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 SELEÇÃO INTERNA PARA VAGAS NO CURSO DE MATEMÁTICA - BACHARELADO 

  

Torno público, para conhecimento dos interessados que nos dia 22 e 23 de janeiro de 

2015 estarão abertas as inscrições, para o preenchimento de 3 (três) vagas, para ingresso no 

Curso de Matemática Bacharelado (Código 132.2), para o primeiro semestre letivo de 2015.  

 

1. CANDIDATOS - PÚBLICO ALVO: 

1.1. O presente edital contempla exclusivamente os acadêmicos do Curso de Matemática 

Licenciatura, diurno ou noturno, da UFSM, formados do segundo semestre letivo de 2014. 

 

2. INSCRIÇÃO:  

2.1. Para realizar a inscrição o acadêmico deverá fazer solicitação junto à Coordenação do 

Curso de Matemática através do preenchimento de formulário específico, no horário de 

expediente externo (das 08:30 às 11:00 horas), nos dias 22 e 23 de janeiro de 2015. 

 

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:  

3.1. Histórico escolar atualizado;  

3.2. Formulário a ser preenchido no momento da inscrição. 

 

4. SELEÇÃO - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

4.1. O preenchimento das vagas ocorrerá de acordo com a ordem de inscrição dos candidatos. 

 

5. RESULTADO DA SELEÇÃO 

5.1 O resultado parcial da seleção será publicado no dia 24 de janeiro de 2015. 

5.1 O resultado final da seleção, após recursos, será divulgado no dia 26 de janeiro de 2015. 

 

6. RECURSOS À SELEÇÃO 

6.1 Os candidatos poderão interpor recursos à seleção até o dia 25 de janeiro de 2015 às 12 

horas. 

 

7. MATRICULA:  

7.1.  A matrícula dos candidatos selecionados será realizada no dia 27 de fevereiro de 2015 na 

Coordenação do Curso de Matemática, no horário de expediente externo das 8:30 às 11:00 

horas. 

7.2 O comparecimento dos candidatos selecionados, na data e horário indicados no item 

acima, é obrigatório para a obtenção da vaga. 

 

8. OBSERVAÇÕES:  

8.1. O candidato selecionado que não comparecer na Coordenação do Curso de Matemática  

para efetuar a matrícula dentro do prazo estipulado, perderá o direito à vaga. 

8.2. Os casos omissos serão analisados pelo Colegiado do Curso de Matemática. 



8.3 As informações acerca do presente edital e processo seletivo podem ser obtidas no 

seguintes endereço e contato: 

 

Coordenação do Curso de Matemática  

Sala 1219-CCNE/UFSM  

E-mail: cmat@ufsm.br – Coordenação do Curso de Matemática  

sandra.vielmo@ufsm.br – Coordenadora  

www.ufsm.br/coordmat  

Telefone: 0 XX 55 3220 8496 

 

 

 

Santa Maria, 21 de janeiro de 2014. 

 

 

 

Martha Bohrer Adaime 
Pró-Reitora de Graduação 

UFSM 
 

Jerônimo Siqueira Tybusch 
Coordenador de Planejamento Acadêmico - PROGRAD/UFSM 

Presidente da Comissão de Seleção e Ingresso - UFSM 


