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EDITAL Nº 013, DE 05 DE MARÇO DE 2012 
CONVOCAÇÃO PARA CHAMADA ORAL DOS SUPLENTES DO EDITAL DE VAGAS 

REMANESCENTES 2012 
 

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

Graduação tornam público que estão sendo convocados TODOS os candidatos suplentes no Edital de 

Vagas Remanescentes para realização das chamadas para ocupação das vagas não preenchidas neste 

processo. Os candidatos suplentes dos cursos abaixo listados deverão comparecer nos locais e nas datas 

definidos neste Edital, para o aceite da vaga em chamada oral e entrega de documentos referentes à 

confirmação de vaga. O candidato concorrerá, àquelas vagas disponíveis no(s) curso(s) no(s) qual(is) se 

inscreveu para Vagas Remanescentes. A chamada oral obedecerá a ordem listada neste Edital. Aqueles 

candidatos que são suplentes em mais de um curso, ao aceitarem a vaga em um determinado curso, 

automaticamente estão eliminados da lista de suplência de qualquer um dos outros cursos deste Edital. 

A chamada oral realizar-se-á no Salão Imembuy, Prédio da Reitoria, 2º andar, Campus 

Camobi, Santa Maria/RS. O acesso ao local da chamada somente será permitido até o horário determinado 

neste Edital, para cada grupo de cursos; não sendo permitida, em nenhuma hipótese, a entrada após este 

horário. Somente terão acesso ao local da chamada os candidatos ou seus representantes legais. 

Os candidatos serão chamados conforme ordem de classificação (respeitando o Sistema de 

Ações Afirmativas) até que sejam preenchidas todas as vagas. Aqueles que, no momento da chamada oral, 

não comparecerem ou não se fizerem representar legalmente ou, ainda, não se pronunciarem durante a 

chamada oral do curso em questão, perderão o direito à vaga.  

Os candidatos deverão comparecer ao local da chamada portando TODA a documentação 

exigida neste Edital, inclusive documentos para comprovação da Ação Afirmativa na qual realizaram 

inscrição, não sendo concedido, pela UFSM, qualquer intervalo de tempo para complementação de 

documentos. A não apresentação de qualquer dos documentos no momento da confirmação da vaga 

implica a perda da vaga. 

  

1. Cursos e número de vagas: 

Código Curso Vagas 

131 Meteorologia – Bacharelado 01 

728 Artes Visuais – Licenciatura em Desenho e Plástica (2ª turma) 02 

084.CPSM Sistemas para Internet – Tecnologia * (2º semestre) 02 

102 Física – Licenciatura Plena (Diurno) 03 

122 Geografia – Bacharelado 03 

737 Letras – Licenciatura Espanhol e Literaturas (Noturno) * 03 

132 Matemática – Bacharelado e Licenciatura (Diurno) 03 

727 Artes Visuais – Bacharelado em Desenho e Plástica (2ª turma) 04 

109 Química – Licenciatura 04 

101 Filosofia – Licenciatura 05 

526 Sociologia –  Licenciatura (Noturno) 06 

139 Estatística – Bacharelado (Noturno) * 07 



138 Filosofia – Bacharelado (Noturno) 07 

126 Física – Licenciatura Plena (Noturno)* 07 

121 Geografia – Licenciatura 08 

078.CTISM Rede de Computadores – Tecnologia (2ª turma) 08 

2007 Zootecnia – CESNORS – Campus Palmeira das Missões 08 

2011 
Comunicação Social – Relações Públicas Hab.: Multimídia* – CESNORS 
- Campus Frederico Westphalen 

10 

756 Teatro – Licenciatura  11 

633 Educação Especial – Licenciatura (Diurno) 13 

081.CPSM Geoprocessamento – Tecnologia 13 

628 Pedagogia – Licenciatura (Diurno) 13 

2003 
Comunicação Social – Jornalismo - CESNORS - Campus Frederico 
Westphalen 

14 

141 Processos Químicos – Tecnologia 15 

757 Letras – Bacharelado Português e Literaturas 16 

 

2. Dia, hora e local para comparecimento: 

Dia 09 de março de 2012 (turno da tarde) no Salão Imembuy, Prédio da Reitoria às 13h (horário em que 

será fechada a porta e não admitido mais o acesso ao local da chamada) 

Cursos: 

Meteorologia – Bacharelado 

Artes Visuais – Licenciatura em Desenho e Plástica (2ª turma) 

Sistemas para Internet – Tecnologia (2º semestre) 

Física – Licenciatura Plena (diurno) 

Geografia – Bacharelado 

Letras – Licenciatura – Espanhol e Literaturas (noturno) (2º semestre) 

