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INSCRIÇÕES DEFERIDAS 
 

MATRÍCULA NOME CURSO 
201411611 Miliane dos Santos Fantonelli Direito – Diurno 
201510332 Juliê Makumbi Pontes Zola  Relações Internacionais 
201311893 Maycon Isaías da Silva e Silva Relações Internacionais 

 
OBSERVAÇÃO: Os/as candidatos/as que tiveram suas inscrições deferidas estão 

convocados/as para a etapa de entrevista, que acontecerá na próxima quinta-feira, dia 05 de 
julho, às 14h30min, na Sala de Reuniões da Pró-Reitoria de Graduação (Sala 212, 2º piso do 

Prédio 48D – acima do DERCA). 
 
 

INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 

 

MATRÍCULA CURSO MOTIVO DO INDEFERIMENTO 
 
201712605 

 
Relações 

Internacionais 

Não atende ao requisito I do Edital N.º 024/2018: Ser estudante de 
graduação da UFSM, regularmente matriculado e com situação ativa, com 
carga horária cumprida igual ou superior a 50% da carga horária total 
para a integralização do curso relativo à vaga que pretende se candidatar. 

201810054 Agronomia Não atende ao requisito I do Edital N.º 024/2018: Ser estudante de 
graduação da UFSM, regularmente matriculado e com situação ativa, com 
carga horária cumprida igual ou superior a 50% da carga horária total 
para a integralização do curso relativo à vaga que pretende se candidatar. 

201621642 Letras – Espanhol  Não atende ao disposto no item 1. DA SELEÇÃO, subitem 1.1, do Edital N.º 
024/2018; Não atende ao requisito I do Edital N.º 024/2018: Ser estudante 
de graduação da UFSM, regularmente matriculado e com situação ativa, 
com carga horária cumprida igual ou superior a 50% da carga horária 
total para a integralização do curso relativo à vaga que pretende se 
candidatar; 

201720968 Fisioterapia Não atende ao requisito I do Edital N.º 024/2018: Ser estudante de 
graduação da UFSM, regularmente matriculado e com situação ativa, com 
carga horária cumprida igual ou superior a 50% da carga horária total 
para a integralização do curso relativo à vaga que pretende se candidatar. 

201510332 Relações 
Internacionais 

Não atende ao requisito I do Edital N.º 024/2018: Ser estudante de 
graduação da UFSM, regularmente matriculado e com situação ativa, com 
carga horária cumprida igual ou superior a 50% da carga horária total 
para a integralização do curso relativo à vaga que pretende se candidatar. 

201761844 Mestrado em 
Engenharia Química 

Não atende ao requisito I do Edital N.º 024/2018: Ser estudante de 
graduação da UFSM, regularmente matriculado e com situação ativa, com 
carga horária cumprida igual ou superior a 50% da carga horária total para a 
integralização do curso relativo à vaga que pretende se candidatar. 
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OBSERVAÇÃO: Os/as candidatos/as que tiveram suas inscrições indeferidas têm até a próxima 

segunda-feira, dia 02 de julho, para interposição de recursos através de e-mail 
copa.prograd@ufsm.br (Assunto: Edital N.º 024/2018 – RECURSO). 

 
 
 
 

Santa Maria, 29 de junho de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Martha Bohrer Adaime 

Pró-Reitora de Graduação 
 
 
 
 

Jerônimo Siqueira Tybusch 
Coordenador de Planejamento Acadêmico – PROGRAD 

 
 
 
 

Rosane Brum Mello 
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