
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRÓ - REITORIA DE GRADUAÇÃO

DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊ MICO

EDITAL N.º  011/2002 –  DERCA

INSCRIÇÃO AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO - CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL

Torno pú blico que, no período de 20 de fevereiro a 06 de março de 2002, estarã o abertas as
inscrições à  seleçã o para o Curso de Pó s-Graduaçã o em Administraçã o - Capacitaçã o Empresarial, em nível
de Especializaçã o, conforme descrito a seguir:

1 - NÚMERO DE VAGAS: 44 (quarenta e quatro), destas 04 (quatro) sã o destinadas a servidores da
UFSM.

2 - CLIENTELA: portadores de diploma de graduaçã o, vinculados ao SESC (Serviço Social do
Comércio) ou indicados pela CACISC (Câmara de Comércio Indú stria e Serviços de Cachoeira do Sul) ou
pela UFSM (à s 04 (quatro) vagas).

3 - DOCUMENTAÇÃO:
3.1 - có pia do Diploma de Curso Superior ou Certificado de Conclusã o do Curso;
3.2 - histó rico escolar;
3.3 - "Curriculum Vitae" comprovado;
3.4 - có pia da Cédula da identidade, do Título Eleitoral e do comprovante de quitaçã o com o Serviço

Militar;
3.5 - comprovante de vínculo com o SESC/RS ou indicados pela UFSM ou  CACISC;
3.6 - comprovante de pagamento da taxa de inscriçã o no valor de R$ 30,00 (trinta reais) recolhida no

Banco do Brasil S/A, Agê ncia 3602-1, c/c nº  170500.8, có digo 153164152384141;
3.7 - formulário de inscriçã o, fornecido pelo DERCA, devidamente preenchido;
3.8 - a responsabilidade pela entrega da documentaçã o é exclusivamente do candidato;
3.9 - a documentaçã o deverá ser acondicionada em pasta ou envelope.

4 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
4.1 - análise do "Curriculum Vitae", dia 07 de março de 2002.

5 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: dia 08 de março de 2002, no Departamento de Ciê ncias
Administrativas, no DERCA e no site www.ufsm.br.

6 - MATRÍCULA: será realizada nos dias 11 e 12 de março de 2002, no Departamento de Ciê ncias
Administrativas, UFSM, em horário de expediente.



6.1 - VALOR DA TAXA DE MATRÍCULA: primeira parcela de R$ 300,45 (trezentos reais e quarenta e
cinco centavos) no ato da matrícula e as demais 11 (onze) parcelas de R$ 136,36 (cento e trinta e seis reais)
até o dia 15 (quinze) de cada mê s.

7 - CARACTERÍSTICAS DO CURSO:
7.1 -  de natureza eventual, com carga horária de 360 ( trezentos e sessenta) horas-aula, ministrado

à s sextas-feiras no horário das 18h30min à s 23 horas e aos sábados no horário das  8h à s 11h30min e das
13h30min à s 18 horas;

7.2 - realizado mediante Convê nio entre o SESC/RS e a Universidade Federal de Santa Maria, no
período de 05 de abril de 2002 a 04 de abril de 2004.

8 - LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES: Departamento de Registro e Controle Acadê mico -
DERCA, sala 345, prédio da Administraçã o Central, no horário das 8h à s 11h30min e das 13h à s 17 horas.

Santa Maria, 18 de fevereiro de 2002

 Cezar Flores
                                                                                                           Diretor do DERCA