Dia 09 de março de 2012 (turno da tarde) no Salão Imembuy, no Prédio da Reitoria às 13h30min (horário 

em que será fechada a porta e não admitido mais o acesso ao local da chamada) 

Cursos: 

Matemática – Bacharelado e Licenciatura (diurno) 

Artes Visuais – Bacharelado em Desenho e Plástica (2ª turma) 

Química – Licenciatura 

Filosofia – Licenciatura 

Sociologia – Licenciatura (noturno) 

Dia 09 de março de 2012 (turno da tarde) no Salão Imembuy, no Prédio da Reitoria às 14h (horário em que 

será fechada a porta e não admitido mais o acesso ao local da chamada) 

Cursos: 

Estatística – Bacharelado (noturno) (2º semestre) 

Filosofia – Bacharelado (noturno) 

Física – Licenciatura Plena (noturno) 

Geografia – Licenciatura 

Rede de Computadores – Tecnologia (2ª turma) 

Dia 09 de março de 2012 (turno da tarde) no Salão Imembuy, no Prédio da Reitoria às 14h30min (horário 

em que será fechada a porta e não admitido mais o acesso ao local da chamada) 



Cursos: 

Zootecnia – Cesnors – Campus Palmeira das Missões 

Comunicação Social – Relações Públicas Hab: Multimídia – Cesnors – Campus Frederico 

Westphalen (2º semestre) 

Teatro – Licenciatura 

Educação Especial – Licenciatura (diurno) 

Geoprocessamento – Tecnologia  

Dia 09 de março de 2012 (turno da tarde) no Salão Imembuy, no Prédio da Reitoria às 15h (horário em que 

será fechada a porta e não admitido mais o acesso ao local da chamada) 

Cursos: 

Pedagogia – Licenciatura (diurno) 

Comunicação Social – Jornalismo – Cesnors – Campus Frederico Westphalen 

Processos Químicos – Tecnologia  

Letras – Bacharelado – Português e Literaturas 

 

3. PERDA DE VAGA - Ocorrerá se o candidato:  

- Não comparecer no dia e horário estipulados para a matrícula de acordo com o cronograma;  

- Não apresentar toda a documentação constante no Manual do Candidato Vestibular DEZ 2011 e Manual 

Renovação PEIES 2011. 

QUALQUER RETIFICAÇÃO QUE VENHA A SER FEITA NESTE EDITAL SERÁ PUBLICADA 

EXCLUSIVAMENTE NO PORTAL DA UFSM, EM www.ufsm.br/editais . O NÃO CUMPRIMENTO DAS 

INSTRUÇÕES DESTE EDITAL EM SUA ÍNTEGRA ACARRETARÁ A NÃO REALIZAÇÃO DA 

MATRÍCULA E A PERDA DA VAGA PELO CANDIDATO NA UFSM. 

 

Relação de documentos que deverão ser apresentados no momento da Confirmação da Vaga e 

Matrícula: 

1. histórico escolar e certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (original ou cópia 

autenticada) ou cópia do diploma de curso superior;  

2. cópia da certidão de nascimento ou casamento;  

3. cópia da prova de estar em dia com o serviço militar;  

4. cópia do título eleitoral;  

5. cópia do documento de identidade civil;  

6. cópia do CPF;  

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

- Juntamente com os documentos exigidos para a confirmação da vaga, quem for classificado pelas Ações 

Afirmativas A, B ou C deverá realizar o seguinte procedimento:  

1. Ação Afirmativa A: entregar auto declaração (fornecida pelo DERCA no momento da confirmação da 

vaga) devidamente assinada como comprovação de que é afro-brasileiro negro (preto ou pardo, segundo 

classificação do IBGE).  

2. Ação Afirmativa B: entregar atestado médico que comprove a deficiência (com CID). 

3. Ação Afirmativa C: entregar Histórico Escolar do Ensino Fundamental (original ou cópia autenticada) e 

Histórico Escolar do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) ambos realizados integralmente em 

escola(s) pública(s) brasileira(s).  

http://www.ufsm.br/editais


4. Ação Afirmativa D: Registro Administrativo de Índio ou de parentesco em primeiro grau (Certidão de 

Nascimento emitida pela FUNAI) ou Declaração da FUNAI de procedência de reserva indígena para 

residente em aldeias ou Declaração da FUNAI de comprovação de ser residente em território urbano 

ou declaração firmada por liderança da comunidade indígena à qual se vincula, homologada pela 

FUNAI. 

Se o candidato NÃO entregar os documentos necessários à confirmação da vaga, inclusive a 

documentação para a comprovação da Ação Afirmativa A, B, C ou D, perderá o direito à vaga de 

forma irrecorrível.  

  
                      Orlando Fonseca                                             Maria Estela Bortoluzzi Pereira  
             Pró-Reitor de Graduação                                                    Diretora 


