Universidade Federal de Santa Maria

APRESENTAÇÃO
Esta publicação visa a informar os candidatos a respeito dos cursos oferecidos pela
Universidade Federal de Santa Maria.
Apresenta uma síntese das áreas de atuação correspondentes a cada curso e indica
elementos essenciais tanto para esclarecer a forma de ingresso quanto para estabelecer o
contato direto com as fontes de informação.
Como acreditamos que é válida e relevante toda a iniciativa que contribua para uma
escolha acertada e definitiva dos aspirantes ao ensino superior, colocamos à disposição o
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presente Guia de Cursos.

AGRONOMIA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Educação

Código do curso: 2001

Superior Norte – RS (CESNORS)

Duração: 10 semestres

Telefone: (55) 3744-8964

Vagas: 60 vagas
Ingresso: 1º semestre

E-mail: agronomia.cesnors@ufsm.br
Site: www.cesnors.ufsm.br

ÁREAS DE ATUAÇÃO: supervisão, coordenação e orientação técnica; estudo, planejamento, projeto e
especificação; estudo de viabilidade técnico-econômica; assistência, assessoria e consultoria; direção de obra e
serviço; vistoria, perícia, arbitramento, laudo e parecer técnico; desempenho de cargo e função técnica; ensino,
pesquisa, extensão, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; elaboração de orçamento; padronização,
mensuração e controle de qualidade; execução de obra e serviço técnico; fiscalização de obra e serviço técnico;
produção técnica e especializada; condução de trabalho técnico; condução de equipe de instalação, montagem,
operação, reparo ou manutenção; execução de instalação, montagem e reparo; operação e manutenção de
equipamento e instalação; execução de desenho técnico.

ALIMENTOS – TECNOLOGIA
Centro: Colégio Agrícola de Frederico

Código do curso: 079.TCAFW

Westphalen – RS (CAFW)

Duração: 07 semestres

Telefone: (55) 3744-8917

Vagas: 50 vagas
Ingresso: 1º semestre

E-mail: dgpgp@cafw.ufsm.br
Site: www.cafw.ufsm.br

ÁREAS DE ATUAÇÃO: indústrias alimentícias de produtos agroindustriais, empresas de armazenamento e
distribuição de alimentos, indústrias de aproveitamento de resíduos, instituições de pesquisas científicas e
tecnológicas, empresas do ramo alimentício como padarias, restaurantes, agroindústrias de pequeno a médio
porte, hotéis, supermercados, frigoríficos, cozinhas industriais e hospitalares, dentre outros, prestando serviços
técnicos especializados, desenvolvimento de atividades junto a laboratórios de análise físico-químicas, sensoriais,
microbiológicas e de determinação analítica da constituição química dos alimentos e suas propriedades alimentares
de produtos de origem animal e vegetal, instituições de inspeções sanitárias; empresas de consultoria para
elaboração de projetos, programas de trabalho e de processos industriais em conjunto com outros profissionais do
ramo.
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Forma de ingresso: Sistema de Seleção Unificada (SiSU)

COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Educação

Código do curso: 2003

Superior Norte – RS (CESNORS)

Duração: 08 semestres

Telefone: (55) 3744-8964 ramal 8724

Vagas: 55 vagas

E-mail: fasil@matrix.com.br

Ingresso: 1º semestre

Site: www.cesnors.ufsm.br

ÁREAS DE ATUAÇÃO: meios de comunicação de massa (jornal, revista, rádio e televisão); meios de comunicação
online; assessorias de comunicação em empresas, instituições e organizações não governamentais; meios de
comunicação comunitários; ensino de nível superior e outros campos afins.

COM. SOCIAL – RELAÇÕES PÚBLICAS – ÊNFASE: MULTIMÍDIA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Educação

Código do curso: 2011

Superior Norte – RS (CESNORS)

Duração: 08 semestres

Telefone: (55) 3744-8964

Vagas: 30 vagas

E-mail: rpmultimidia@ufsm.br

Ingresso: 2º semestre

Site: www.cesnors.ufsm.br

ÁREAS DE ATUAÇÃO: entidades públicas, empresas privadas, organizações não governamentais, sindicatos,
agências de comunicação, escolas e universidades, cooperativas, empresas jornalísticas, assessorias de
comunicação, partidos políticos e outras entidades que requeiram as atividades do profissional de relações públicas
com finalidades institucionais ou em apoio às áreas de recursos humanos e marketing.

ENGENHARIA AMBIENTAL
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Educação

Código do curso: 2009

Superior Norte – RS (CESNORS)

Duração: 10 semestres

Telefone: (55) 3744-8964

Vagas: 60 vagas
Ingresso: 2º semestre

E-mail: eng.kemerich@yahoo.com.br
Site: www.cesnors.ufsm.br

ÁREAS DE ATUAÇÃO: assistência técnica em avaliações do meio ambiente ou na criação e execução de projetos
relacionados a ele, na preservação e controle ambiental; organismos públicos, privados e não governamentais que
compõem o Sistema Nacional de Meio Ambiente e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
implantação e execução de programas de qualidade ambiental junto a empresas; avaliação e mitigação de impactos
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ambientais; implementação de programas de gerenciamento para bacias hidrográficas; elaboração de diagnósticos
ambientais através de sensoriamento remoto; análise de riscos ambientais; elaboração de planos de recuperação de
áreas degradadas; gestão e tratamento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos; pesquisa operacional e estudo de poluição
da água, ar e solo; gestão e planejamento do uso de áreas urbanas; gestão de recursos hídricos e ordenamento de
territórios; projetos para redes de distribuição de água para consumo humano; rede coletora de esgoto; coleta,
tratamento e disposição final de resíduos sólidos domésticos, industriais e agrícolas; tratamento de efluentes; controle de
poluição atmosférica; biorremediação; estudo de energias renováveis e alternativas e planejamento energético.

ENGENHARIA FLORESTAL
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Educação

Código do curso: 2002

Superior Norte – RS (CESNORS)

Duração: 10 semestres

Telefone: (55) 3744-8964

Vagas: 60 vagas

E-mail: magdazanon@ufsm.br r

Ingresso: 1º semestre

Site: www.cesnors.ufsm.br

ÁREAS DE ATUAÇÃO: planeja, executa e revisa planos de manejo florestal; planeja e executa planos de implantação
florestal e recuperação de áreas degradadas; administra, opera e mantém sistemas de produção florestal em
florestas naturais e plantadas; orienta o desenvolvimento de políticas públicas sobre a conservação e uso de
ecossistemas florestais; coordena o planejamento e linhas de atuação de entidades de defesa do meio ambiente;
coopera na elaboração e execução de projetos de desenvolvimento rural sustentável; coordena sistemas de
monitoramento ambiental e planejamento e execução de projetos de extensão rural; coordena e executa programas
de educação ambiental e projetos ambientais; planeja, mapeia, coordena e executa projetos temáticos em geral,
classificação, espacialização e quantificação de recursos naturais renováveis; planeja e coordena projetos de
arborização e paisagismo, de fauna silvestre, de avaliação e perícia, de turismo rural e ecoturismo, de sistemas de
manejo e produção de produtos secundários da floresta, de sistemas agrossilvipastoris e de produção e cultivo de
espécies florestais de interesse regional; coordena o planejamento e execução de projetos de abastecimento de
indústrias e controle de qualidade de matéria-prima florestal.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – NOTURNO
Centro: Centro de Educação

Código do curso: 2012

Superior Norte – RS (CESNORS)

Duração: 10 semestres

Telefone: (55) 3744-8964

Vagas: 40 vagas
Ingresso: 2º semestre

E-mail: secretaria.cesnors@yahoo.com.br
Site: www.cesnors.ufsm.br

ÁREAS DE ATUAÇÃO: grandes áreas: a) inovação, planejamento e gerenciamento da infraestrutura de informação e
coordenação dos recursos de informação nas organizações; e b) desenvolvimento e evolução de sistemas de informação
e de infraestrutura de informação para uso em processos organizacionais, departamentais e/ou individuais.
Desenvolvimento de sistemas de informação; infraestrutura de tecnologia da informação; gestão de sistemas de
informação; empreendedor – descobrimento e empreendimento de novas oportunidades para aplicações, usando
sistemas computacionais e avaliando a conveniência de se investir no desenvolvimento da aplicação e do serviço;
consultor – consultoria e assessoria a empresas de diversas áreas no que tange ao uso adequado de sistemas de
informação; coordenador de equipe – coordenação de equipes envolvidas em projetos na área de computação e
informática; membro de equipe – participação de forma colaborativa e integrada de equipes que desenvolvem projetos
na área de informática; pesquisador – participação em projetos de pesquisa científica e tecnológica.
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Forma de ingresso: Concurso Vestibular

SISTEMAS PARA INTERNET – TECNOLOGIA
Forma de ingresso: Sistema de Seleção Unificada (SiSU)

Colégio Agrícola de Frederico

Código do curso: 080.TCAFW

Westphalen – RS (CAFW)

Duração: 07 semestres

Telefone: (55) 3744-8940

Vagas: 40 vagas

E-mail: dgpgp@cafw.ufsm.br

Ingresso: 1º semestre

Site: www.cafw.ufsm.br

ÁREAS DE ATUAÇÃO: informática, organizações públicas ou privadas, de qualquer porte, seja em núcleos
específicos para internet ou na parte técnica da área de informática em geral; equipes de desenvolvimento de
projetos e design, em empresas e atividades de Tecnologia da Informação, desenvolvendo soluções Web para
quaisquer setores, pela consultoria, projetos, oferta ou representação de produtos.

ADMINISTRAÇÃO – DIURNO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Educação

Código do curso: 2004

Superior Norte – RS (CESNORS)

Duração: 08 semestres

Telefone: (55) 3742-8821

Vagas: 55 vagas
Ingresso: 1º semestre

E-mail: admdiurnopm@gmail.com
Site: www.cesnors.ufsm.br

ÁREAS DE ATUAÇÃO: identificação de oportunidades, diagnóstico, análise e solução de problemas organizacionais
através do uso de conhecimento e interpretação dos conceitos e da habilidade para ajudar os outros a compreenderem
os problemas em termos mais objetivos, ultrapassando os sintomas manifestos; atividades na iniciativa pública e privada;
consultoria em organização, gerência de empresa de qualquer natureza, segmento empreendedor e instituições de
ensino, entre outras áreas.
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ADMINISTRAÇÃO – NOTURNO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Educação

Código do curso: 2005

Superior Norte – RS (CESNORS)

Duração: 10 semestres

Telefone: (55) 3742-8821

Vagas: 55 vagas
Ingresso: 2º semestre

E-mail: cursoadmcesnors@gmail.com
Site: www.cesnors.ufsm.br

ÁREAS DE ATUAÇÃO identificação de oportunidades, diagnóstico, análise e solução de problemas organizacionais
através do uso de conhecimento e interpretação dos conceitos e da habilidade para ajudar os outros a
compreenderem os problemas em termos mais objetivos, ultrapassando os sintomas manifestos; atividades na
iniciativa pública e privada; consultoria em organização, gerência de empresa de qualquer natureza, segmento
empreendedor e instituições de ensino, entre outras áreas.

