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CONVOCATÓRIA VAGAS REMANESCENTES UNA

AUGM Escala Estudantil Convocatória 001/2018

A Secretaria de Apoio Internacional (SAI) convoca os candidatos abaixo descritos

para vaga remanescente na Universidade de Asunción (UNA). Conforme retificação da

convocatória 001/2018 – SAI, a vaga para UNA é somente para cusro Arquitetura, dança,

Música e Desenho. Dessa forma estamos convocando os candidatos desses curssos que

não foram selecionados na 1º e 2º opção.

Caso não haja interesse, será publicado um novo processo seletivo.

UNIVERSIDADE DE ASUNCIÓN

INSCRIÇÃO NOME CURSO (UFSM) MATRÍCULA
Ordem de

classificação

91/3447433900091
LAURA DE AGUIAR

MÜLLER
Desenho Industrial

Bacharelado
201613023 1

10/3447064000010 LAURA LUIZA THOMAS Arquitetura e Urbanismo 201510839 2

87/3447361800087
HENRIQUE PIVETTA

VIERO Desenho Industrial 201610274 3

94/3447127300094
JOÃO DOMINGOS

PIENIZ SANT'ANNA

MÚSICA -
BACHARELADO EM

VIOLÃO
2015510115 4

Conforme item 9.3 da Convocatória 001/2018, a SAI disponibiliza o remanejamento

dessas vagas para os candidatos com melhor pontuação, suplentes ou não classificados

para as instituições de 1º e 2° opção. Sendo que:

1. Os candidatos deverão confirmar interesse por e-mail até as 12h de 16/04/2018.

2. Será dada prioridade pela ordem de preferência, conforme ranqueamento.

3. Condicionado ao aceite e confirmação de interesse do aluno, que deverá verificar

os cursos oferecidos por estas universidades e providenciar novo formulário AUGM com

as devidas informações e alterações;

4. Caso os alunos convocados não confirmem interesse ou não indiquem a universidade,

será publicado um novo processo seletivo.

CONFIRMAÇÃO DE INTERESSE

Todos os candidatos “selecionados” devem confirmar interesse até as 12

horas de 16 de abril de 2018, conforme cronograma da convocatória, através do e-mail

sai.agum@ufsm.br.  A não confirmação de interesse gera a desclassificação do aluno,

procedendo-se a convocação dos suplentes.

Santa Maria, 12 de abril de 2018.

César Augusto Guimarães Finger

Assessor do Reitor para Assuntos Internacionais


