
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO-DERCA 

 
EDITAL Nº  01, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014 

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS HABILITADOS RELACIONADOS NA LISTA DE 
ESPERA DO SISU/ENEM 2014/1 

 
O Diretor do Departamento de Registro e Controle Acadêmico da 

Universidade Federal de Santa Maria Informa que estão sendo convocados candidatos 
classificados na Lista de Espera do SISU/ENEM 2014/1 – Alimentos e Sistemas 
para Internet  para preenchimento das vagas deste processo seletivo. 

Alimentos – 47 vagas 
Sistemas para Internet – 33 vagas 
 
As vagas determinadas neste Edital serão preenchidas por meio presencial 

ou via Sedex (data limite da postagem em 28/02/2014), a ser realizada nos dias 27 e 
28 de fevereiro de 2014. Estão sendo chamados os candidatos por ordem de 
classificação. O candidato que não preencher os requisitos perderá o direito a vaga. 

Dia, hora e local para entrega presencial 
Local: Auditório do Salão Imembuí – Prédio da Reitoria – Campus da UFSM 
Dia: 27 e 28/02/2014 
Hora:  08h30min às 11h30min. 

13h30min às 16h30min. 
 

Os convocados da lista de espera com a ordem de classificação estão no 
Anexo 1 neste Edital. A listagem também está  publicada na página da UFSM em 
www.ufsm.br/editais 

Os candidatos deverão entregar TODA a documentação exigida neste 
Edital.  

 
 
- A PERDA DA VAGA ocorrerá se o candidato: 

1º) Não apresentar TODA a documentação constante neste Edital. 
2º) Não entregar toda a documentação no período determinado (27 e 28 de 

fevereiro de 2014). 
 
As orientações e a documentação necessária para a confirmação da vaga 

e matrícula estão disponíveis no Anexo 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paulo Estevam Peralta de Andrade 
Diretor do Derca 

Profª Drª Luciana Flores Battistella 
Pró-Reitora Adjunta de Graduação 

 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 1 
CAMPUS – FREDERICO WESTPHALEN 

CURSO ‐ ALIMENTOS   

     

     

NºInscrição Sisu  Nome_do_Candidato  Ação Afirmativa 

     

Nº9366339   MARIA DIRLENE PONCIO  EP1 

Nº1219165   MORGANA SILVA FLORES  EP1 

Nº9331419   THAIS CADAVAL CORREA  EP1 

Nº7563267   ELEANDRA FLORES CAETANO  EP1 

     

     

Nº302597   FRANCIELE ORMIZINDA ALMEIDA  EP1A 

Nº1131408   ANDRESSA SANTOS DE MENEZES  EP1A 

Nº5541466   PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA  EP1A 

Nº2718511   PATRICIA NORONHA  EP1A 

     

     

Nº3921254   SCHEILA SCHOSSELER DE ALBUQUERQUE  EP2 

Nº3865627   JUNIOR CLAUDIO CAPELLARI  EP2 

Nº4428417   SABRINA NASCIMENTO HORZ  EP2 

Nº2371393   LETIANA DA SILVA MACHADO  EP2 

     

     

Nº8169600   ANA KESIA LIMA GARCIA SOARES  EP2A 

Nº8698378   STEFANI ABREU DE MORAIS  EP2A 

Nº8601895   RAFAEL SANTOS WERZEL  EP2A 

Nº4329758   THAIS COSTA DA SILVA  EP2A 

     

     

