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CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO COMO SUPLENTE  
PELO EDITAL 018/2014 - PRPGP/UFSM  

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: DOUTORADO EM CIÊNCIA DO SOLO 
 

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

Graduação e Pesquisa tornam pública  a convocação do candidato classificado ao curso de Pós-

Graduação DOUTORADO EM CIÊNCIA DO SOLO, cuja aprovação se deu a partir da seleção regida 

pelas normas do Edital Nº 018/2014 - PRPGP/UFSM, para seguir as orientações do presente edital com 

vistas à confirmação de vaga, matrícula e ao ingresso no referido curso no segundo semestre letivo de 

2014.  

 CANDIDATO CONVOCADO 

Nº de inscrição Nome no candidato convocado 

   6017 ROBSON EVALDO GEHLEN BOHRER 

 
 

  

2 ORIENTAÇÕES PARA A  
CONFIRMAÇÃO DE VAGA E ENTREGA DE DOCUMENTOS 

 

 

1ª ETAPA - CONFIRMAÇÃO DE VAGA 
 

O candidato convocado através deste edital deverá realizar a solicitação de confirmação da 
vaga através da página www.ufsm.br/derca, link “confirmação da vaga”, (item inscrição Pós-Graduação 
II/sem/2014 – sequência 8), no período de 28 de agosto a 1º de setembro de 2014, utilizando o número 
de inscrição como login e a data de nascimento como senha (formato DDMMAAAA). O candidato deverá 
conferir as informações do cadastro, completá-las e, se necessário, corrigi-las. Depois disso, o candidato 
deve confirmar a vaga, imprimir o formulário e assiná-lo. 

 

2ª ETAPA - ENTREGA DE DOCUMENTOS 

O candidato convocado poderá entregar os documentos das seguintes formas:  

PRESENCIAL: deverá comparecer ao DERCA no endereço, período e horário indicados a seguir para a 
entrega dos documentos. 

 

LOCAL: Prédio da Reitoria, 3º andar, sala 336. DERCA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
MARIA, Santa Maria/RS.  

PERÍODO: 1º e 2 de setembro de 2014.  

HORÁRIO: das 8h30min às 11:30 e das 14h às 16h30min.  

 

POR SEDEX: Se o candidato optar pela postagem por Sedex deverá fazê-la  até 02 de setembro de 

2014, seguindo o horário dos Correios, e para o endereço descrito acima.  

 

3ª ETAPA - Matrícula 

A matricula do candidato, se tiver a sua vaga deferida, será realizada na Coordenação do 
Curso, após o recebimento de e-mail em que constará o número de matrícula. 
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Ou seja, após receber o número de matrícula por e-mail, o interessado deverá comparecer à 
Coordenação do Curso para receber orientações e efetivar a matrícula em disciplinas.  

   

3 DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS QUE DEVERÃO SER ENTREGUES 

PARA A CONFIRMAÇÃO DA VAGA 

  
3.1 comprovante de solicitação da confirmação da vaga assinado (imprimir via web);  

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

3.3 uma cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;  

3.4 uma cópia do Título Eleitoral;  

3.5 uma cópia do CPF;  

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

3.7 uma cópia autenticada do Diploma de Graduação. 

 
4 ORIENTAÇÕES GERAIS 

4.1 Se o candidato não cumprir quaisquer dispositivos constantes no presente edital perde o direito à 

vaga. 

4.2 Não há prazo para a complementação de documentos, devendo o candidato, no período de 1º a 2 de 

setembro de 2014, apresentar a documentação exigida ou enviá-la por Sedex, conforme as normas 

deste edital,  sob pena da perda do direito à vaga. 

 

 

Santa Maria, 27 de agosto de 2014. 

 

 

 

Paulo Renato Schneider Paulo Estevam Peralta de Andrade 
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP Diretor do Departamento de Registro e Controle 

Acadêmico - DERCA 
 


