminha-lo via SEDEX ou entrega-lo pessoalmentejunto com a documentação abaixo 

indicada, para o  seguinteendereço: 

 

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

Camobi, CEP 97.105-900. 

 

OBS: Os candidatos que optarem pela entrega presencial dos documentos emapreço 

deverão fazê-la em horário de expediente: das 08h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min 

no endereço supramencionado. 

 

Documentos obrigatórios 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);  

- histórico escolar do Ensino Médio original ou cópia autenticada. 

 

 

Albertinho Luiz Gallina    Paulo Estevam Peralta de Andrade  

Pró Reitor de Graduação    Diretor do DERCA/UFSM 


