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A Pró-Reitora de Graduação, o Coordenador de Planejamento Acadêmico e o 

Diretor do Departamento de Registro e Controle Acadêmico tornam públicas as 

ORIENTAÇÕES PARA CONFIRMAÇÃO DE VAGA E MATRÍCULA referentes à 

seleção de INGRESSO/REINGRESSO 2º/2019, de cursos presenciais. 

 

1 CRONOGRAMA 
 

29 de junho de 2019 
Publicação pelo DERCA do RESULTADO FINAL da seleção de 
Ingresso/Reingresso 2º/2019, feita por cada Curso de Graduação. 

29 de junho de 2019 
Publicação pelo DERCA da listagem de candidatos aprovados 
como PORTADOR DE DIPLOMA com pendência documental. 

01 a 05 de julho de 2019 

Período para complementação documental, por e-mail, dos 
candidatos aprovados como PORTADOR DE DIPLOMA cujos 
nomes constarem na listagem de pendência documental 
divulgada pelo DERCA. 

01 a 05 de julho de 2019 

Período para os candidatos solicitarem a confirmação de vaga via 
web, pela página do DERCA.  
*Os candidatos aprovados como PORTADOR DE DIPLOMA cujos 
nomes constarem na listagem de candidatos com pendência 
documental só terão a vaga confirmada pelo DERCA se apresentarem 
o Certificado de Conclusão de Curso no período. 

12 de julho de 2019 
Data-limite para os candidatos que tiverem solicitado confirmação de 
vaga na web receberem do DERCA o seu número de matrícula, por e-
mail. 

12 de julho de 2019 
Data prevista para a 1ª chamada de candidatos suplentes e 
publicação de listagem de candidatos suplentes com pendência 
documental 

15 e 16 de julho de 2019 

Período para os candidatos da 1ª chamada de suplentes 
solicitarem a Confirmação de Vaga, via web, pelo Portal do 
DERCA e complementarem a documentação, via e-mail, se 
necessário. 

17 de julho de 2019 
Data prevista para a 2ª chamada de candidatos suplentes e 
publicação de listagem de candidatos suplentes com pendência 
documental 

18 e 19 de julho de 2019 

Período para os candidatos da 2ª chamada de suplentes 
solicitarem a Confirmação de Vaga, via web, pelo Portal do 
DERCA e complementarem a documentação, via e-mail, se 
necessário. 

30 e 31 de julho de 2019 Período para matrícula em disciplinas na Coordenação do Curso.  

05 de agosto de 2019 
Início do das aulas do 2º semestre letivo de 2019, conforme o 
Calendário Acadêmico vigente. 

07 de dezembro de 2019 
Fim do 2º semestre letivo de 2019, conforme o Calendário Acadêmico 
vigente. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM  

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD 
 
DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO - DERCA 

 

 
ORIENTAÇÕES PARA CONFIRMAÇÃO DE VAGA E MATRÍCULA 

 

INGRESSO/REINGRESSO Presencial 2º 2019 
 

Edital 034/2019 PROGRAD/DERCA 

 

 
2 RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS DE CLASSIFICADOS E NÚMERO DE 
INSCRIÇÃO 
 

 O RESULTADO FINAL de classificados após recursos encontra-se 

publicado no site da UFSM. O número de inscrição necessário à Confirmação de 

Vaga na web consta ao lado do nome de cada candidato classificado. 

 
 
3 LISTAGEM DE CANDIDATOS “PORTADOR DE DIPLOMA” COM PENDÊNCIA 

DOCUMENTAL  
 
Os candidatos CLASSIFICADOS inscritos pela modalidade PORTADOR DE 

DIPLOMA que tiverem apresentado para a seleção o Atestado de Provável 

Formando deverão entregar no DERCA (presencialmente ou por e-mail) o 

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO (com ou sem data de colação de 

grau) (1 cópia simples), até a data da Confirmação de Vaga na web, prevista no 

CRONOGRAMA. 

A Listagem de candidatos classificados inscritos como PORTADOR DE 

DIPLOMA com pendência documental encontra-se divulgada no site da 

UFSM. É de responsabilidade do candidato conferir a listagem e complementar a 

documentação junto ao DERCA. 

O candidato classificado inscrito PORTADOR DE DIPLOMA que não complementar o 

Atestado de Provável Formando com o Certificado de Conclusão de Curso ou 

Diploma de Graduação frente e verso não terá a vaga confirmada pelo DERCA, 

perdendo o direito à vaga. 

O candidato classificado inscrito como PORTADOR DE DIPLOMA que apresentar o 

Certificado de Conclusão de Curso na data prevista no CRONOGRAMA deverá 

apresentar cópia do DIPLOMA, frente e verso, até o final do semestre letivo de 

2019, conforme o Calendário Acadêmico vigente. 
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4 SOLICITAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DE VAGA VIA WEB 

 

O candidato deve acessar a página do DERCA (www.ufsm.br/derca) para 

solicitar a confirmação de vaga via web. Após clicar no local indicado na imagem a 

seguir, o candidato deve inserir o número de inscrição que consta na listagem de 

classificados e proceder à solicitação de confirmação de vaga preenchendo todos os 

campos. 

 

 
 

 
A solicitação de confirmação de vaga pela web é a única forma de 

confirmar a vaga no Curso de aprovação. O candidato que não solicitar a 

confirmação de vaga no período estipulado no cronograma perde o direito à 

vaga. O candidato cujo nome constar na listagem de candidato com pendência 
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documental só terá a vaga confirmada pelo DERCA se complementar a 

documentação conforme o item 3 destas orientações e edital de seleção.  
 

ATENÇÃO: A comunicação automática entre o DERCA e os candidatos para a 

Confirmação de Vaga se dá por e-mail. O candidato deve se certificar de que 

informou o endereço correto.  

 
5 MATRÍCULA EM DISCIPLINAS 
 

 

 A matrícula (escolha de disciplinas) dos candidatos classificados que tiverem a 

vaga confirmada pelo DERCA deverá ser feita presencialmente na Coordenação do 

Curso, no período do CRONOGRAMA deste edital. Os alunos aprovados por 

Ingresso/Reingresso não têm preferência nas vagas das disciplinas de 1º semestre 

dos cursos de graduação.  

 
6 DISPENSA DE DISCIPLINAS 

 

Orientações quanto à possível dispensa/aproveitamento de disciplinas deverão 

ser obtidas junto ao Curso de aprovação.  

              
 

     Santa Maria, 29 de junho de 2019. 
 

 
 

Francisco Antonio dos Santos Lovato  
Diretor do Departamento de Registro e Controle DERCA 

   
 

Jerônimo Siqueira Tybusch  
Coordenador de Planejamento Acadêmico – PROGRAD 

 
 
 

Martha Bohrer Adaime  
Pró-Reitora de Graduação – PROGRAD 


