
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO-DERCA 

 

EDITAL Nº 007, DE 14 DE FEVEREIRO 2013 

3ª CHAMADA DO SISU 2013 

 

                A Diretora do Departamento de Registro e Controle Acadêmico – DERCA e o Pró-Reitor de 

Graduação tornam público que os candidatos classificados na  Lista de Espera do SISU 2013, deverão 

comparecer nos locais e nas datas definidos neste Edital, para efetuar a Confirmação da Vaga, portando 

toda a documentação, conforme orientações deste Edital:  

Santa Maria: DERCA - Departamento de Registro e Controle Acadêmico, Av. Roraima, nº 1000, Prédio da 

Administração Central, 3º Andar, Sala 336,  Campus da UFSM, Bairro Camobi, Santa Maria-RS, nos dias 

15, 18 e 19 de fevereiro de 2013, das 8 horas as 12h30min.  

Colégio Agrícola de Frederico Westphalen: Linha Sete de Setembro s/n – BR386 Km 40, nos dias 15, 18 

e 19 de fevereiro de 2013, no horário de expediente.  

Curso 079.TCAFW – TECNOLOGIA EM ALIMENTOS 

Sistema Universal 

18288624 JULIANA CAVALET MACHADO 

18964844 MARCELO MIRANDA PEREIRA 

19337755 MELISE KRISTOSCH 

14464801 JESSICA MAAHS 

17715802 ELIZOMAR GUARDIANO DA SILVA 

14975780 RITA TATIANA BUSATTO 

16296712 ROGER CURTI 

18567107 PAULO RICARDO DE LIMA RODRIGUES 

16570991 JULIA GABRIELA SOARES RIBEIRO 

15927929 DIEFREY DA COSTA MARTINS 

18449061 DOUGLAS MILITZ HENGEN 

18607614 ROTHIELLE PURCINA GOMES DE AZEVEDO 

16794093 JULIANA BISPO DE SANTANA 

16073227 KELLY TACIANE JACOBSEN KLASING 

18604162 MATEUS ANTONIO KNAPP 

17834577 MILENA JOAQUIM DOS SANTOS 

15118238 MARCIA DAL FORNO 

15027455 ARILSON VINICIUS SARTURI 

17377703 ARTUR CONDOTTA NETO 

16719711 BIANCA MANFIO BARBOSA 

13932399 BRUNA GABRIELA SCHONINGER 

13874443 BRUNA NICHELLE LUCAS 

18140602 BRUNA PREUSS LEOPOLDES 

16992305 SILVA FRANCINE CORREIA MANFIO 

15290521 THAIS ALESSANDRA PEREIRA NEILAND 

12728213 CAMILA DA SILVA 



18187039 CARLAINES KUNRATH 

18225119 CASSIANE MICHELE BENDER 

15539989 DAIANE POLICENA DOS SANTOS 

18555872 VANUZA APARECIDA DE BARROS 

17926399 FRANCIELE VIEIRA DE AVILA 

16004596 GABRIELA BENINCA 

15412617 GISLAINE ORIO 

17922092 IGOR NASCIMENTO SANTOS 

17511685 AMANDA LEON ROCHA 

11907056 ANA CLAUDIA SILVEIRA ANTONIO 

14484952 THAIS VIEIRA HOLTZ 

Ensino Médio em Escola Pública Independente de Renda 

11845409 JAQUELINE THAIS KUNZLER 

19368962 QUESIA ABIGAIL ROHDE 

Ensino Médio em Escola Pública Baixa Renda 

15263554 JOICE MAIARA KAPPEL 

15930030 MARIA LUIZA DE ANDRADE TAQUES 

18246492 FELIPE DOS SANTOS 

Necessidades Especiais 

18701001 THAYNARA RODRIGUES SANT’ANA 

 

