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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

 

EDITAL Nº 036/2017, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017    

 

 RETIFICAÇÃO AO EDITAL EXTRAORDINÁRIO Nº 028/2017, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017, 

INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELETIVO DE PÓS-GRADUAÇÃO - NÍVEL ESPECIALIZAÇÃO, 

MODALIDADE A DISTÂNCIA, DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, PARA INGRESSO NO 2º 

SEMESTRE DE 2017 

 

As Coordenações dos Cursos de Pós-Graduação e a Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (PRPGP) 

tornam públicas as alterações ao cronograma do Edital Extraordinário Nº 028/2017, de 12 de setembro de 

2017, Inscrições ao Processo Seletivo de Pós-Graduação – Nível de Especialização, Modalidade a 

Distância, da Universidade Aberta do Brasil, para ingresso no 2º semestre de 2017. 

1. O cronograma de atividades passa a vigorar com a seguinte definição: 

ATIVIDADES PRAZOS 

Período de inscrições via web 

(http://site.ufsm.br/editais/prpgp) pagamento da taxa de 

inscrição e postagem dos documentos necessários à 

avaliação dos candidatos 

de 25 de setembro a 04 de outubro, até 

às 17h 

Período de solicitação via web 

(http://site.ufsm.br/editais/prpgp), de isenção de pagamento 

da taxa de inscrição 

até 25 de setembro, até às 23h59min 

Divulgação da relação dos candidatos com a taxa de 

inscrição isenta  
28 de setembro 

Data e horário limite para pagamento da taxa de inscrição 04 de outubro, até às 17h 

Divulgação da relação dos candidatos que efetuaram o 

pagamento da taxa de inscrição 
06 de outubro, até às 17 horas 

Divulgação da relação final dos candidatos que efetuaram o 

pagamento de taxa de inscrição  
09 de outubro, até às 17 horas 

Data limite para o Curso entregar à PRPGP a relação dos 

candidatos classificados 
20 de outubro, até às 15 horas 

Data limite para a PRPGP divulgar a relação dos 

candidatos classificados 
20 de outubro, a partir das 17 horas 

Período para interposição de recurso administrativo  23 de outubro de 2017 

Divulgação do resultado final dos candidatos classificados e 

suplentes na página (http://site.ufsm.br/editais/prpgp) 
24 de outubro de 2017 

Período para solicitação de confirmação da vaga no site 

www.ufsm.br/derca, entrega ou postagem dos documentos 

para os candidatos classificados  

25 a 27 de outubro de 2017 

Entrega de documentos para confirmação de vaga no polo 28 de outubro de 2017 

Período de matrícula dos candidatos classificados, 

realizada pelo NTE. 
30 e 31 de outubro de 2017 

Data prevista para publicação pelo DERCA de edital de 

chamada dos candidatos classificados como suplentes, 

pelo DERCA. 

01 de novembro de 2017 

Período para solicitação de confirmação de vaga via web e 

e matrícula dos candidatos classificados para ingresso no 
06 e 07 de novembro de 2017 
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2ª semestre de 2017 e convocados através de edital de 

chamada de suplentes 

Entrega de documentos para confirmação de vaga de 

suplentes no polo 
11 de novembro de 2017 

Previsão do início das aulas (acesso ao Moodle) 13 de novembro de 2017 

Previsão de aula presencial inaugural no polo – a ser 

confirmada pela coordenação de curso 
17 e 18 de novembro de 2017 

 

1.1. ALTERAR 

1.1.1. Onde se lê: 

2.3. A relação dos candidatos classificados e possíveis suplentes deverá ser entregue à PRPGP 

pelos Programas/Cursos de Pós-Graduação à PRPGP/CPG, sala 712, prédio da Reitoria, até o 

dia 16 de outubro de 2017, às 16 horas.  

1.1.2. Leia-se: 

2.3. A relação dos candidatos classificados e possíveis suplentes deverá ser entregue à PRPGP 

pelos Programas/Cursos de Pós-Graduação à PRPGP/CPG, sala 712, prédio da Reitoria, até o 

dia 20 de outubro de 2017, às 15 horas. 

 

1.1.3. Onde se lê: 

2.5. A data limite para a publicação da relação dos candidatos classificados no site, pela 

PRPGP, será dia 16 de outubro de 2017, a partir das 17 horas. 

1.1.4. Leia-se: 

2.5. A data limite para a publicação da relação dos candidatos classificados no site, pela 

PRPGP, será dia 20 de outubro de 2017, a partir das 17 horas. 

 

1.1.5. Onde se lê: 

2.6. O candidato que desejar contestar o resultado final da seleção poderá interpor recurso 

administrativo logo após a divulgação da relação dos candidatos classificados, no dia 17 de 

outubro de 2017. A abertura do processo administrativo deverá ser feita pelo candidato ou por 

procurador habilitado. 

1.1.6. Leia-se: 

2.6. O candidato que desejar contestar o resultado final da seleção poderá interpor recurso 

administrativo logo após a divulgação da relação dos candidatos classificados, no dia 23 de 

outubro de 2017. A abertura do processo administrativo deverá ser feita pelo candidato ou por 

procurador habilitado. 

 

1.1.7. Onde se lê: 

3.1. A solicitação de confirmação de vaga, entrega ou postagem da documentação dos 

candidatos selecionados será realizada no período de 19 a 20 de outubro de 2017. 

1.1.8. Leia-se: 

3.1. A solicitação de confirmação de vaga, entrega ou postagem da documentação dos 

candidatos selecionados será realizada no período de 25 a 27 de outubro de 2017. 
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1.1.9. Onde se lê: 

3.4. A documentação deverá ser entregue presencialmente pelo candidato (ou representante 

legal, mediante procuração) no polo em que o foi aprovado, no dia 21 de outubro de 2017, das 

08:00min às 13:00h. 

1.1.10. Leia-se: 

3.4. A documentação deverá ser entregue presencialmente pelo candidato (ou representante 

legal, mediante procuração) no polo em que o foi aprovado, no dia 28 de outubro de 2017, das 

08:00min às 13:00h. 

 

1.1.11. Onde se lê: 

4.1. A matrícula dos ingressantes, em todas as disciplinas ofertadas no primeiro semestre do 

curso, será realizada pela secretaria acadêmica do NTE no período de 24 e 25 de outubro. 

1.1.12. Leia-se: 

4.1. A matrícula dos ingressantes, em todas as disciplinas ofertadas no primeiro semestre do 

curso, será realizada pela secretaria acadêmica do NTE no período de 30 e 31 de outubro. 

 

1.1.13. Onde se lê: 

9. O início das aulas se dará no dia 30 de outubro de 2017. 

1.1.14. Leia-se: 

9. O início das aulas se dará no dia 17 e 18 de novembro de 2017. 

 

 

2. As demais informações e exigências contidas no EDITAL EXTRAORDINÁRIO Nº 028/UFSM/PRPGP, 

DE 22 DE SETEMBRO DE 2017, completo, permanecem inalteradas e válidas. 

 

 

 

Paulo Renato Schneider 

Pró-Reitor 