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Educação

Código do curso: 2010

Superior Norte – RS (CESNORS)

Duração: 08 semestres

Telefone: (55) 3742-8844

Vagas: 50 vagas
Ingresso: 2º semestre

E-mail: cbiologicascoordenacao@hotmail.com
Site: www.cesnors.ufsm.br

ÁREAS DE ATUAÇÃO: formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica e aplicada, nos setores da
biologia ou a ela ligados, e nos setores que se relacionem à preservação, ao saneamento e ao melhoramento do
meio ambiente, executando direta ou indiretamente as atividades resultantes desses trabalhos; orientar, dirigir,
assessorar e prestar consultoria a empresas, fundações, sociedades e associações de classe, entidades autárquicas,
privadas ou do poder público, no âmbito de sua especialidade; realizar perícias, emitir e assinar laudos técnicos e
pareceres, de acordo com o currículo efetivamente realizado; instituições de ensino; institutos de pesquisa; órgãos
governamentais (secretarias estaduais e municipais de educação, saúde, de agricultura, de ciência e tecnologia, de
meio ambiente e de turismo ou similares); empresas públicas e privadas; indústrias (de alimentos, bebidas,
fertilizantes, biocidas, laticínios, produtos farmacêuticos, entre outras); hospitais; laboratórios (clínicos anátomopatológicos, biotecnológicos, de fertilização humana, entre outros); museus e similares; jardins zoológicos e
botânicos; parques e reservas naturais, estações bioecológicas e áreas de proteção ambiental; empresas de turismo
ecológico (ecoturismo); imprensa (assessoria técnica para matérias científicas e de meio ambiente); herbários;
biotérios; criadouros (minhocário, sericicultura, de animais silvestres, entre outros); estações de cultivo
(piscicultura, carcinicultura, miticultura, ostreicultura, entre outros); autônomo (consultorias, perícias, assessorias,

CIÊNCIAS ECONÔMICAS – NOTURNO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Educação

Código do curso: 2013

Superior Norte – RS (CESNORS)

Duração: 10 semestres

Telefone: (55) 3742-8833

Vagas: 50 vagas

E-mail: ecnilson@msn.com

Ingresso: 2º semestre

Site: www.cesnors.ufsm.br

ÁREAS DE ATUAÇÃO: economista, analista de mercados agroindustriais; analista de projetos agroindustriais;
especialista em Certificação de Atividades Agroindustriais; especialista em Avaliação de Recursos Ambientais e
Agroindustriais; especialista em Planejamento Regional; diretor ou gerente de Empresa Agroindustrial.
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entre outras áreas).

ENFERMAGEM
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Educação

Código do curso: 2006

Superior Norte – RS (CESNORS)

Duração: 10 semestres

Telefone: (55) 3742-8861

Vagas: 40 vagas
Ingresso: 1º semestre

E-mail: coordenfcesnors@ufsm.br
Site: www.cesnors.ufsm.br

ÁREAS DE ATUAÇÃO: enfermeiro; educação em enfermagem, Ensino Superior; pesquisa e extensão; assistência a
comunidades, rede básica de saúde, rede hospitalar e programa da saúde da família; assessoria e consultoria;
política de saúde e de educação; atividade empresarial; atuação em entidades de categoria (Associação Brasileira de
Enfermagem, Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem, Sindicato dos Enfermeiros).

NUTRIÇÃO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Educação

Código do curso: 2008

Superior Norte – RS (CESNORS)

Duração: 08 semestres

Telefone: (55) 3742-8890

Vagas: 50 vagas
Ingresso: 2º semestre

E-mail: coordena.nut@ufsm.br
Site: www.cesnors.ufsm.br

ÁREAS DE ATUAÇÃO: alimentação coletiva - unidades de alimentação comercial; creches, escolas e alimentação
escolar; restaurantes institucionais e hotelaria; empresas de comércio de cesta-básica; Saúde Coletiva - programas
institucionais; unidades primárias de saúde; vigilância sanitária e programa de médico de família; Ensino, Pesquisa e
Extensão - docência; supervisão de estágio e coordenação; Ciência e Tecnologia de Alimentos - microbiologia de
alimentos, desenvolvimento e conservação de produtos alimentícios e relacionados, atendimento ao consumidor,
estudos e trabalhos experimentais; área de preparo e suporte nutricional enteral, lactário, bancos de leite humano,
indústria de alimentos, laboratório de análises microbiológicas e de qualidade de alimentos; Outras - nutrição em
gerontologia e geriatria, nutrição na atividade física e marketing de produtos.

ZOOTECNIA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular
Código do curso: 2007

Superior Norte – RS (CESNORS)

Duração: 09 semestres

Telefone: (55) 3742-8825

Vagas: 56 vagas
Ingresso: 1º semestre
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Centro: Centro de Educação

E-mail: zootecnia.palmeira@ufsm.br
Site: www.cesnors.ufsm.br

ÁREAS DE ATUAÇÃO: produção animal, aplicando conhecimentos científicos para melhorar a produtividade em
rebanhos explorados comercialmente; técnicas e biotecnologias, visando a formular rações adequadas que
proporcionem o máximo desempenho com um mínimo custo; desenvolver programas de melhoramento genético,
produzindo animais mais produtivos; desenvolver formas de criação animal racionais e adequadas sob o ponto de
vista do bem-estar animal, contribuindo, dessa forma, com a segurança alimentar e com a preservação do meio
ambiente.

ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Unidade Descentralizada de

Código do curso: 3004

Educação Superior (UDESSM)

Duração: 08 semestres

Telefone: (55) 3224-4701

Vagas: 50 vagas

E-mail: udessm@ufsm.br

Ingresso: 1º semestre

Site: www.ufsm.br/udessm

ÁREAS DE ATUAÇÃO: administração de organizações de grande, médio ou pequeno porte, de natureza estatal ou
privada, como proprietário ou colaborador nas seguintes áreas: administração geral; marketing; gestão financeira e
orçamentária; produção e logística; gestão de pessoas; gerência de processo; comércio exterior; gestão da
qualidade; gestão de sistemas de informação; inovação.

AGRONEGÓCIO – TECNOLOGIA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Unidade Descentralizada de

Código do curso: 3003

Educação Superior (UDESSM)

Duração: 06 semestres

Telefone: (55) 3224-4701

Vagas: 50 vagas

E-mail: udessm@ufsm.br

Ingresso: 1º semestre

Site: www.ufsm.br/udessm

ÁREAS DE ATUAÇÃO: elaboração de planos de negócios para micro e pequena empresas de produtos in natura;
organização de micro e pequenas empresas de produtos in natura; determinação de canais de distribuição de
produto in natura; otimização de logística de distribuição de produto in natura; planejamento de marketing e

GESTÃO AMBIENTAL – TECNOLOGIA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Unidade Descentralizada de

Código do curso: 3000

Educação Superior (UDESSM)

Duração: 05 semestres

Telefone: (55) 3224–4717 ramal 4708

Vagas: 50 vagas

E-mail: ambiental@ufsm.br

Ingresso: 1º semestre

Site: www.ufsm.br/udessm

ÁREAS DE ATUAÇÃO: conciliação de interesses das organizações e da sociedade com a necessidade do uso
racional dos recursos naturais através de: cooperativas; empresas de consultoria ambiental; empresas privadas;
instituições de ensino e pesquisa; instituições públicas em todas as esferas de governo; organizações cujos
processos produtivos requeiram alternativas de gestão ambiental para a proteção, conservação e recuperação do
meio ambiente e organizações não-governamentais.
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posicionamento de produto in natura; organização em rede do território local.

GESTÃO DE TURISMO – TECNOLOGIA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Unidade Descentralizada de

Código do curso: 3001

Educação Superior (UDESSM)

Duração: 06 semestres

Telefone: (55) 3224-4701

Vagas: 50 vagas

E-mail: udessm@ufsm.br

Ingresso: 1º semestre

Site: www.ufsm.br/udessm

ÁREAS DE ATUAÇÃO: gerar serviços produtivos com competências em: análise de potencial turístico regional;
análise de demanda de turismo receptivo; planejamento e desenvolvimento de atividade turística; organização de
eventos turísticos; organização de roteiros turísticos e orientação de roteiros turísticos.

ADMINISTRAÇÃO – DIURNO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 501

Sociais e Humanas (CCSH)

Duração: 08 semestres
Vagas: 50 vagas
Ingresso: 1º semestre

Telefone: (55) 3220-9296
E-mail: cadministracao@mail.ufsm.br
Site: www.ufsm.br/adm

ÁREAS DE ATUAÇÃO: identificação de oportunidades, diagnóstico, análise e solução de problemas organizacionais
através do uso de conhecimento e interpretação dos conceitos e da habilidade para ajudar os outros a
compreenderem os problemas em termos mais objetivos, ultrapassando os sintomas manifestos; atividades na
iniciativa pública e privada, consultoria em organização, gerência de empresa de qualquer natureza, segmento
empreendedor e instituições de ensino, entre outras áreas.

ADMINISTRAÇÃO – NOTURNO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 515

Sociais e Humanas (CCSH)

Duração: 10 semestres
Vagas: 50 vagas
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Ingresso: 2º semestre

Telefone: (55) 3220-9296
E-mail: cadministracao@mail.ufsm.br
Site: www.ufsm.br/adm

ÁREAS DE ATUAÇÃO: identificação de oportunidades, diagnóstico, análise e solução de problemas organizacionais
através do uso de conhecimento e interpretação dos conceitos e da habilidade para ajudar os outros a
compreenderem os problemas em termos mais objetivos, ultrapassando os sintomas manifestos; atividades na
iniciativa pública e privada, consultoria em organização, gerência de empresa de qualquer natureza, segmento
empreendedor e instituições de ensino, entre outras áreas.

AGRONOMIA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular
Código do curso: 401
Duração: 10 semestres
Vagas: 120 vagas (60 vagas por turma)

Centro: Centro de Ciências Rurais (CCR)
Telefone: (55) 3220-8352
E-mail: coordagro@yahoo.com.br
Site: www.ufsm.br/agronomia

Ingresso: 1º e 2º semestres
ÁREAS DE ATUAÇÃO: supervisão, coordenação e orientação técnica; estudo, planejamento, projeto e
especificação; estudo de viabilidade técnico-econômica; assistência, assessoria e consultoria; direção de obra e
serviço; vistoria, perícia, arbitramento, laudo e parecer técnico; desempenho de cargo e função técnica; ensino,
pesquisa, extensão, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; elaboração de orçamento; padronização,
mensuração e controle de qualidade; execução de obra e serviço técnico; fiscalização de obra e serviço técnico;
produção técnica e especializada; condução de trabalho técnico; condução de equipe de instalação, montagem,
operação, reparo ou manutenção; execução de instalação, montagem e reparo; operação e manutenção de
equipamento e instalação; execução de desenho técnico.