Curso 080.TCAFW SISTEMAS PARA INTERNET 

Sistema Universal 

16743589 MAURO ANDRE REINHER 

16656999 JEFERSON GENEVRO 

15761501 ALESSANDRO BONFIGLIO DE MORAES 

14171074 JARBAS FERNANDO DE OLIVEIRA MACHADO 

17254539 RENATO ANTONIO TEIXEIRA DALLANHOL 

18105102 DANIEL FELIPE ZABOT 

16488124 DANIEL PAIM DA SILVA 

18318681 DURVAL FERREIRA MONTEIRO NETO 

17590737 ELISANDRO DALL AGNOL KONZEN 

16331094 ROSEMBERG TRAJANO MARQUES DA SILVA 

12009144 JOAO BATISTA FRITZEN 

13416936 JOSE ORIVALDO SILVA DE LARA 

11896127 TARCISIO JOSE GOMES DE MORAES 

12712688 CRISTIANE DE ALMEIDA JARDIM 

14605238 CRISTIANE ROSS LANG 

15402584 GLACIANE GRELLMANN 

12721601 HUMBERTO CHIODI 

14391483 ANDERSON MARTINS RODRIGUES 

18314639 ANGELA FROZZA 

13138645 LUAN CARLOS SCHMITZ 



14870117 ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA 

12036384 ALFREDO LAZZARETTI NETO 

16076240 ANDERSON FELIPE OLIVEIRA LEAL 

12138593 ANDERSON LUIS KROTZ 

17666313 VITOR EMMANUEL SOAARES CADORIN 

15970825 EVERTON MINETTO 

18965369 THALYNE FAGUNDES PEREIRA GEHRKE 

18211735 OSCAR ORTEGA DA ROCHA BARROS 

Ensino Médio em Escola Pública Independente de Renda 

14323680 FERNANDA DE OLIVEIRA VIEIRA 

Ensino Médio em Escola Pública Independente de Renda (Pretos, Pardos ou indígenas) 

17367079 ANE CAROLINE DE JESUS SOUZA 

Ensino Médio em Escola Pública Baixa Renda 

18819366 RAVELLI ZARDINELLO DE MATTOS 

16108675 JOSIANE CRISTINO DOS SANTOS 

Ensino Médio em Escola Pública Baixa Renda (Pretos, Pardos ou indígenas) 

17387036 MICHEL VENANCIO TAVEIRA 

 

Curso 763 – DANÇA LICENCIATURA 

Sistema Universal 

12258627 RICHARD ARAUJO SALLES 

13789606 DANIELI DE CASSIA MACHADO DA SILVA 

18292782 DIEGO QUEVEDO SILVEIRA 

13327989 BRUNA DE BRAGAS REITAS 

14136459 FRANCIELLE NUNES GOMES 

13185686 ANDRIELLE MAGRINI RODRIGUES 

Ensino Médio em Escola Pública Independente de Renda 

16951071 PATRICIA DE CARVALHO CORDERO 

16888974 FELIPE GONÇALVES MENDES 

Ensino Médio em Escola Pública Baixa Renda 

16508339 LARISSA SCHER KONZEN 

 

          Estende-se aos interessados as exigências da Confirmação da Vaga: 

1ª ETAPA: SOLICITAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO ATRAVÉS DA INTERNET  

Você deverá realizar a solicitação de confirmação da vaga através do site www.ufsm.br/derca, de 15 a 19 

de fevereiro de 2013, utilizando o número da inscrição do Sisu  como login e a data de nascimento (formato 

DDMMAAAA) como senha. Na tela, você deverá:  

1º) conferir, completar e corrigir, se necessário, os dados apresentados;  

2º) homologar e confirmar as informações;  

3º) imprimir e assinar o comprovante de solicitação de confirmação da vaga.  

2ª ETAPA : entrega de documentos nos dias 15, 18 e 19 de fevereiro 2013 (exclusivamente de forma 

presencial com a documentação acondicionada em envelope lacrado, identificado com nome e curso 

do candidato)  



Documentos necessários para todos os candidatos classificados  

1. comprovante da solicitação de confirmação de vaga assinado, com a fotografia (padrão documento 

oficial) recente 3x4 ou 5x7 digitalizada e inserida no formulário, via internet (www.ufsm.br/derca no link 

confirmação da vaga);  

2. histórico escolar e certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (uma via original ou uma 

cópia legível autenticada em cartório) ou cópia autenticada do diploma de curso superior;  

3. cópia da certidão de nascimento ou casamento;  

4. cópia da prova de estar em dia com o serviço militar para os candidatos do sexo masculino (comprove a 

quitação a partir de 01 de janeiro do ano em que completam 19 anos e até 31 de dezembro do ano em que 

completam 45 anos);  

5. cópia do título eleitoral – para maiores de 18 anos completados até 09 de maio de 2012 ;  

6. cópia do documento de identidade civil;  