Nº6240432   GREICIELLE FERNANDA ARTIFON  Sistema Universal 

Nº7682556   JESSICA BLUM DE VASCONCELOS  Sistema Universal 

Nº8368470   MARCIO FRANCISCO COELHO ARAUJO  Sistema Universal 

Nº2639410   ANDRESSA SUPTITZ CARNEIRO  Sistema Universal 

Nº5816300   LAISA DANIELA FASSINI  Sistema Universal 

Nº2855204   CASSIANO LIBRELOTTO TREZZI  Sistema Universal 

Nº9405808   JANAINA KUNZLER KOCHHANN  Sistema Universal 

Nº3388707   BIANCA ZITZMANN BONADEO  Sistema Universal 

Nº7087189   MARIE MEDIANEIRA BILIBIO  Sistema Universal 

Nº7869126   BRUNA PREUSS LEOPOLDES  Sistema Universal 

Nº6291954   ALESSANDRA SIMIONATO  Sistema Universal 

Nº7854488   MAURIEN DE SOUZA KAZIENKO  Sistema Universal 

Nº8690084   HELEN RIBEIRO MENDES  Sistema Universal 

Nº7931832   LEIDINEIA FERRI  Sistema Universal 

Nº4908912   MARCIANA WINCK DORNELES  Sistema Universal 



Nº7630535   MARIELI VARGAS  Sistema Universal 

Nº6652771   BEATRIZ LEMES RUNICHI  Sistema Universal 

Nº3027197   GRAZIELA BEVILACQUA BORTOLUZZI  Sistema Universal 

Nº2436784   DAINE CRISTINA BRITTO  Sistema Universal 

Nº2220458   ELIANA MARTINS DA SILVA  Sistema Universal 

Nº3894518   ANDRESSA GEHLEN  Sistema Universal 

Nº7738445   GILBERTO LUIS ECKERT  Sistema Universal 

Nº969025   YURI LOPES  Sistema Universal 

Nº358657   BRUNA IARA KOZOOSKI  Sistema Universal 

Nº7875661   ADRIANE DE SOUZA BRAZ  Sistema Universal 

Nº1208109   STEFANY MARQUES JULIO  Sistema Universal 

Nº4276381   JUCINEIA CHESTIES  Sistema Universal 

Nº1623503   MARJANA GARCIA CARLETTI  Sistema Universal 

Nº3733780   ANDIARA DIULIA MENEGOL  Sistema Universal 

Nº3052947   JESSICA CARVALHO RAZIA  Sistema Universal 

Nº6001119   CAMILA FRIZON  Sistema Universal 
 
 
 

 
 

CAMPUS – FREDERICO WESTPHALEN 
CURSO –SISTEMAS PARA INTERNET   

     

     

NºInscrição Sisu  Nome_do_Candidato  Ação Afirmativa 

     

Nº6600603   LILIANE GLORIA MARTINELLI ZATTI  EP1 

Nº4541572   AUGUSTO CASSION SCHEFER  EP1 

Nº72220   JERCELI DA SILVA SILVEIRA  EP1 

     

     

Nº2292591   MORGANA REGINA DE OLIVEIRA  EP1A 

Nº4063488   REGIS ALBUQUERQUE  EP1A 

Nº8360478   MAICON VINICIUS LORENCO POHL  EP1A 
 
     

Nº5308714   LARISSA ROHDE DIAS  EP2 

Nº8907622   BARBARA KARINA GUIMARAES SOUSA  EP2 

Nº1125493   MARCIELE ROMMEL  EP2 

Nº2041555   VALERIA DORNELLES SOARES  EP2 

     

     

Nº1714997   SABRINA RODRIGUES SOARES  EP2A 

Nº1880883   KAUE FRANCISCO LICZBINSKI GONCALVES  EP2A 

     

     

Nº9150886   MAIRA IVONE HOLZ  Sistema Universal 

Nº9229829   BRUNA FRAGOSO RODRIGUES  Sistema Universal 



Nº3212295   DANIEL BICA VIANA  Sistema Universal 

Nº8112938   CHARLES DAUTON HASSE  Sistema Universal 

Nº2499746   JULIANO NEVES  Sistema Universal 

Nº5168937   CRISTIAN VAZ DA SILVA  Sistema Universal 

Nº7130295   RUAN PATRIKE BRUM DE SOUZA  Sistema Universal 

Nº111570   ISABELLA SAKIS  Sistema Universal 

Nº297575   ERICK PAINI TAVARES  Sistema Universal 

Nº4155335   ARIEL AGNE DA SILVEIRA  Sistema Universal 

Nº8044289   DIEGO ARLINDO GODINHO BITENCOURT  Sistema Universal 

Nº1539876   FERNANDO DE OLIVEIRA DA CRUZ  Sistema Universal 

Nº8179809   FILIPI ABADI MACHADO  Sistema Universal 

Nº2790188   DIEGO SCOLARI DANELLI  Sistema Universal 

Nº7637554   FRANKLIN HENRIQUE DE LIMA  Sistema Universal 

Nº9287489   MARCELO RUWER GUINDANI  Sistema Universal 

Nº6690547   RODRIGO BORGES DOMINGUES  Sistema Universal 

Nº8467845   EDUARDO CONRADO BREDOW  Sistema Universal 

Nº321011   HENRIQUE LAMPERT MERA  Sistema Universal 

Nº8335762   TIAGO MANFRON  Sistema Universal 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 2 
 