ALIMENTOS – TECNOLOGIA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular
Código do curso: 407
Duração: 07 semestres
Vagas: 100 vagas (50 vagas por turma)

Centro: Centro de Ciências Rurais (CCR)
Telefone: (55) 3220-9687
E-mail: coordagro@yahoo.com.br
Site: www.ufsm.br/tecalimentos

ÁREAS DE ATUAÇÃO: planeja, elabora, gerencia e mantém processos relacionados ao beneficiamento, industrialização e
conservação de alimentos; em moinhos, indústrias alimentícias, fábricas de conserva e instituições de pesquisa;
supervisiona as várias fases dos processos de industrialização de alimentos; desenvolve novos produtos; licencia e assina
a liberação de produtos e atividades agroindustriais; monitora a manutenção de equipamentos; coordena programas e
trabalhos nas áreas de conservação, controle de qualidade e otimização dos processos industriais do setor na perspectiva
de viabilidade econômica e preservação ambiental. Pode atuar nas indústrias alimentícias de produtos agroindustriais; em
empresas de armazenamento e distribuição de alimentos; indústrias de aproveitamento de resíduos; instituições de
pesquisas científicas e tecnológicas; empresas do ramo alimentício, como padarias, restaurantes, agroindústrias de
pequeno e médio porte, de hotéis, supermercados, frigoríficos, cozinhas industriais e hospitalares, dentre outros,
prestando serviços técnico-especializados; desenvolve atividades junto a laboratórios de análise físico-químicas,
sensoriais, microbiológicas e de determinação analítica da constituição química dos alimentos e suas propriedades
alimentares de produtos de origem animal e vegetal; instituições de inspeções sanitárias; empresas de consultoria para
elaboração de projetos, programas de trabalho e de processos industriais em conjunto com outros profissionais do ramo.
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Ingresso: 1º e 2º semestres

ARQUITETURA E URBANISMO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Tecnologia (CT)

Código do curso: 308

Telefone: (55) 3220-8771

Duração: 12 semestres

E-mail: cauufsm@gmail.com

Vagas: 30 vagas

Site: www.ufsm.br/ct

Ingresso: 1º semestre
ÁREAS DE ATUAÇÃO: atividades relativas a edificações, conjuntos arquitetônicos e monumentos; arquitetura
paisagística e de interiores; planejamento urbano e regional; patrimônio histórico; serviços afins e correlatos,
como: supervisão, coordenação e orientação técnica; estudo, planejamento, projeto e especificação; estudo de
viabilidade econômica; assistência, assessoria e consultoria; direção de obra e serviço técnico; vistoria, perícia,
avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; desempenho de cargo e função técnica; ensino, pesquisa, análise,
experimentação, ensaio e divulgação técnica, extensão; elaboração de orçamento; padronização, mensuração e
controle de qualidade; execução de obra e serviço técnico; fiscalização de obra e serviço técnico; produção técnica
e especializada; condução de trabalho técnico; condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou
manutenção; execução de instalação, montagem e reparo; operação e manutenção de equipamento e instalação;
execução de desenho técnico; geoprocessamento.

ARQUIVOLOGIA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 509

Sociais e Humanas (CCSH)

Duração: 07 semestres
Vagas: 30 vagas

Telefone: (55) 3220-9256
E-mail: cursodearquivologiadaufsm@gmail.com

Ingresso: 1º semestre

Site: www.ufsm.br/arquivologia

ÁREAS DE ATUAÇÃO: arquivos; centros de documentação; centros de informação; centros culturais e órgãos de gestão
do patrimônio cultural; setores públicos e privados, cuidando dos arquivos dessas autarquias; docência em ensino
superior e em cursos técnicos; serviços de consultoria.

ARTES CÊNICAS – BACHARELADO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Artes e Letras (CAL)

Código do curso: 724
Duração: 08 semestres

Telefone: (55) 3220-8424
E-mail: cenicasufsm@yahoo.com.br

UFSM

Vagas: 20 vagas

Site: www.ufsm.br/cal

Ingresso: 1º semestre
ÁREAS DE ATUAÇÃO: - Ator ou Diretor - animador cultural em grupos teatrais, escolas, instituições, centros culturais,
secretarias de cultura e atividades na comunidade; pesquisas no campo das Artes Cênicas, docente em instituições de
Ensino Superior; produzir e gerenciar eventos culturais; - Direção Teatral - diretor de espetáculos, cinema, rádio, televisão
e vídeo; - Interpretação Teatral - ator em espetáculos, cinema, rádio, televisão e vídeo.

ARTES VISUAIS – BACH. EM DES. E PLÁSTICA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Artes e Letras (CAL)

Código do curso: 727

Telefone: (55) 3220-8433

Duração: 08 semestres

E-mail: artesvisuais@ufsm.br

Vagas: 32 vagas (16 vagas por turma)

Site: www.ufsm.br/cal

Ingresso: 1º e 2º semestres
ÁREAS DE ATUAÇÃO: artista plástico montando e/ou realizando exposições pesquisando no campo das artes
visuais; exercer crítica e organizar eventos para museus, galerias, salas de exposições e demais instituições que
envolvam o campo da visualidade.

ARTES VISUAIS – LIC.PLENA EM DES. E PLÁSTICA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Artes e Letras (CAL)

Código do curso: 728

Telefone: (55) 3220-8433

Duração: 08 semestres

E-mail: artesvisuais@ufsm.br

Vagas: 18 vagas (09 vagas por turma)

Site: www.ufsm.br/cal

Ingresso: 1º e 2º semestres
ÁREAS DE ATUAÇÃO: professor em ensino das Artes Visuais em todos os níveis; desenvolver pesquisas em arte e
educação; atuar em espaços culturais vinculados ao ensino da arte.

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – BACHARELADO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Tecnologia (CT)

Código do curso: 307

Telefone: (55) 3220-8523 ramal 27

Duração: 08 semestres
Vagas: 40 vagas

E-mail: coord-bcc@inf.ufsm.br
Site: www.inf.ufsm.br

ÁREAS DE ATUAÇÃO: projeta, desenvolve e gerencia soluções computacionais para diversos tipos de problema, em
diversas áreas de conhecimento. Projeta, instala e gerencia sistemas de automação e redes de computadores. Presta
consultoria sobre informática no seu uso e na sua aplicação; administra a área de informática nas empresas; desenvolve
sistemas operacionais, linguagens de programação, gerenciadores de banco de dados, protocolos de comunicação;
desenvolve pesquisa para melhorar os recursos computacionais; atua no magistério de Ensino Superior.

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LIC. E BACH.
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 128

Naturais e Exatas (CCNE)

Duração: 08 semestres

Telefone: (55) 3220-8224

Vagas: 44 vagas
Ingresso: 1º semestre

E-mail: cursocbiologicas@mail.ufsm.br
Site: www.ufsm.br/ccne

GUIA DE CURSOS 2013

Ingresso: 1º semestre

ÁREAS DE ATUAÇÃO: pesquisa básica e aplicada nas diferentes áreas e subáreas do conhecimento do biólogo;
desenvolver atividades de docência em diferentes níveis - ensino de ciências no nível fundamental e ensino de biologia
nos níveis médio e superior; realizar prestação de serviços na forma de elaboração de estudos, projetos de pesquisa,
consultorias, assessorias técnicas, emissão de laudos e pareceres, perícias e fiscalização, sempre no sentido de que a
legislação relativa à área das ciências biológicas seja cumprida; ocupar cargos técnico-administrativos em diferentes
níveis, gerenciando e executando tarefas nas diferentes áreas e subáreas das ciências biológicas, no âmbito de sua
formação; organizar, coordenar e participar de equipes multiprofissionais e/ou interdisciplinares, em projetos que
envolvam manejo e conservação da biodiversidade, políticas de meio ambiente e saúde, biotecnologia, bioprospecção,
biossegurança e gestão ambiental.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS – DIURNO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 524

Sociais e Humanas (CCSH)

Duração: 10 semestres
Vagas: 40 vagas

Telefone: (55) 3220-9260
E-mail: coordcontabeis@mail.ufsm.br

Ingresso: 2º semestre

Site: www.ufsm.br/contabeis

ÁREAS DE ATUAÇÃO: registra, analisa e propõe estratégias para as empresas; planejamento estratégico de uma
empresa; análise de sistemas financeiros (principalmente em bolsas de valores); contador geral de uma empresa;
profissional autônomo; instituições de Ensino Superior, prefeituras, bancos centrais, tribunais de contas, empresas
de todos os portes, bolsas de valores e na área de auditoria fiscal, onde tem o trabalho de fiscalizar os relatórios
contábeis da empresa para assegurar que não está havendo nenhum tipo de desvio.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS – NOTURNO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 502

Sociais e Humanas (CCSH)

Duração: 10 semestres
Vagas: 40 vagas

Telefone: (55) 3220-9260
E-mail: coordcontabeis@mail.ufsm.br

UFSM

Ingresso: 1º semestre

Site: www.ufsm.br/contabeis

ÁREAS DE ATUAÇÃO: registra, analisa e propõe estratégias para as empresas; planejamento estratégico de uma
empresa; análise de sistemas financeiros (principalmente em bolsas de valores); contador geral de uma empresa;
profissional autônomo; instituições de Ensino Superior, prefeituras, bancos centrais, tribunais de contas, empresas
de todos os portes, bolsas de valores e na área de auditoria fiscal, onde tem o trabalho de fiscalizar os relatórios
contábeis da empresa para assegurar que não está havendo nenhum tipo de desvio.

CIÊNCIAS ECONÔMICAS – DIURNO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 521

Sociais e Humanas (CCSH)

Duração: 08 semestres
Vagas: 40 vagas

Telefone: (55) 3220-9294
E-mail: ccienciaseconomicas@yahoo.com.br

Ingresso: 1º semestre

Site: www.ufsm.br/ccsh

ÁREAS DE ATUAÇÃO: gerir e aumentar riquezas; analisar cenários econômicos; prever mudanças no mercado
econômico e financeiro; zelar por uma economia ambientalmente sustentável; questões macroeconômicas,
inflação, déficit, análise de dados estatísticos, análise de custos, microeconomia, planejamento financeiro,
formação e estudos de custos e preços, estudos setoriais e análise de competitividade das empresas, projetos de
sustentabilidade e redes de cooperação, comércio exterior, bolsas de valores, assessorias e consultorias públicas e
privadas.

CIÊNCIAS ECONÔMICAS – NOTURNO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 504

Sociais e Humanas (CCSH)

Duração: 10 semestres
Vagas: 40 vagas

Telefone: (55) 3220-9294
E-mail: ccienciaseconomicas@yahoo.com.br

Ingresso: 2º semestre

Site: www.ufsm.br/ccsh

ÁREAS DE ATUAÇÃO: gerir e aumentar riquezas; analisar cenários econômicos; prever mudanças no mercado
econômico e financeiro; zelar por uma economia ambientalmente sustentável; questões macroeconômicas,
inflação, déficit, análise de dados estatísticos, análise de custos, microeconomia, planejamento financeiro,
formação e estudos de custos e preços, estudos setoriais e análise de competitividade das empresas, projetos de
sustentabilidade e redes de cooperação, comércio exterior, bolsas de valores, assessorias e consultorias públicas e

CIÊNCIAS SOCIAIS – BACHARELADO – NOTURNO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 522

Sociais e Humanas (CCSH)

Duração: 08 semestres
Vagas: 40 vagas
Ingresso: 1º semestre

Telefone: (55) 3220-8808
E-mail: cienciassociais.ufsm@gmail.com
Site: www.ufsm.br/csociais

ÁREAS DE ATUAÇÃO: sociologia; antropologia; ciência política; planejamento social; pesquisas sociais na área
acadêmica e na área não acadêmica; planejamento, consultoria, formação e assessoria junto a organizações
públicas, privadas, não governamentais ou governamentais, partidos políticos, movimentos sociais e atividades
similares; pesquisa e análise dos fenômenos organizacionais; docência em Ensino Superior.
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privadas.