7. cópia do CPF;  

8. registro junto ao Ministério da Justiça (Lei 6815/ 80, art.30), para estrangeiros;  

9. documento comprobatório da COTA (L1, L2, L3, L4, L5, L6, A1) na qual se inscreveu, conforme descrito a 

seguir: 

a) Cota L1 – Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 

tenham cursado integralmente o Ensino Médio em Escolas Públicas: 

1. Documentos de comprovação de renda familiar de acordo com o Anexo II da Portaria Normativa Nº 18, 

de 11 de outubro de 2012, do Ministério da Educação, conforme o caso, disciplinado pela comissão para 

avaliação de renda per capita da UFSM nos  anexos, conforme o caso (disponível em 

www.coperves.ufsm.br ) – Todos os documentos referentes a comprovação de renda familiar devem ser 

acondicionados em envelope lacrado e devidamente identificado com nome do candidato, curso e Cota e 

incluído no envelope contendo o restante da documentação descrita neste documento; 

2. Para candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, em cursos 

regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos: Original ou Cópia autenticada do 

histórico escolar do Ensino Médio realizado INTEGRALMENTE em Escola(s) Pública(s) Brasileira(s); 

3. Para candidatos que tenham obtido certificação com base no resultado do Exame Nacional do Ensino 

Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA ou 

de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas 

estaduais de ensino: Original ou Cópia autenticada do Certificado de Conclusão acompanhado de 

autodeclaração, preenchida e assinada, de que não tenha, em algum momento, cursado parte do Ensino 

Médio em escolas particulares (autodeclaração disponível na página da COPERVES). 

b) Cota L2 – Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual 

ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em Escolas 

Públicas: 

1. Documentos de comprovação de renda familiar de acordo com o Anexo II da Portaria Normativa Nº 18, 

de 11 de outubro de 2012, do Ministério da Educação, disciplinado pela comissão para avaliação de renda 

per capita da UFSM nos  anexos, conforme o caso (disponível em www.coperves.ufsm.br ) – Todos os 

http://www.coperves.ufsm.br/
http://www.coperves.ufsm.br/


documentos referentes a comprovação de renda familiar devem ser acondicionados em envelope lacrado e 

devidamente identificado com nome do candidato, curso e Cota e incluído no envelope contendo o restante 

da documentação descrita neste documento; 

2. Para candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, em cursos 

regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos: Original ou Cópia autenticada do 

histórico escolar do Ensino Médio realizado INTEGRALMENTE em Escola(s) Pública(s) Brasileira(s); 

3. Para candidatos que tenham obtido certificação com base no resultado do Exame Nacional do Ensino 

Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA ou 

de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas 

estaduais de ensino: Original ou Cópia autenticada do Certificado de Conclusão acompanhado de 

autodeclaração, preenchida e assinada, de que não tenha, em algum momento, cursado parte do Ensino 

Médio em escolas particulares (autodeclaração disponível na página da COPERVES); 

4. Autodeclaração étnico-racial, preenchida e assinada, de que é preto ou pardo - autodeclaração disponível 

na página da COPERVES. 

c) Cota L3 – Candidatos autodeclarados indígenas com renda familiar bruta per capita igual ou 

inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em Escolas 

Públicas: 

1. Documentos de comprovação de renda familiar de acordo com o Anexo II da Portaria Normativa Nº 18, 

de 11 de outubro de 2012, do Ministério da Educação, disciplinado pela comissão para avaliação de renda 

per capita da UFSM nos  anexos, conforme o caso (disponível em www.coperves.ufsm.br ) – Todos os 

documentos referentes a comprovação de renda familiar devem ser acondicionados em envelope lacrado e 

devidamente identificado com nome do candidato, curso e Cota e incluído no envelope contendo o restante 

da documentação descrita neste documento; 

2. Para candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, em cursos 

regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos: Original ou Cópia autenticada do 

histórico escolar do Ensino Médio realizado INTEGRALMENTE em Escola(s) Pública(s) Brasileira(s); 

3. Para candidatos que tenham obtido certificação com base no resultado do Exame Nacional do Ensino 

Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA ou 

de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas 

estaduais de ensino: Original ou Cópia autenticada do Certificado de Conclusão acompanhado de 

autodeclaração, preenchida e assinada, de que não tenha, em algum momento, cursado parte do Ensino 