ORIENTAÇÕES PARA CONFIRMAÇÃO DA VAGA E MATRÍCULA 
 

1ª Etapa – Solicitação de confirmação da vaga através da internet 
 
Você deve realizar a solicitação de confirmação da vaga através do endereço eletrônico 
www.ufsm.br/derca, link – confirmação da vaga nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2014, 
utilizando o número da inscrição no SiSU 1º semestre/2014 como login e a data de nascimento 
(formato DDMMAAAA) como senha.  

Na tela, você deve:  
1º) conferir, completar e, se necessário, corrigir os dados apresentados;  
2º) homologar e confirmar as informações;  
3º) imprimir e assinar o comprovante de solicitação de confirmação da vaga. 

 
IMPORTANTE: observe atentamente o email registrado no sistema. Este será o canal de 
comunicação entre o DERCA e o candidato. Verifique sempre, também, a caixa de spam. 
 

2ª Etapa – Entrega de documentos 
27 e 28 de fevereiro de 2014 

 
Você deve entregar PESSOALMENTE e ou viaSEDEX (postado até 28 de fevereiro de 

2014) a documentação descrita a seguir. A documentação deverá ser acondicionada em 
envelope lacrado, constando no espaço do remetente o nome do classificado, do curso de 
graduação e da cidade onde o curso é oferecido. 
 
Documentos necessários para todos os candidatos classificados  
1. comprovante da solicitação de confirmação de vaga assinado, com a fotografia (padrão 
documento oficial) recente 3x4 ou 5x7 digitalizada e inserida no formulário, via internet 
(www.ufsm.br/derca no link confirmação da vaga);  
2. histórico escolar e certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (uma via original 
ou uma cópia legível autenticada em cartório) ou cópia autenticada do diploma de curso 
superior;  
3. cópia da certidão de nascimento ou casamento;  
4. cópia da prova de estar em dia com o serviço militar para os candidatos do sexo masculino 
(comprove a quitação a partir de 01 de janeiro do ano em que completam 19 anos e até 31 de 
dezembro do ano em que completam 45 anos);  
5. cópia do título eleitoral – para maiores de 18 anos completados até 09 de maio de 2013 ;  
6. cópia do documento de identidade civil;  
7. cópia do CPF;  
8. em caso de conclusão do Ensino Médio no exterior, é necessária a apresentação de 
Declaração de Equivalência de Estudos, conforme Resolução nº 155/80, do Conselho 

Estadual de Educação. 
9. registro junto ao Ministério da Justiça (Lei 6815/ 80, art.30), para estrangeiros;  
10. documento comprobatório da COTA (B, EP1A, EP1, EP2A, EP2) na qual se 
inscreveu, conforme descrito a seguir: 
 
a) Cota EP1A: 
1. Documentos de comprovação de renda familiar de acordo com o Anexo II da 
Portaria Normativa Nº 18, de 11 de outubro de 2012, do Ministério da Educação, 
disciplinado pela comissão para avaliação de renda per capita da UFSM nos anexos, 
conforme o caso. 
2. Para candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas 
públicas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos: Original ou Cópia autenticada do histórico escolar do Ensino Médio realizado 
INTEGRALMENTE em Escola(s) Pública(s) Brasileira(s); 



3. Para candidatos que tenham obtido certificação com base no resultado do Exame 
Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA ou de exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais 
de ensino: Original ou Cópia autenticada do Certificado de Conclusão acompanhado 
de autodeclaração, preenchida e assinada, de que não tenha, em algum momento, 
cursado parte do Ensino Médio em escolas particulares; 
4. Autodeclaração étnico-racial, preenchida e assinada, de que é preto ou pardo. 
 
