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EDITAL Nº057 /2016 – CHAMADA CANDIDATOS SUPLENTES -  Curso de 
Formação de Professores para Educação Profissional (EAD) 

 
 A Pró-Reitora de Graduação, o Coordenador de Planejamento Acadêmico e o 
Diretor Substituto do Departamento de Registro e Controle Acadêmico convocam os 
candidatos suplentes do Curso de Formação de Professores para Educação 
Profissional - EAD, conforme a listagem abaixo: 
 

POLO NOVO HAMBURGO 
INSCRIÇÃO NOME CANDIDATO 
329 MAISA ALLANA RABELLO DO AMARAL 
397 LEONORA BIRK EDINGER 
79 LEANDRO KAPPES 
426 DEBORA PRISCILA MARASCA 
 

POLO SAPIRANGA 
INSCRIÇÃO NOME CANDIDATO 
253 MARLIZE MARLI STEIN MACEDO 
 

POLO TRÊS DE MAIO 
INSCRIÇÃO NOME CANDIDATO 
01 TICIANE LUCIA DOS SANTOS 
300 ANDREIA CRISTIANE VOGEL 
 
  

ORIENTAÇÕES PARA CONFIRMAÇÃO DE VAGA E MATRÍCULA 
 

1ª Etapa  - Solicitação de confirmação de vaga através da internet 
 Você deve realizar a solicitação de confirmação da vaga através do site 
www.ufsm.br/derca link confirmação de vaga no dia 04 de novembro de 2016, 
utilizando o número de inscrição 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. Esse e-mail será 
o canal de comunicação entre o DERCA e o candidato. Verifique sempre, também, a 
caixa de spam.  
 
 
2ª Etapa  – Entrega de documentos - 05 de novembro de 2016 no respectivo polo 
de inscrição até as 12 horas. 
  Você deve entregar pessoalmente (ou mediante procuração com firma 
reconhecida) 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 do polo onde o curso é oferecido.  
 Documentos que deverão ser entregues na Confirmação da Vaga: 
 - comprovante de solicitação da confirmação da vaga, impresso e assinado;  
- uma cópia da Cédula de Identidade Civil ou militar (sem data de validade);  
- uma cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;  
- uma cópia do Título Eleitoral,  
- uma cópia do CPF;  
- uma cópia do comprovante de estar em dia com o Serviço Militar (para os homens);  
- cópia autenticada do Diploma de Graduação ou, na ausência deste, Certificado de 
Conclusão. O Diploma de Graduação deverá ser entregue no DERCA, no máximo, até 
o término das aulas do semestre em curso.  
 
 O candidato que não realizar os procedimentos rela tivos à confirmação 
da vaga no período determinado neste Edital perderá  o direito à vaga. 
 
 
 

 Santa Maria, 03 de novembro de 2016 
 
 
 

Profª. Martha Boher Adaime, 
Pró-Reitora de Graduação. 

 
Prof. Jerônimo Siqueira Tybusch, 

Coordenador de Planejamento Acadêmico. 
 

Francisco Antonio dos Santos Lovato 
Diretor Substituto do DERCA. 

 