Médio em escolas particulares (autodeclaração disponível na página da COPERVES); 

4. Autodeclaração étnico-racial, preenchida e assinada, de que é indígena - autodeclaração disponível na 

página da COPERVES. 

d) Cota L4 – Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino 

Médio em Escolas Públicas: 

http://www.coperves.ufsm.br/


1. Para candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, em cursos 

regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos: Original ou Cópia autenticada do 

histórico escolar do Ensino Médio realizado INTEGRALMENTE em Escola(s) Pública(s) Brasileira(s); 

2. Para candidatos que tenham obtido certificação com base no resultado do Exame Nacional do Ensino 

Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA ou 

de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas 

estaduais de ensino: Original ou Cópia autenticada do Certificado de Conclusão acompanhado de 

autodeclaração, preenchida e assinada, de que não tenham, em algum momento, cursado parte do Ensino 

Médio em escolas particulares (autodeclaração disponível na página da COPERVES). 

e) Cota L5 – Candidatos autodeclarados pretos ou pardos que, independentemente da renda, tenham 

cursado integralmente o Ensino Médio em Escolas Públicas: 

1. Para candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, em cursos 

regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos: Original ou Cópia autenticada do 

histórico escolar do Ensino Médio realizado INTEGRALMENTE em Escola(s) Pública(s) Brasileira(s); 

2. Para candidatos que tenham obtido certificação com base no resultado do Exame Nacional do Ensino 

Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA ou 

de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas 

estaduais de ensino: Original ou Cópia autenticada do Certificado de Conclusão acompanhado de 

autodeclaração, preenchida e assinada, de que não tenham, em algum momento, cursado parte do Ensino 

Médio em escolas particulares (autodeclaração disponível na página da COPERVES); 

3. Autodeclaração étnico-racial, preenchida e assinada, de que é preto ou pardo - autodeclaração disponível 

na página da COPERVES. 

f) Cota L6 – Candidatos autodeclarados indígenas que, independentemente da renda, tenham 

cursado integralmente o Ensino Médio em Escolas Públicas: 

1. Para candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, em cursos 

regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos: Original ou Cópia autenticada do 

histórico escolar do Ensino Médio realizado INTEGRALMENTE em Escola(s) Pública(s) Brasileira(s); 

2. Para candidatos que tenham obtido certificação com base no resultado do Exame Nacional do Ensino 

Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA ou 

de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas 

estaduais de ensino: Original ou Cópia autenticada do Certificado de Conclusão acompanhado de 

autodeclaração, preenchida e assinada, de que não tenham, em algum momento, cursado parte do Ensino 

Médio em escolas particulares (autodeclaração disponível na página da COPERVES); 

3. Autodeclaração étnico-racial, preenchida e assinada, de que é indígena - autodeclaração disponível na 

página da COPERVES. 

g) Cota A1 – Candidato com necessidades educativas especiais: 



1. Atestado médico emitido nos últimos 12 meses, assinado por um médico especialista na área da 

deficiência alegada pelo candidato, contendo o grau ou nível de deficiência, o código correspondente à 

Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a provável causa dessa deficiência. Deve ainda, 

conter o nome legível e CRM do médico que forneceu o atestado. 

2. Exame de audiometria para candidatos com deficiência auditiva, realizado nos últimos 12 meses, no qual 

constem nome legível, assinatura e número do Conselho de Classe do profissional que realizou o exame. 

3. Exame oftalmológico em que conste a acuidade visual, para candidatos com deficiência visual, realizado 

nos últimos 12 meses, no qual constem nome legível, assinatura e CRM do profissional que realizou o 

exame.  

               Se o candidato NÃO entregar os documentos necessários à confirmação da vaga nos dias 

15,18 e 19 de fevereiro de 2013 (data-limite para comparecer ao local indicado no edital e confirmar a 

vaga), inclusive a documentação para a comprovação das Ações Afirmativas, perderá o direito à 

vaga de forma irrecorrível. Se NÃO apresentar TODOS os documentos solicitados, perderá o direito 

à vaga. Assim, a responsabilidade pela apresentação da documentação é EXCLUSIVAMENTE do 

candidato. 

 

                   Raul Ceretta Nunes                                           Maria Estela Bortoluzzi Pereira 

                    Pró-Reitor  Adjunto                                                      Diretora DERCA 

 