b) Cota EP1 
1. Documentos de comprovação de renda familiar de acordo com o Anexo II da 
Portaria Normativa Nº 18, de 11 de outubro de 2012, do Ministério da Educação, 
conforme o caso, disciplinado pela comissão para avaliação de renda per capita da 
UFSM nos anexos, conforme o caso; 
2. Para candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas 
públicas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos: Original ou Cópia autenticada do histórico escolar do Ensino Médio realizado 
INTEGRALMENTE em Escola(s) Pública(s) Brasileira(s); 
3. Para candidatos que tenham obtido certificação com base no resultado do Exame 
Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA ou de exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais 
de ensino: Original ou Cópia autenticada do Certificado de Conclusão acompanhado 
de autodeclaração, preenchida e assinada, de que não tenha, em algum momento, 
cursado parte do Ensino Médio em escolas particulares. 
 
c) Cota EP2A 
1. Para candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas 
públicas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos: Original ou Cópia autenticada do histórico escolar do Ensino Médio realizado 
INTEGRALMENTE em Escola(s) Pública(s) Brasileira(s); 
2. Para candidatos que tenham obtido certificação com base no resultado do Exame 
Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA ou de exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais 
de ensino: Original ou Cópia autenticada do Certificado de Conclusão acompanhado 
de autodeclaração, preenchida e assinada, de que não tenham, em algum momento, 
cursado parte do Ensino Médio em escolas particulares; 
3. Autodeclaração étnico-racial, preenchida e assinada, de que é preto ou pardo. 
 
d) Cota EP2 
1. Para candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas 
públicas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos: Original ou Cópia autenticada do histórico escolar do Ensino Médio realizado 
INTEGRALMENTE em Escola(s) Pública(s) Brasileira(s); 
2. Para candidatos que tenham obtido certificação com base no resultado do Exame 
Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA ou de exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais 
de ensino: Original ou Cópia autenticada do Certificado de Conclusão acompanhado 
de autodeclaração, preenchida e assinada, de que não tenham, em algum momento, 
cursado parte do Ensino Médio em escolas particulares. 
 
e) Cota B  



1. Atestado médico emitido nos últimos 12 meses, assinado por um médico 
especialista na área da deficiência alegada pelo candidato, contendo o grau ou nível 
de deficiência, o código correspondente à Classificação Internacional de Doença 
(CID), bem como a provável causa dessa deficiência. Deve ainda, conter o nome 
legível e CRM do médico que forneceu o atestado. 
2. Exame de audiometria para candidatos com deficiência auditiva, realizado nos 
últimos 12 meses, no qual constem nome legível, assinatura e número do Conselho de 
Classe do profissional que realizou o exame. 
3. Exame oftalmológico em que conste a acuidade visual, para candidatos com 
deficiência visual, realizado nos últimos 12 meses, no qual constem nome legível, 
assinatura e CRM do profissional que realizou o exame.  
 

A não confirmação da vaga e entrega dos documentos dentro do prazo 
estabelecido (27 e 28 de fevereiro de 2014) acarretará a perda da vaga. 

 
A documentação não será conferida no ato do recebimento, sendo de inteira 

responsabilidade do candidato. 
 
Demais chamadas serão divulgadas nas páginas da instituição – www.ufsm.br 

(Editais) e www.coperves.ufsm.br, conforme disponibilidade de vagas. 
 
 
MATRÍCULA – Será realizada pelo DERCA. 

 
 

ENDEREÇO PARA ENTREGA PRESENCIAL: 
- Em Santa Maria: DERCA – Av. Roraima, 1.000, Prédio da Reitoria, 2º andar, 

sala Imembuy, Campus, Camobi, no seguinte horário: das 8h30min às 11h 30 min e 
das 13h30min às 16h 30 min. 

 
ENDEREÇO PARA ENVIO VIA SEDEX: 

- Em Santa Maria: DERCA – Av. Roraima, 1.000, Prédio da Reitoria, 3º andar, 
sala 345, Campus, Camobi, cep 97.105-900 

 
 


