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 O Diretor do Departamento de Registro e Controle Acadêmico - DERCA da UFSM 

divulga o nome do candidato aprovado para curso de pós-graduação da UFSM, por meio do 

Edital 019/2015 PRPGP, o qual deverá seguir as normas expressas nesta divulgação, sob pena 

de perda do direito à vaga.   

CONFIRMAÇÃO DE VAGA 

 O candidato cujo nome está listado na presente publicação deverá solicitar 

Confirmação de Vaga na web, nos dias 13 a 14 de agosto de 2015 e entregar documentos 

pessoais no DERCA, das 08h30min às 12h e das 14h às 16h30min.  

 

 

DOCUMENTOS PESSOAIS EXIGIDOS, ENTREGUES NO DERCA 

 O candidato cujo nome está listado na presente publicação deverá, após solicitar a 

confirmação de vaga na web, entregar documentos pessoais no DERCA, nos dias 13 e 14 de 

agosto de 2015, das 08h30min às 12h e das 14h às 16h30min. 

- Ficha de Confirmação de Vaga impressa da web e assinada (Necessário acessar 

www.ufsm.br/DERCA, seguindo os passos da imagem acima); 

- Cópia da Certidão de Nascimento; 



- Cópia do RG com número do CPF 

- Cópia do CPF, quando não constar no RG; 

- Cópia do Título Eleitoral 

- Cópia do documento militar, para homens. 

- Cópia da comprovação de escolaridade, conforme o curso no qual está ingressando: 

Para ingressantes na especialização ou mestrado: entregar cópia do diploma de 

graduação ou do Certificado de Conclusão de Curso; 

Para ingressantes no doutorado: entregar cópia do diploma de mestrado ou ata de 

defesa de dissertação. 

 

MATRÍCULA 

 A matrícula (escolha de disciplinas) deverá ser feita pelo Portal do Aluno, de 13 e 14 

de agosto de 2015, após a Confirmação de Vaga e entrega de documentos no DERCA. Ou seja, 

após a confirmação de vaga na web e entrega dos documentos corretos e completos no 

DERCA, o candidato receberá número de matrícula e conseguirá acessar o Portal do Aluno para 

fazer a solicitação de matrícula (escolha de disciplinas).  

 



 

CANDIDATOS CLASSIFICADOS POR CURSO 

MESTRADO ENGENHARIA AMBIENTAL 

4847 -  FILIPE PERIN 

  

 

 

Santa Maria, 12 de agosto de 2015. 

 

 

 

Paulo Estevam Peralta de Andrade 
Diretor do Departamento de Registro e Controle Acadêmico - DERCA 


