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 A Pró-Reitoria de Graduação, por intermédio da Coordenadoria de 

Planejamento Acadêmico - COPA/PROGRAD e o Departamento de Registro e 

Controle Acadêmico RETIFICAM o CRONOGRAMA do Edital 013/2018, 

referente à seleção de INGRESSO/REINGRESSO para 1º semestre letivo de 

2018. 

 

 
 

Santa Maria, 04 de abril de 2018. 
 
 
 
 
 

Martha Bohrer Adaime 
Pró-Reitora de Graduação - PROGRAD 

 
 
 
 

 Jerônimo Siqueira Tybusch 
Coordenador de Planejamento Acadêmico – PROGRAD 

Presidente da Comissão de Ingresso Acadêmico da UFSM 
 
 
 
 

Gloria Machado da Conceição 
Coordenadora de Oferta, Admissão e Relacionamento – COAR/DERCA 

Diretora Substituta do Departamento de Registro e Controle Acadêmico - DERCA  
 
 
 
 

 



 
 
2 CRONOGRAMA 
 

DATA EVENTO 

12 a 16 de março de 2018 
Período de inscrições e postagem/entrega de 
documentos para seleção. 

12 e 13 de março de 2018 
Período para solicitação isenção da taxa de 
inscrição por candidatos de baixa renda; 

12 a 16 de março de 2018 
Data-limite para publicação da listagem dos 
candidatos contemplados com a isenção de taxa 
de inscrição 

16 de março de 2018 
Data-limite para efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição e enviar à Coordenação do Curso todos 
os documentos necessários à seleção. 

06 de abril de 2018 

Data-limite para a Coordenação do Curso enviar 
ao DERCA a relação de classificados e suplentes 
por polo, bem como o conjunto dos respectivos 
documentos dos selecionados. 

07 de abril de 2018, sábado 
Publicação pelo DERCA da lista com os nomes 
dos candidatos classificados na seleção.  

09 e 10 de abril de 2018 
Data para interposição de recurso administrativo 
ao resultado da seleção, por e-mail. 

16 de abril de 2018 
Data-limite para publicação pelo DERCA do 
Resultado Final, após avaliação dos recursos 
administrativos interpostos pelos candidatos. 

18 a 20 de abril de 2018 
Período para os candidatos classificados 
solicitarem a Confirmação de Vaga via web pelo 
site do DERCA. 

23 de abril de 2018 O início das aulas  

 