COM. SOCIAL – HAB. JORNALISMO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 506

Sociais e Humanas (CCSH)

Duração: 08 semestres
Vagas: 30 vagas

Telefone: (55) 3220-8487
E-mail: coordenacaojn.ufsm@gmail.com

Ingresso: 1º semestre

Site: www.ufsm.br/facos

ÁREAS DE ATUAÇÃO: meios de comunicação de massa (jornal, revista, rádio e televisão); meios de comunicação
online; assessorias de comunicação em empresas, instituições e organizações não governamentais; meios de
comunicação comunitários; ensino de nível superior e outros campos afins.

COM. SOCIAL – HAB. PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 507

Sociais e Humanas (CCSH)

Duração: 08 semestres
Vagas: 30 vagas

Telefone: (55) 3220-8487
E-mail: coordenacaopp.ufsm@gmail.com

Ingresso: 1º semestre

Site: www.ufsm.br/facos

ÁREAS DE ATUAÇÃO: propor e executar soluções de comunicação, com o objetivo de atingir eficazmente objetivos
do mercado de anunciantes; interpretar objetivos mercadológicos de empresas e instituições, traduzindo em
objetivos e procedimentos de comunicação adequados às diferentes situações; planejamento, criação, produção,
difusão, avaliação e gestão da comunicação publicitária em empresas especializadas em publicidade e propaganda,
em empresas e instituições anunciantes, em veículos ou em assessorias de comunicação; agências de publicidade e
propaganda; assessorias de comunicação; departamentos de comunicação de empresas e instituições; veículos de
comunicação; produtoras de vídeo e áudio; estúdios de design gráfico; empresas de web design; ensino de nível
superior e outros campos afins.

UFSM

COM. SOCIAL – HAB. RELAÇÕES PÚBLICAS
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 508

Sociais e Humanas (CCSH)

Duração: 08 semestres
Vagas: 30 vagas
Ingresso: 1º semestre

Telefone: (55) 3220-8487
E-mail: coordenacaorp.ufsm@gmail.com
Site: www.ufsm.br/facos

ÁREAS DE ATUAÇÃO: pesquisar, planejar e executar atividades e programas de avaliação, com a finalidade de
estabelecer, manter compreensão mútua e promover a integração entre as instituições e seus públicos;
compreender a natureza das linguagens e dos fenômenos culturais envolvidos nos sistemas contemporâneos de
comunicação e, em particular, no processo de comunicação das instituições com seus públicos; compreender o
papel dos sistemas e processos de comunicação na contemporaneidade, bem como a evolução histórica destes e
suas relações com a cultura, a política e a economia; interpretar a realidade social e o desenvolvimento do
pensamento especulativo sobre perspectivas futuras; entidades/instituições públicas e privadas; organizações não
governamentais; sindicatos; agências de comunicação; cooperativas; empresas jornalísticas; assessorias de
comunicação; partidos políticos e outras entidades que requeiram as atividades do profissional de relações públicas
com finalidades institucionais ou em apoio às áreas de recursos humanos e de marketing.

COM. SOCIAL – PRODUÇÃO EDITORIAL
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 529

Sociais e Humanas (CCSH)

Duração: 08 semestres
Vagas: 30 vagas
Ingresso: 1º semestre

Telefone: (55) 3220-8487
E-mail: coordenacaope.ufsm@gmail.com
Site: www.ufsm.br/facos

ÁREAS DE ATUAÇÃO: mídias impressa, audiovisual, web e hipermídia, principalmente voltado para a convergência
midiática; criação de projetos de produtos e gerenciamento do processo de produção e execução; processos de
produção de registros sonoros, videográficos e digitais: CDs, vídeo e edição de publicações na internet;
desenvolver ações de planejamento, organização e sistematização dos processos editoriais: acompanhamento
gráfico de produtos editoriais, seleção de originais, projetos de obras e publicações, planejamento e organização de
séries e coleções, planejamento de distribuição, veiculação e tratamento de produtos editoriais.

Forma de ingresso: Concurso Vestibular
Código do curso: 762
Duração: 08 semestres
Vagas: 15 vagas

Centro: Centro de Artes e Letras (CAL)
Telefone: (55) 3220-8262
E-mail: cdanca.ufsm@gmail.com
Site: www.ufsm.br/cal

Ingresso: 1º semestre
ÁREAS DE ATUAÇÃO: Bailarino, Coreógrafo e Diretor de espetáculos para Teatro, Cinema, Televisão, Vídeo;
realizar performances em espaços alternativos ou multimídias; atuar de forma comprometida com o fazer artístico
no desenvolvimento de processos de pesquisa no campo da dança; produzir e gerenciar espetáculos e eventos
culturais; atuar como docente em Instituições de Ensino Superior; atuar no exercício do ensino de dança no âmbito
formal e/ou informal em projetos e práticas comunitárias; desenvolver atividades como animador cultural em
grupos de Dança, em escolas, instituições, centros culturais, secretarias de cultura; atuar como técnico em
atividades diversas que envolvem a produção de espetáculos como Cenógrafo, Figurinista e Iluminador.
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DANÇA – BACHARELADO

DANÇA – LICENCIATURA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Educação

Código do curso: 763

Física e Desportos (CEFD)

Duração: 08 semestres

Telefone: (55) 3220-8315

Vagas: 15 vagas

E-mail: coordenacefd@gmail.com

Ingresso: 1º semestre

Site: www.ufsm.br/cefd

ÁREAS DE ATUAÇÃO: professor de ensino de Educação Infantil, Fundamental e Médio e de pessoas com
necessidades especiais; professor em escolas especializadas em dança e nas associações e/ou centros
comunitários, creches, ONGs, etc.

DESENHO INDUSTRIAL – PROGRAMAÇÃO VISUAL
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Educação

Código do curso: 718

Física e Desportos (CEFD)

Duração: 09 semestres

Telefone: (55) 3220-8470

Vagas: 20 vagas

E-mail: desenhoindustrial@smail.ufsm.br

Ingresso: 1º semestre

Site: www.ufsm.br/cal

ÁREAS DE ATUAÇÃO: trabalhar no bidimensional (produtos planos); editoração, embalagem (decoração),
fotografia, identidade corporativa, ilustração, impressos, tipografia, diagramação de livros, elaboração de cartazes,
sites (web design), história em quadrinhos, marcas, logotipos, sinalização; escritórios de programação visual,
editoras de livros e revistas, agências de publicidade, gráfica, empresas de website.

DESENHO INDUSTRIAL – PROJETO DE PRODUTO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular
Código do curso: 738

Física e Desportos (CEFD)

Duração: 09 semestres

Telefone: (55) 3220-8470

Vagas: 20 vagas

UFSM

Centro: Centro de Educação

Ingresso: 1º semestre

E-mail: desenhoindustrial@smail.ufsm.br
Site: www.ufsm.br/cal

ÁREAS DE ATUAÇÃO: produtos tridimensionais (com volume); projeto de móveis, aparelhos eletroeletrônicos,
cerâmica decorativa e utilitária, componentes automobilísticos, embalagens, equipamentos eletrodomésticos,
implementos e máquinas, instrumentos, interiores, mobiliário, utensílios domésticos; empresas ou escritórios com
departamento de desenvolvimento de produtos.

DIREITO – DIURNO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 503

Sociais e Humanas (CCSH)

Duração: 10 semestres

Telefone: (55) 3220-9250

Vagas: 40 vagas

E-mail: direito@ufsm.br

Ingresso: 1º semestre

Site: www.ufsm.br/direito

ÁREAS DE ATUAÇÃO: Direito Civil, Direito Empresarial, Direito Ambiental, Direito Agrário e Direito Tributário.
Depois de formado, os profissionais devem fazer a prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a qual
identifica os que estão aptos a trabalhar em qualquer área do Direito.

DIREITO – NOTURNO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 519

Sociais e Humanas (CCSH)

Duração: 11 semestres

Telefone: (55) 3220-9250

Vagas: 40 vagas

E-mail: direito@ufsm.br

Ingresso: 2º semestre

Site: www.ufsm.br/direito

ÁREAS DE ATUAÇÃO: Direito Civil, Direito Empresarial, Direito Ambiental, Direito Agrário e Direito Tributário.
Depois de formado, os profissionais devem fazer a prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a qual

EDUCAÇÃO ESPECIAL – LICENCIATURA – DIURNO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular
Código do curso: 633
Duração: 08 semestres
Vagas: 50 vagas
Ingresso: 1º semestre

Centro: Centro de Educação,
Biologia e Letras (CE)
Telefone: (55) 3220-8426
E-mail: edespecial.ufsm@gmail.com
Site: www.ufsm.br/edespecial

ÁREAS DE ATUAÇÃO: classes especiais ou escolas especiais que atendam alunos com dificuldades de
aprendizagem, déficit cognitivo e surdez nas etapas da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental;
serviços de apoio pedagógico especializado para alunos que apresentam necessidades educacionais especiais,
além de outras modalidades de atendimento, como sala de recursos, classes hospitalares e ambiente domiciliar.
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identifica os que estão aptos a trabalhar em qualquer área do Direito.

EDUCAÇÃO ESPECIAL – LICENCIATURA – NOTURNO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular
Código do curso: 637
Duração: 09 semestres
Vagas: 45 vagas
Ingresso: 2º semestre

Centro: Centro de Educação,
Biologia e Letras (CE)
Telefone: (55) 3220-9482
E-mail: eespecialnoturno@gmail.com
Site: www.ufsm.br/edespecial

ÁREAS DE ATUAÇÃO: classes especiais ou escolas especiais que atendam alunos com dificuldades de
aprendizagem, déficit cognitivo e surdez nas etapas da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental;
serviços de apoio pedagógico especializado para alunos que apresentam necessidades educacionais especiais,
além de outras modalidades de atendimento, como sala de recursos, classes hospitalares e ambiente domiciliar.

EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Educação

Código do curso: 809

Física e Desportos (CEFD)

Duração: 08 semestres

Telefone: (55) 3220-8315

Vagas: 66 vagas (33 vagas por turma)
Ingresso: 1º e 2º semestres

E-mail: coordenacefd@gmail.com
Site: www.ufsm.br/cefd

ÁREAS DE ATUAÇÃO: ensino e pesquisa voltados à saúde e aos esportes; academias de ginástica; escolinhas de
esportes; instituições públicas ligadas aos esportes; instituições públicas ligadas à saúde; em instituições e órgãos
públicos e privados com pesquisas nas áreas de saúde e esportes; hotéis; cruzeiros e órgãos turísticos com
recreação, esportes e orientação de exercícios físicos e recreação; clínicas de reabilitação, hospitais e unidades
básicas de saúde como orientador de exercícios físicos e com recreação; no ensino superior; com consultorias e
assessorias ligadas aos esportes e à saúde.

EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular
Código do curso: 801

Física e Desportos (CEFD)

Duração: 08 semestres

Telefone: (55) 3220-8315

Vagas: 66 vagas (33 vagas por turma)
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Centro: Centro de Educação

Ingresso: 1º e 2º semestres

E-mail: coordenacefd@gmail.com
Site: www.ufsm.br/cefd

ÁREAS DE ATUAÇÃO: Educação Básica: instituições públicas e privadas de ensino infantil, fundamental, médio e
superior; Instituições, entidades ou órgãos que atuam com populações especiais; Secretarias municipais, estaduais
e nacionais voltadas à área da Educação Física.

ENFERMAGEM
Forma de ingresso: Concurso Vestibular
Código do curso: 209
Duração: 08 semestres
Vagas: 50 vagas (25 vagas por turma)

Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Telefone: (55) 3220-8473
E-mail: cursoenfermagemufsm@gmail.com
Site: www.ufsm.br/ccs

Ingresso: 1º e 2º semestres
ÁREAS DE ATUAÇÃO: enfermeiro; educação em enfermagem, Ensino Superior; pesquisa e extensão; assistência a
comunidades, rede básica de saúde, rede hospitalar e programa da saúde da família; assessoria e consultoria;
política de saúde e de educação; atividade empresarial; atuação em entidades de categoria (Associação Brasileira de
Enfermagem, Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem, Sindicato dos Enfermeiros).

ENGENHARIA ACÚSTICA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Tecnologia (CT)

Código do curso: 311

Física e Desportos (CEFD)

Duração: 10 semestres

Telefone: (55) 3220-9636

Vagas: 40 vagas
Ingresso: 2º semestre

E-mail: secretaria@eac.ufsm.br
Site: www.eac.ufsm.br

ÁREAS DE ATUAÇÃO: grandes empresas públicas e privadas; empreendimentos próprios ou de forma autônoma;
supervisão, coordenação e orientação técnica; estudo, planejamento, projeto e especificação; estudo de viabilidade
técnico-econômica; assistência, assessoria e consultoria; direção de obra e serviço técnico; vistoria, perícia, avaliação,
arbitramento, laudo e parecer técnico; desempenho de cargo e função técnica; ensino, pesquisa, análise,
experimentação, ensaio e divulgação técnica; elaboração de orçamento; padronização, mensuração e controle de
qualidade; execução de obra e serviço técnico; fiscalização de obra e serviço técnico; produção técnica e especializada;
condução de trabalho técnico; condução de equipe de instalação, operação, reparo ou manutenção; execução de
instalação, montagem e reparo; operação e manutenção de equipamento e instalação; execução de desenho técnico;
serviços diversificados: acústica de salas, concepção de materiais acústicos, controle de ruído, acústica musical,

ENGENHARIA CIVIL
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Tecnologia (CT)

Código do curso: 302

Telefone: (55) 3220-8400

Duração: 10 semestres

E-mail: engcivil@ufsm.br

Vagas: 77 vagas (38 para a 1ª turma e 39 para a 2ª turma)

Site: www.ufsm.br/engcivil

Ingresso: 1º e 2º semestres
ÁREAS DE ATUAÇÃO: casas, prédios, pontes, barragens, abrir estradas e canalizar rios e córregos, atuando sempre
em parceria com outros profissionais, como o arquiteto, o topógrafo, o geólogo e o engenheiro de agrimensura.
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eletroacústica, áudio profissional e psicoacústica.

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Tecnologia (CT)

Código do curso: 312
Duração: 10 semestres

Telefone: (55) 3220-9636
E-mail: ecomp@gmail.com

Vagas: 40 vagas

Site: www.ecomp.ufsm.br

Ingresso: 2º semestre

ÁREAS DE ATUAÇÃO: grandes empresas públicas e privadas, empreendimentos próprios ou atuação autônoma;
materiais elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos em geral; sistemas de comunicação e telecomunicações;
sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico; supervisão, coordenação e orientação técnica; estudo,
planejamento, projeto e especificação; estudo de viabilidade técnico-econômica; assistência, assessoria e consultoria;
direção de obra e serviço técnico; vistoriarícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; desempenho de cargo e
função técnica; ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão; elaboração de
orçamento; padronização, mensuração e controle de qualidade; execução de obra e serviço técnico; fiscalização de obra
e serviço técnico; produção técnica e especializada; condução de trabalho técnico; condução de equipe de instalação,
montagem, operação, reparo ou manutenção; execução de instalação, montagem e reparo; operação e manutenção de
equipamento e instalação; execução de desenho técnico.

ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Tecnologia (CT)

Código do curso: 310

Telefone: (55) 3220-9649

Duração: 10 semestres

E-mail: eca@mail.ufsm.br

Vagas: 40 vagas

Site: www.ufsm.br/engautom

Ingresso: 2º semestre

ÁREAS DE ATUAÇÃO: eletrônica e comunicações, eletrotécnica e de controle e automação; supervisão, coordenação e
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orientação técnica; estudo, planejamento, projeto e especificação; estudo de viabilidade técnico-econômica; assistência,
assessoria e consultoria; direção de obra e serviço técnico; vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer
técnico; desempenho de cargo e função técnica; ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica;
extensão; elaboração de orçamento; padronização, mensuração e controle de qualidade; execução de obra e serviço
técnico; fiscalização de obra e serviço técnico; produção técnica e especializada; condução de trabalho técnico;
condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; execução de instalação, montagem e
reparo; operação e manutenção de equipamento e instalação; execução de desenho técnico.

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Tecnologia (CT)

Código do curso: 313

Telefone: (55) 3220-8442

Duração: 10 semestres

E-mail: producao@ufsm.br

Vagas: 40 vagas

Site: www.ufsm.br/engproducao

Ingresso: 2º semestre

ÁREAS DE ATUAÇÃO: Gestão de Produção: gestão de sistemas de produção, planejamento e controle da produção;
logística e gestão da cadeia de suprimentos; arranjo físico de máquinas, equipamentos e facilidades; movimentação de
materiais; projeto de fábrica e de instalações industriais; gestão da manutenção; simulação da produção; gestão de
processos produtivos; gestão de processos produtivos discretos; gestão de processos produtivos contínuos; gestão da
automatização de equipamentos e processos; planejamento de processos produtivos.
Gestão de Qualidade: controle estatístico da qualidade; normalização e certificação para a qualidade; confiabilidade de
equipamentos, máquinas e produtos; qualidade em serviços.

ENGENHARIA ELÉTRICA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular
Código do curso: 303
Duração: 10 semestres
Vagas: 60 vagas (30 vagas por turma)

Centro: Centro de Tecnologia (CT)
Telefone: (55) 3220-9488
E-mail: eng.eletrica.ufsm@gmail.com
Site: www.ufsm.br/cee

Ingresso: 1º e 2º semestres

ÁREAS DE ATUAÇÃO: automação industrial; fontes alternativas de energia; geração, transmissão e distribuição de
energia; microeletrônica; profissional autônomo; aeroespacial; docência; biomédica; instrumentação; telecomunicação;

ENGENHARIA FLORESTAL
Forma de ingresso: Concurso Vestibular
Código do curso: 402
Duração: 10 semestres
Vagas: 66 vagas (33 vagas por turma)
Ingresso: 1º e 2º semestres

Centro: Centro de Ciências Rurais (CCR)
Telefone: (55) 3220-8358
E-mail: cengenhariaflorestal@gmail.com
Site: www.ufsm.br/florestal
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órgãos reguladores; informática e computação; redes elétricas e lógicas; engenharia sonora e tecnologia embarcada.

ÁREAS DE ATUAÇÃO: planeja, executa e revisa planos de manejo florestal; planeja e executa planos de implantação
florestal e recuperação de áreas degradadas; administra, opera e mantém sistemas de produção florestal em florestas
naturais e plantadas; orienta o desenvolvimento de políticas públicas sobre a conservação e uso de ecossistemas
florestais; coordena o planejamento e linhas de atuação de entidades de defesa do meio ambiente; coopera na
elaboração e execução de projetos de desenvolvimento rural sustentável; coordena sistemas de monitoramento
ambiental e planejamento e execução de projetos de extensão rural; coordena e executa programas de educação
ambiental e projetos ambientais; planeja, mapeia, coordena e executa projetos temáticos em geral, classificação,
espacialização e quantificação de recursos naturais renováveis; planeja e coordena projetos de arborização e paisagismo,
de fauna silvestre, de avaliação e perícia, de turismo rural e ecoturismo, de sistemas de manejo e produção de produtos
secundários da floresta, de sistemas agrossilvipastoris e de produção e cultivo de espécies florestais de interesse
regional; coordena o planejamento e execução de projetos de abastecimento de indústrias e controle de qualidade de
matéria-prima florestal.

ENGENHARIA MECÂNICA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular
Código do curso: 304
Duração: 10 semestres
Vagas: 50 vagas (25 vagas por turma)

Centro: Centro de Tecnologia (CT)
Telefone: (55) 3220-8407
E-mail: mecanica@ufsm.br
Site: http://www.ufsm.br/engmec

Ingresso: 1º e 2º semestres

ÁREAS DE ATUAÇÃO: supervisão, coordenação e orientação técnica; estudo, planejamento, projeto e especificação;
estudo da viabilidade técnico-econômica; assistência, assessoria e consultoria; direção e/ou serviço técnico; vistoria,
perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; desempenho de cargo e função técnica; ensino, pesquisa,
análise, experimentação, ensaio, divulgação técnica e extensão; elaboração de orçamento; padronização, mensuração e
controle de qualidade; execução de obra e serviço técnico; fiscalização de obra e serviço técnico; produção técnica e
especializada; condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; condução de trabalho
técnico; execução de instalação, montagem e reparo; operação e manutenção de equipamentos e instalações e execução
de desenho técnico, nas áreas de: processos mecânicos; máquinas em geral; instalações industriais e mecânicas;
equipamentos mecânicos e eletromecânicos; veículos automotores; sistemas de produção; transporte e utilização de
calor; sistemas de refrigeração e de ar condicionado; serviços correlatos e afins.

ENGENHARIA QUÍMICA

UFSM

Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Tecnologia (CT)

Código do curso: 305

Telefone: (55) 3220-8428

Duração: 10 semestres

E-mail: cceq@ct.ufsm.br

Vagas: 72 vagas (36 vagas por turma)

Site: www.ufsm.br/ceq

Ingresso: 1º e 2º semestres

ÁREAS DE ATUAÇÃO: empresas públicas ou privadas, órgãos de assessoria, institutos de pesquisa, universidades;
profissional autônomo ou empresário, prestando assistência, assessoria e consultoria a empresas.

ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Tecnologia (CT)

Código do curso: 309

Telefone: (55) 3220-9667

Duração: 10 semestres

E-mail: absdeus@gmail.com

Vagas: 40 vagas

Site: www.ufsm.br/esa

Ingresso: 2º semestre

ÁREAS DE ATUAÇÃO: gerenciamento e implantação de processos em indústrias, projetos de reciclagem, restauração de
áreas poluídas, pesquisas em centros ou universidades, geração de energia, elemento de interligação de outras
profissões com o intuito de gerenciamento ambiental, licenciamento ambiental, indústrias e empresas (saneamento,
gestão ambiental e licenciamento); projeto, construção, ampliação e operação de sistemas de saneamento básico e
ambiental; planejamento e gestão de recursos naturais renováveis e não renováveis; planeja, coordena, projeta, executa
e administra redes de distribuição de água e de esgotamento sanitário; estações de tratamento de água e esgoto; coleta e
disposição final dos resíduos sólidos; o processo de drenagem urbana e rural; estudos de impactos ambientais de
intervenções antrópicas; monitoramento ambiental; planejamento ambiental, com a finalidade de definir ações de
prevenção e mitigação desses impactos. É responsável pela prevenção da poluição no meio aquático, terrestre e aéreo;
estudos de diagnóstico e prognóstico; planeja, projeta, executa e fiscaliza planos e obras de mitigação e recuperação de
passivos ambientais; estudos de fragilidades ambientais, diagnósticos, monitoramento ambiental, planejamento e gestão
em nível de bacias hidrográficas e regiões hidrográficas.

