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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

 

EDITAL Nº002/PRPGP/UFSM, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014  

 

ALTERA O EDITAL Nº048/2013 de 25 de setembro de 2013 – ALTERAÇÃO DA DATA 
DE DIVULGAÇÃO DOS SUPLENTES 

 

O Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa/UFSM tornam pública a alteração no Edital 
Nº048/PRPGP/UFSM, de 25 de setembro de 2013, referente à: 

Alteração na data de divulgação de chamada dos suplentes:  

 Excluir na Tabela Atividade e Prazos (pag. 01), o antepenúltimo tópico da tabela, onde se lê: 
(ATIVIDADE) Período para chamada de suplentes pelo DERCA / (PRAZOS) até 26 de 
fevereiro de 2014. 

 Na Tabela Atividade e Prazos (pag. 01) o último tópico da tabela, onde se lê: (ATIVIDADE) 
Período para chamada de suplentes pelo DERCA / (PRAZOS) será realizada de acordo com o 
Calendário Acadêmico da UFSM de 2014, leia-se (ATIVIDADE) Período para chamada de 
suplentes pelo DERCA / (PRAZOS) até 06 de março de 2014. 

 Item 4.5.1 (pag. 06): onde se lê: 4.5.1 O Candidato classificado para o Mestrado e 
Especialização que não solicitar a Confirmar a vaga no período de 17 a 19 de fevereiro de 
2014 e não enviar a documentação de acordo com o item 4.4, deste Edital, perderá a vaga. O 
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - DERCA divulgará no prazo de cinco dias 
úteis, através de Edital e no site http://www.ufsm.br – EDITAIS, a relação dos candidatos 
chamados na condição de suplentes, de acordo com o Curso., leia-se 4.5.1 O Candidato 
classificado para o Mestrado e Especialização que não solicitar a Confirmar a vaga no período 
de 17 a 19 de fevereiro de 2014 e não enviar a documentação de acordo com o item 4.4, deste 
Edital, perderá a vaga. O Departamento de Registro e Controle Acadêmico - DERCA divulgará 
até o dia 06 de março de 2014, através de Edital e no site http://www.ufsm.br – EDITAIS, a 
relação dos candidatos chamados na condição de suplentes, de acordo com o Curso. 

As demais informações e exigências contidas no Edital n. 
048/2013/PRPGP/UFSM completo pelo permanecem inalteradas e válidas para este 
processo seletivo, salvo alteradas pelo Edital 049/2013/PRGPP/UFSM, o qual 
também permanece válido. 
 

 Agueda Vargas 
Pró-Reitora Adjunta 

 


