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A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) complementa o Edital 007/2014, referente aos 

recursos relativos às provas do Concurso Vestibular EAD/2014 da UAB-UFSM (2º Semestre). 
1.1- O prazo para entrar com recursos referentes às questões objetivas do Concurso Vestibular 
EAD/2014 da UAB-UFSM (2º Semestre) se extingue 24 horas após a divulgação do gabarito oficial. 
1.2- O prazo para entrar com recursos referentes à correção da prova Objetiva e da prova de Redação 
do Concurso Vestibular EAD/2014 da UAB-UFSM (2º Semestre) se extingue 72 horas após a 
divulgação do desempenho individual. 
1.3- O candidato pode solicitar a cópia da prova de Redação via e-mail coperves@ufsm.br, bem como 
os valores atribuídos nos critérios de avaliação de texto adequado ao tema. 
1.4- Somente pode solicitar recurso referente à prova de Redação o candidato que contemplar as 
Normas de Classificação, item 8, do Edital 007/2014 do Concurso Vestibular EAD/2014 da UAB-UFSM 
(2º Semestre). 
1.5- A solicitação de recursos só pode ser feita por quem está inscrito no Concurso Vestibular 
EAD/2014 da UAB-UFSM (2º Semestre) devendo proceder ao encaminhamento do documento através 
de formulário próprio, via e-mail coperves@ufsm.br ou entregue pessoalmente na sede da COPERVES 
(Campus da UFSM, Prédio 48). 
1.5.1- O formulário para encaminhamento de recursos estará disponível no endereço eletrônico da 
COPERVES (www.coperves.ufsm.br), link Vestibular EAD/ 2014.  
1.5.2- O formulário deve ser preenchido de próprio punho pelo candidato, com justificativa do pedido de 
revisão, e conter assinatura do candidato maior de idade ou do pai/responsável pelo candidato menor 
de idade. 
1.5.3- O formulário que for encaminhando via endereço eletrônico coperves@ufsm.br deve ser 
digitalizado e anexado ao e-mail. 
          
               Retificação 
               Onde se lê, no anexo 2: 

2ª- Anexar no formulário de solicitação de isenção o Histórico Escolar ou outro documento que 
comprove ter cursado o Ensino Médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em 
escola da rede privada, ou entregar esse documento diretamente no Departamento de Arquivo Geral da 
UFSM – Protocolo – Prédio da Reitoria – Campus da UFSM. O documento entregue diretamente no 
Protocolo deve ser colocado em um envelope, identificado com os seguintes dados: Concurso 
Vestibular EAD/2014 da UAB-UFSM (2º Semestre), nome do candidato e assunto: documentos para 
verificação. O período de entrega desse material é de 15 a 17 de julho de 2014.   

              Leia-se: 

• 2ª- Anexar no formulário de solicitação de isenção o Histórico Escolar ou outro documento que 

comprove ter cursado o Ensino Médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em 

escola da rede privada, ou enviar esse documento diretamente no Departamento de Arquivo Geral da 

UFSM – Protocolo, avenida Roraima, nº 1000, prédio 47 (Administração Central), térreo, salas 130 e 

127, Campus Universitário, Camobi, Santa Maria , RS, CEP 97105-900. O período de envio desse 

material é de 15 a 17 de julho de 2014. 

Santa Maria, 16 de julho de 2014. 

 
Prof. Albertinho Luiz Gallina, 

Pró-Reitor de Graduação. 