ESTATÍSTICA – BACHARELADO – NOTURNO
Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 139

Naturais e Exatas (CCNE)

Duração: 10 semestres

Telefone: (55) 3220-8612

Vagas: 30 vagas
Ingresso: 2º semestre

E-mail: bachareladoestatistica@gmail.com
Site: www.ufsm.br/ccne

ÁREAS DE ATUAÇÃO: traçar planos sociais, econômicos e projetar metas para o futuro; obter dados, testes de hipóteses,
estimação de parâmetros e interpretação dos resultados; monitorar e analisar o mercado, nos sistemas de informações
de marketing, na prospecção e avaliação de oportunidades, no desenvolvimento de produtos, nas decisões relativas a
preços, previsão de vendas, logística da distribuição, bem como no desenvolvimento e avaliação de campanhas
publicitárias; prever taxas de juros e preços de diferentes bens para desenvolvimento de estratégias de investimentos
que maximizem os lucros. Na área financeira, atua no departamento de seguros e análise atuarial; na avaliação e seleção
de investimentos; no estudo e desenvolvimento de modelos financeiros. Na área de Recursos Humanos, auxilia na
validação de instrumentos de pesquisa para compatibilização entre os conhecimentos e habilidades dos empregados e
as atividades desenvolvidas por eles; análise estatística; docente, ministrando disciplinas aplicadas, pesquisando e
desenvolvendo novas metodologias de análise para os mais variados problemas práticos e teóricos; assessorar
pesquisadores de outras áreas.
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Forma de ingresso: Concurso Vestibular

FABRICAÇÃO MECÂNICA – TECNOLOGIA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Colégio Técnico Industrial

Código do curso: 083.CTISM

de Santa Maria (CTISM)

Duração: 07 semestres
Vagas: 40 vagas

Telefone: (55) 3220-2498
E-mail: coordenação.fabmec@ctism.ufsm.br

Ingresso: 1º semestre

Site: www.ctism.ufsm.br

ÁREAS DE ATUAÇÃO: fabricação mecânica, tanto na manufatura de ferramentas e de produtos como nos processos de
produção e obtenção dos materiais de construção mecânica; empresas e instituições de todos os tipos e portes;
consultoria e assessoria, assistência técnica de equipamentos, vendas de equipamentos (vendas técnicas), manutenção
de equipamentos, setor público, instrutor técnico.

FARMÁCIA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)

Código do curso: 211
Duração: 10 semestres

Telefone: (55) 3220-8346
E-mail: ccfarm@ccs.ufsm.br

Vagas: 100 vagas (50 vagas por turma)

Site: www.ufsm.br/ccs

Ingresso: 1º e 2º semestres

ÁREAS DE ATUAÇÃO: manipulação e dispensação de medicamentos, atenção farmacêutica, análises clínicas, análises
toxicológicas e análises de alimentos, em estabelecimentos na área da saúde pública e privada.

FILOSOFIA – BACHARELADO – NOTURNO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 138

Sociais e Humanas (CCSH))
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Duração: 09 semestres
Vagas: 40 vagas
Ingresso: 1º semestre

Telefone: (55) 3220-8132 ramal 27
E-mail: bachareladofilosofia@ufsm.br
Site: www.ufsm.br/filosofia

ÁREAS DE ATUAÇÃO: Ensino Superior; rede pública e privada de ensino; instituições e empresas públicas e privadas em
atividades que exijam a presença do profissional: comitês de ética, consultoria em questões políticas, etc.

FILOSOFIA – LICENCIATURA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 101

Sociais e Humanas (CCSH))

Duração: 08 semestres
Vagas: 40 vagas
Ingresso: 1º semestre

Telefone: (55) 3220-8132 ramal 20
E-mail: licenciaturafilosofia@ufsm.br
Site: www.ufsm.br/filosofia

ÁREAS DE ATUAÇÃO: docência no Ensino Médio ou Superior; pesquisa.

FÍSICA – BACHARELADO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 123

Naturais e Exatas (CCNE)

Duração: 08 semestres

Telefone: (55) 3220-8455

Vagas: 22 vagas
Ingresso: 1º semestre

E-mail: cursodefísica@ufsm.br
Site: www.ufsm.br/cursodefisica

ÁREAS DE ATUAÇÃO: pesquisa básica ou aplicada; extensão; produção e disseminação do saber científico como aluno
de mestrado e doutorado; divulgação científica.

FÍSICA – LICENCIATURA – DIURNO
Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 102

Naturais e Exatas (CCNE)

Duração: 08 semestres

Telefone: (55) 3220-8455

Vagas: 25 vagas
Ingresso: 1º semestre

E-mail: cursodefísica@ufsm.br
Site: www.ufsm.br/cursodefisica

ÁREAS DE ATUAÇÃO: professor no nível médio; pesquisador em ensino de física tanto no setor público quanto privado.

FÍSICA – LICENCIATURA – NOTURNO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 126

Naturais e Exatas (CCNE)

Duração: 10 semestres

Telefone: (55) 3220-8455

Vagas: 25 vagas
Ingresso: 2º semestre

E-mail: cursodefísica@ufsm.br
Site: www.ufsm.br/cursodefisica

ÁREAS DE ATUAÇÃO: professor no nível médio; pesquisador em ensino de física tanto no setor público quanto privado.
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Forma de ingresso: Concurso Vestibular

FISIOTERAPIA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)

Código do curso: 210

Telefone: (55) 3220-8479

Duração: 09 semestres

E-mail: fisioufsm@gmail.com

Vagas: 48 vagas (24 vagas por turma)

Site: www.ufsm.br/ccs

Ingresso: 1º e 2º semestres

ÁREAS DE ATUAÇÃO: fisioterapia clínica (hospitais, clínicas, ambulatórios, consultórios, centros de reabilitação); saúde
coletiva (programas institucionais, ações básicas de saúde, fisioterapia do trabalho, vigilância sanitária); educação
(docência - níveis secundário e superior, extensão, pesquisa, supervisão - técnica e administrativa, direção e coordenação
de cursos); e indústria de equipamentos de uso fisioterapêutico e área esportiva.

FONOAUDIOLOGIA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)

Código do curso: 204
Duração: 08 semestres

Telefone: (55) 3220-8348
E-mail: ufsm.fono@gmail.com

Vagas: 30 vagas

Site: www.ufsm.br/ccs

Ingresso: 1º semestre

ÁREAS DE ATUAÇÃO: desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área da comunicação escrita e oral, voz e
audição; participar de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação da comunicação oral e escrita, voz e audição;
realizar terapia fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar o aperfeiçoamento
dos padrões da voz e fala; colaborar em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras ciências; projetar, dirigir ou efetuar
pesquisas fonoaudiológicas promovidas por entidades públicas, privadas, autárquicas e mistas; lecionar teoria e prática
fonoaudiológicas; dirigir serviços de fonoaudiologia em estabelecimentos públicos, privados, autárquicos e mistos;
supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos de fonoaudiologia; assessorar órgãos e
estabelecimentos públicos, autárquicos, privados ou mistos no campo da fonoaudiologia; participar da equipe de
orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos preventivos ligados a assuntos fonoaudiológicos; dar parecer
fonoaudiológico na área da comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar outras atividades inerentes à sua formação
universitária.

GEOGRAFIA – BACHARELADO
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Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 122

Naturais e Exatas (CCNE)

Duração: 08 semestres

Telefone: (55) 3220-8388

Vagas: 30 vagas
Ingresso: 1º semestre

E-mail: nilza.geo@gmail.com
Site: www.ufsm.br/geografia

ÁREAS DE ATUAÇÃO: pesquisa, consultoria e planejamento; aplicar metodologia científica; executar e avaliar processos
de organização espacial; participar de planejamentos regionais, urbanos, rurais e ambientais.

GEOGRAFIA – LICENCIATURA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 121

Naturais e Exatas (CCNE)

Duração: 08 semestres

Telefone: (55) 3220-8388

Vagas: 36 vagas

E-mail: nilza.geo@gmail.com

Ingresso: 1º semestre

Site: www.ufsm.br/geografia

ÁREAS DE ATUAÇÃO: professor para atuar no Ensino Fundamental e Médio; pesquisa das ciências geográficas.

GEOPROCESSAMENTO – TECNOLOGIA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular
Código do curso: 081.CPSM
Duração: 07 semestres
Vagas: 40 vagas
Ingresso: 1º semestre

Centro: Colégio Politécnico da Universidade
Federal de Santa Maria (CPSM)
Telefone: (55) 3220-9419 ramal 222
E-mail: geoprocessamento@politecnico.ufsm.br
Site: www.politecnico.ufsm.br

ÁREAS DE ATUAÇÃO: definir estudos a serem utilizados em processo de aquisição de dados espaciais; executar
tratamento e análise de dados topográficos, de sensores remotos e de satélites de posicionamento, utilizando programas
específicos de computador; produzir mapas, laudos e memoriais; executar funções de processamento gráfico e de
imagens; elaborar banco de dados geográficos; desenvolver ações que visem à reorganização do espaço, uso e ocupação
do solo; executar ações de planejamento e gestão de redes de transportes, saneamento básico, energia,
telecomunicações, saúde, educação, turismo, com aplicação de SIGs; manusear dados georeferenciados e programas
computacionais que os manipulam; desenvolver formas de análise de dados de maneira a gerar informação útil em

GESTÃO DE COOPERATIVAS – TECNOLOGIA – NOTURNO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular
Código do curso: 082.CPSM
Duração: 07 semestres
Vagas: 40 vagas
Ingresso: 2º semestre

Centro: Colégio Politécnico da Universidade
Federal de Santa Maria (CPSM)
Telefone: (55) 3220-9420 ramal 221
E-mail: gestao.cooperativas@politecnico.ufsm.br
Site: www.politecnico.ufsm.br

ÁREAS DE ATUAÇÃO: gestor em entidades cooperativas nos diversos ramos de atividades dessas instituições, tendo
competência e habilidade para ocupar cargos de presidência, gerência nos diversos setores, podendo ser responsável
pelas funções de planejamento, operação, controle e avaliação dos processos societário, contábil, tributário e fiscal.
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tempo hábil.

HISTÓRIA – LICENCIATURA E BACHARELADO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 130

Sociais e Humanas (CCSH)

Duração: 10 semestres

Telefone: (55) 3220-9224

Vagas: 40 vagas

E-mail: chistoriaufsm@mail.ufsm.br

Ingresso: 1º semestre

Site: www.ufsm.br/ccsh

ÁREAS DE ATUAÇÃO: magistério em todos os níveis de ensino; pesquisador em instituições e órgãos públicos e
privados, como museus, arquivos, institutos de cultura, turismo, veículos de comunicação; assessorias e consultorias;
gestão cultural; trabalhos em editoras; criação de material didático; atividades de extensão; promotor de ações
educativas em órgãos ou institutos de preservação cultural e do patrimônio.

LETRAS – ESPANHOL E LITERATURAS – LIC. – NOTURNO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Artes e Letras (CAL)

Código do curso: 737

Telefone: (55) 3220-8267

Duração: 10 semestres

E-mail: letrascal@smail.ufsm.br

Vagas: 30 vagas

Site: www.ufsm.br/cal

Ingresso: 2º semestre
ÁREAS DE ATUAÇÃO: professore do Ensino Fundamental e Médio, cursos pré-vestibulares e cursos particulares de
línguas estrangeiras; pesquisador, crítico literário, tradutor, intérprete, revisor de texto e roteirista.

LETRAS – INGLÊS E LITERATURAS – LIC.
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Artes e Letras (CAL)

Código do curso: 736

Telefone: (55) 3220-8267

Duração: 08 semestres

E-mail: letrascalufsm@gmail.com

Vagas: 35 vagas

Site: www.ufsm.br/cal

Ingresso: 1º semestre
ÁREAS DE ATUAÇÃO: professore do Ensino Fundamental, Médio e Superior, cursos pré-vestibulares e cursos
particulares de línguas estrangeiras; pesquisador, crítico literário, tradutor, intérprete, revisor de texto e roteirista.

LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS – LIC.
Forma de ingresso: Concurso Vestibular
Código do curso: 735

UFSM

Duração: 08 semestres
Vagas: 35 vagas

Centro: Centro de Artes e Letras (CAL)
Telefone: (55) 3220-8267
E-mail: letrascalufsm@gmail.com
Site: www.ufsm.br/cal

Ingresso: 1º semestre

ÁREAS DE ATUAÇÃO: professor do Ensino Fundamental, Médio e Superior, cursos pré-vestibulares; pesquisador, crítico
literário, tradutor, intérprete, revisor de texto e roteirista.

LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS – BAC.
Forma de ingresso: Concurso Vestibular
Código do curso: 757
Duração: 08 semestres
Vagas: 40 vagas

Centro: Centro de Artes e Letras (CAL)
Telefone: (55) 3220-9662
E-mail: bachareladoemletras@gmail.com
Site: www.ufsm.br/cal

Ingresso: 1º semestre

ÁREAS DE ATUAÇÃO: pesquisador, redator, linguista, crítico literário, revisor de textos, assessor cultural; realizar
estudos na pós-graduação para se tornar professor universitário; redator nas áreas de conhecimento técnico/científico e
na relação entre pesquisa e ensino.

MATEMÁTICA – BACHARELADO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 132.2

Naturais e Exatas (CCNE)

Duração: 08 semestres

Telefone: (55) 3220-8496

Vagas: 20 vagas
Ingresso: 1º semestre

E-mail: cmat@ufsm.br
Site: www.ufsm.br/ccne

ÁREAS DE ATUAÇÃO: magistério em nível fundamental e médio, ministrando a disciplina de matemática; desenvolver

MATEMÁTICA – LICENCIATURA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 132.1

Naturais e Exatas (CCNE)

Duração: 08 semestres

Telefone: (55) 3220-8496

Vagas: 30 vagas
Ingresso: 1º semestre

E-mail: cmat@ufsm.br
Site: www.ufsm.br/ccne

ÁREAS DE ATUAÇÃO: magistério em nível fundamental e médio, ministrando a disciplina de matemática; desenvolver
pesquisas em ensino de matemática.
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pesquisas em ensino de matemática.

MATEMÁTICA – LICENCIATURA – NOTURNO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 125

Naturais e Exatas (CCNE)

Duração: 10 semestres

Telefone: (55) 3220-8496

Vagas: 35 vagas

E-mail: cmat@ufsm.br

Ingresso: 2º semestre

Site: www.ufsm.br/ccne

ÁREAS DE ATUAÇÃO: professor do Ensino Fundamental e Médio; desenvolvimento de pesquisas em ensino da
matemática.

MEDICINA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)

Código do curso: 202

Telefone: (55) 3220-8554

Duração: 12 semestres

E-mail: coordmed@mail.ufsm.br

Vagas: 120 vagas (60 vagas por turma)

Site: www.ufsm.br/ccs

Ingresso: 1º e 2º semestres

ÁREAS DE ATUAÇÃO: resolver problemas de saúde dos indivíduos e coletividades; sistemas de saúde público e privado,
envolvendo atuação no Sistema Único de Saúde, em seus vários cenários: centros de saúde; unidades sanitárias;
ambulatórios; serviço de vigilância; assistência domiciliar, na comunidade, em escolas e creches, hospitais-dia, hospitais
secundários e terciários com todos os seus serviços; atuar em pesquisa em saúde.

MEDICINA VETERINÁRIA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular
Código do curso: 403
Duração: 10 semestres
Vagas: 94 vagas (47 vagas por turma)

Centro: Centro de Ciências Rurais (CCR)
Telefone: (55) 3220-8162
E-mail: cmveterinaria@ufsm.br
Site: www.ufsm.br/veterinaria

UFSM

Ingresso: 1º e 2º semestres

ÁREAS DE ATUAÇÃO: setores de sanidade animal; setores de produção animal; órgãos públicos de controle das
atividades veterinárias; forças armadas; indústria de produção e beneficiamento de produtos de origem animal;
instituições de ensino pesquisa e extensão; cooperativas; propriedades rurais; zoológicos, jockeys clubes; clínicas
veterinárias; hospitais veterinários; fábricas de rações veterinárias; indústrias de medicamentos veterinários; indústria de
vacinas veterinárias.

METEOROLOGIA – BACHARELADO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 131

Naturais e Exatas (CCNE)

Duração: 08 semestres

Telefone: (55) 3220-8616

Vagas: 20 vagas

Site: www.ufsm.br/meteorologia

Ingresso: 1º semestre

ÁREAS DE ATUAÇÃO: dirigir órgãos e serviços de meteorologia em entidade pública e privada; pesquisar, planejar e
dirigir a aplicação da meteorologia nos diversos campos de sua utilização; julgar e decidir sobre tarefas científicas e
operacionais de meteorologia; executar previsões meteorológicas; dirigir, orientar, e controlar projetos científicos em
meteorologia; criar, renovar, desenvolver e introduzir técnicas, métodos e instrumental em trabalhos de meteorologia;
pesquisar e avaliar recursos naturais da atmosfera e avaliar modificações artificiais nas características do tempo.

MÚSICA – BACH. – OPÇÕES: INSTRUMENTO OU CANTO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular
Código do curso: 739
Duração: 08 semestres
Vagas: 35 vagas

Centro: Centro de Artes e Letras (CAL)
Telefone: (55) 3220-8443
E-mail: cmusicaufsm@gmail.com
Site: www.ufsm.br/cmusica

Ingresso: 1º semestre

ÁREAS DE ATUAÇÃO: instrumentistas de música erudita, compositor (música instrumental e vocal), arranjador
(produtor musical), programador musical, professor particular de instrumento e/ou canto, coordenador de grupos
musicais, crítico musical e cantor ou regente em coros, orquestras, bandas e grupos diversos. As opções de instrumento
são: canto, clarineta, flauta transversa, percussão, piano, trombone, trompa, trompete, viola, violão, violino, violoncelo,

MÚSICA – LICENCIATURA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular
Código do curso: 734
Duração: 08 semestres
Vagas: 16 vagas

Centro: Centro de Artes e Letras (CAL)
Telefone: (55) 3220-8443
E-mail: cmusicaufsm@gmail.com
Site: www.ufsm.br/cmusica

Ingresso: 1º semestre

ÁREAS DE ATUAÇÃO: professor da educação básica; pesquisas na área de educação musical; espaços pedagógicos,
como ONGs e grupos de 3ª idade.
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composição, contrabaixo, fagote e oboé.

MÚSICA E TECNOLOGIA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Artes e Letras (CAL)

Código do curso: 761

Telefone: (55) 3220-8443

Duração: 10 semestres

E-mail: musicaetecnologia@ufsm.br

Vagas: 12 vagas

Site: www.ufsm.br/cmusica

Ingresso: 1º semestre

ÁREAS DE ATUAÇÃO: operador de áudio nas áreas, suportes e meios de comunicação, estúdios musicais, gravadoras e
produtoras de áudio; composição: criador de música e áudio para as áreas, suportes e meios de comunicação, estúdios
musicais, gravadoras e produtoras de áudio; arranjador: criador de arranjos musicais para as áreas, suportes e meios de
comunicação, estúdios musicais, gravadoras e produtoras de áudio; instrumentista ou cantor: intérprete em shows,
gravações, concertos individuais, com orquestra, música de câmara, e em grupos diversos; direção musical: orientador,
coordenador de grupos musicais diversos, com aplicação de seu conhecimento geral e específico musical; produção
musical: produtor de espetáculos, gravações e outros eventos; consultoria: consultor na área de tecnologia musical;
ensino de tecnologia musical no ensino superior, particular de escola de música ou autônomo; regente: coros,
orquestras, bandas e grupos diversos.

ODONTOLOGIA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)

Código do curso: 203
Duração: 10 semestres
Vagas: 70 vagas (35 vagas por turma)

Telefone: (55) 3220-9272
E-mail: odontologiaufsm@gmail.com
Site: www.ufsm.br/ccs

Ingresso: 1º e 2º semestres

ÁREAS DE ATUAÇÃO: setor público de atenção em saúde; setor privado de atenção em saúde; setor público e/ou
privado de formação e capacitação de recursos humanos para a área da saúde.

PEDAGOGIA – LICENCIATURA – DIURNO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular
Código do curso: 628
Duração: 08 semestres
Vagas: 88 vagas

UFSM

Ingresso: 1º semestre

Centro: Centro de Educação,
Biologia e Letras (CE)
Telefone: (55) 3220-8208
E-mail: cpedagogiadiurno@gmail.com
Site: www.ufsm.br/ce

ÁREAS DE ATUAÇÃO: professor da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Ensino de Jovens e
Adultos (EJA); modalidades de ensino e/ou nas demais áreas nos quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos;
espaços que necessitam uma unidade de apoio pedagógico, como empresas, organizações não governamentais (ONGs)
e hospitais; setor público.

PEDAGOGIA – LICENCIATURA – NOTURNO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular
Código do curso: 627
Duração: 10 semestres
Vagas: 44 vagas
Ingresso: 2º semestre

Centro: Centro de Educação,
Biologia e Letras (CE)
Telefone: (55) 3220-9480
E-mail: coordpednot@yahoo.com.br
Site: www.ufsm.br/ce

ÁREAS DE ATUAÇÃO: professor da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Ensino de Jovens e
Adultos (EJA); modalidades de ensino e/ou nas demais áreas nos quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos;
espaços que necessitam uma unidade de apoio pedagógico, como empresas, organizações não governamentais (ONGs)
e hospitais; setor público.

PROCESSOS QUÍMICOS – TECNOLOGIA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 141

Naturais e Exatas (CCNE)

Duração: 07 semestres

Telefone: (55) 3220-9445

Vagas: 40 vagas
Ingresso: 1º semestre

E-mail: edson_muller@yahoo.com.br
Site: www.ufsm.br/processosquimicos

ÁREAS DE ATUAÇÃO: processos físico-químicos nos quais as substâncias puras e os compostos são transformados em
produtos; atividades ligadas à biotecnologia, indústria petrolífera, centros de pesquisa, a laboratórios independentes de
análise química e comercialização de produtos químicos; petroquímica; biocombustíveis; polímeros; elastômeros;
carboquímica; processos inorgânicos (cimento, cerâmicas, etc.); áreas de tratamento de efluentes e resíduos obtidos
durante os diferentes processos químicos.

Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 520

Sociais e Humanas (CCSH)

Duração: 10 semestres
Vagas: 25 vagas
Ingresso: 1º semestre

Telefone: (55) 3220-9233
E-mail: coordenapsicoufsm@gmail.com
Site: www.ufsm.br/psico

ÁREAS DE ATUAÇÃO: ouve os problemas das pessoas e busca soluções, oferecendo orientações verbais, após análise
clínica do paciente; clínicas particulares, escolas, hospitais; em empresas, na questão da seleção, recrutamento e
treinamento (RH); no setor organizacional, analisando as dificuldades de comunicação entre funcionários, se estão no
cargo certo para sua personalidade e desenvolvimento, avaliando e selecionando pessoas para os cargos; na área
institucional, analisando a funcionalidade da empresa e seus trabalhadores e as relações entre eles; psicologia do
esporte, que trata da saúde mental dos jogadores e principalmente da motivação; fóruns, principalmente nas varas de
famílias, em processos de divórcio e guarda de filhos.
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PSICOLOGIA

QUÍMICA – BACHARELADO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 133

Naturais e Exatas (CCNE)

Duração: 08 semestres

Telefone: (55) 3220-8142

Vagas: 20 vagas
Ingresso: 1º semestre

E-mail: quimica.bacharelado.ufsm@gmail.com
Site: www.ufsm.br/quimica

ÁREAS DE ATUAÇÃO: atividades acadêmicas em nível de pesquisa e desenvolvimento e para aplicações tecnológicas,
em laboratórios de análises químicas.

QUÍMICA – LICENCIATURA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 109

Naturais e Exatas (CCNE)

Duração: 08 semestres

Telefone: (55) 3220-8762

Vagas: 37 vagas
Ingresso: 1º semestre

E-mail: quimical@quimica.ufsm.br
Site: www.ufsm.br/quimica

ÁREAS DE ATUAÇÃO: ensino da química a nível fundamental, médio e superior; desenvolver pesquisas nas áreas de
competência da química.

QUÍMICA INDUSTRIAL
Forma de ingresso: Concurso Vestibular
Código do curso: 110

Naturais e Exatas (CCNE)

Duração: 08 semestres

Telefone: (55) 3220-8142

Vagas: 15 vagas

UFSM

Centro: Centro de Ciências

Ingresso: 1º semestre

E-mail: quimica.industrial.ufsm@gmail.com
Site: www.ufsm.br/quimica

ÁREAS DE ATUAÇÃO: setores de celulose e papel, petroquímico, álcool, alimentício, tintas e vernizes, plásticos,
cerâmicos, fertilizantes, cosméticos, medicamentos; processos químicos e tecnológicos em qualquer tipo de indústria
que trabalha na transformação de materiais.

REDE DE COMPUTADORES - TECNOLOGIA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Colégio Técnico

Código do curso: 078.CTISM

Industrial de Santa Maria (CTISM)

Duração: 06 semestres

Telefone: (55) 3220-9540

Vagas: 80 vagas (40 vagas por turma)

E-mail: webmaster@redes.ufsm.br

Ingresso: 1º e 2º semestres

Site: www.redes.ufsm.br

ÁREAS DE ATUAÇÃO: departamentos de informática de empresas de pequeno, médio ou grande porte; órgãos
públicos; empresas prestadoras de serviço de projeto, instalação e manutenção de redes; empresas fornecedoras de
serviços de comunicação; empresas e instituições de todos os tipos e portes, as quais tenham necessidade de pessoal
gabaritado em projeto, implementação, instalação e manutenção de redes.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de de Ciências

Código do curso: 525

Sociais e Humanas (CCSH)

Duração: 08 semestres

Telefone: (55) 3220-9257 ramal 510

Vagas: 50 vagas

E-mail: jreferraz@hotmail.com

Ingresso: 1º semestre

Site: www.ufsm.br/ri

ÁREAS DE ATUAÇÃO: (a) governo, ou setor público de modo geral, no qual se destaca em primeiro lugar a diplomacia,
mas também todos os demais ministérios e agências públicas, bem como os governos estaduais e municipais através
“assessorias internacionais”; (b) academia, através da docência e/ou atividades de pesquisa na área de relações
internacionais; (c) setor privado, como profissionais de carreira ou consultores tratando de questões que envolvem o
cenário internacional; (d) setores da sociedade civil, com destaque para as ONGs voltadas para os chamados novos

SERVIÇO SOCIAL – BACHARELADO – NOTURNO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 528

Sociais e Humanas (CCSH)

Duração: 09 semestres
Vagas: 50 vagas
Ingresso: 2º semestre

Telefone: (55) 3220-9668
E-mail: servicosocialufsm@yahoo.com.br
Site: www.ufsm.br/servicosocial

ÁREAS DE ATUAÇÃO: entidades públicas, como hospitais, albergues, abrigos, presídios, prefeituras, judiciário, escolas;
em entidades privadas, como empresas industriais, comerciais e de serviços; em entidades sócio-assistenciais; ONGs,
associações de moradores; instituições de ensino e de pesquisa; em assessoria e consultoria em serviço social.
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temas em relações internacionais, tais como meio ambiente e direitos humanos

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Tecnologia (CT)

Código do curso: 314

Telefone: (55) 3220-8523 ramal 22

Duração: 08 semestres

E-mail: pitthan@inf.ufsm.br

Vagas: 40 vagas

Site: www.inf.ufsm.br

Ingresso: 2º semestre
ÁREAS DE ATUAÇÃO: inovação, planejamento e gerenciamento da infraestrutura de informação e coordenação dos
recursos de informação nas organizações; desenvolvimento e evolução de sistemas de informação e de infraestrutura de
informação para uso em processos organizacionais, departamentais e/ou individuais; empreendedor, consultor,
coordenador de equipe, membro de equipe, pesquisador.

SISTEMAS PARA INTERNET – TECNOLOGIA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Colégio Politécnico da Universidade

Código do curso: 084.CPSM

Federal de Santa Maria – (CPSM)

Duração: 07 semestres
Vagas: 40 vagas

Telefone: (55) 3220-8059
E-mail: coordenação.csi@politecnico.ufsm.br

Ingresso: 2º semestre

Site: www.politecnico.ufsm.br

ÁREAS DE ATUAÇÃO: empreendedorismo com a compreensão do processo tecnológico; produção e inovação
científico-tecnológica – aplicabilidade no mundo do trabalho dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso; gestão
de projetos e processos no desenvolvimento de soluções de negócios para a Internet; medição e avaliação de impactos
sociais e econômicos resultantes da produção, gestão e incorporação de novas tecnologias; estudante em cursos de pósgraduação; desenvolvimento de sistemas de informação, infraestrutura de tecnologia da informação, gestão de sistemas
de informação; desenvolvimento de sistemas para internet, projetando e desenvolvendo soluções de negócios em
diferentes áreas de conhecimento; ações de empreendedorismo, atualizações num mundo em constante evolução,
observando as novas tendências dos negócios, oportunidades na economia e novas ferramentas para comércio na
Internet; consultoria em informática; consultoria e assessoria a empresas de diversas áreas do conhecimento no que
tange ao uso adequado de sistemas de informação; gerência de equipe, coordenação de áreas de sistemas e de equipes
envolvidas em projetos; pesquisa, participação em projetos de pesquisa científica e tecnológica.

SOCIOLOGIA – LICENCIATURA – NOTURNO
Forma de ingresso: Concurso Vestibular

Centro: Centro de Ciências

Código do curso: 526

Sociais e Humanas (CCSH)

Duração: 09 semestres
Vagas: 40 vagas

UFSM

Ingresso: 1º semestre

Telefone: (55) 3220-9653
E-mail: licen.sociologia@gmail.com
Site: www.ufsm.br/sociologia

ÁREAS DE ATUAÇÃO: docência em Sociologia e Sociologia da Educação; docência em Antropologia e Ciência Política;
docência em áreas afins - Antropologia da Educação, Políticas Públicas de Educação; escolas de Ensino Fundamental e
Ensino Médio; centros de ensino (supletivo, pré-vestibular, universidades, escolas técnicas do pós-médio); empresas e
entidades públicas e privadas que atuam no campo da formação profissional e agregam em seus cursos módulos de
ensino como Cidadania, Cidadania e Cultura, Trabalho e Cidadania.

TEATRO – LICENCIATURA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular
Código do curso: 756
Duração: 08 semestres
Vagas: 20 vagas

Centro: Centro de Artes e Letras (CAL)
Telefone: (55) 3220-8424
E-mail: teatroufsm@gmail.com
Site: www.ufsm.br/cal

Ingresso: 1º semestre

ÁREAS DE ATUAÇÃO: ensino do teatro e do fazer artístico; exercer a docência nos diferentes níveis de ensino, em
espaços formais (escolas das redes pública e privada; na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e
educação para jovens e adultos) e informais de educação (associações comunitárias, ONGs, cursos livres, oficinas,
projetos públicos de formação em/através da arte, entre outros); atuar integrado aos contextos e às conjunturas
socioculturais contemporâneas; desenvolver trabalho docente voltado ao público de crianças, jovens e adultos a partir da
aquisição e entendimento dos elementos componentes da linguagem teatral, aplicados tanto ao ensino nos espaços
escolares como ao teatro nas comunidades; comprometer-se com a causa educacional e a melhoria da qualidade do
ensino; promover a linguagem teatral, possibilitando ao maior número possível de grupos sua aquisição e
desenvolvimento.

TERAPIA OCUPACIONAL
Forma de ingresso: Concurso Vestibular
Código do curso: 212
Duração: 08 semestres
Vagas: 70 vagas (35 vagas por turma)

Centro: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Telefone: (55) 3220-9584
E-mail: cursotoccs@hotmail.com
Site: www.ufsm.br/ccs

Ingresso: 1º e 2º semestres

ÁREAS DE ATUAÇÃO: hospitais e clínicas; ambulatórios; consultórios; centros de reabilitação; empresas; programas
institucionais; ações básicas de saúde; terapia ocupacional do trabalho e ergonomia; vigilância epidemiológica; vigilância
ambiental em saúde; vigilância sanitária; campanhas educativas; programas institucionais e instituições carcerárias; lares
abrigados; campanhas educativas; docência (níveis secundário e superior); extensão; pesquisa; supervisão (técnica e

ZOOTECNIA
Forma de ingresso: Concurso Vestibular
Código do curso: 404
Duração: 09 semestres
Vagas: 72 vagas (36 vagas por turma)

Centro: Centro de Ciências Rurais (CCR)
Telefone: (55) 3220-8275
E-mail: ppgz.ufsm@gmail.com
Site: www.ufsm.br/zootecnia

Ingresso: 1º e 2º semestres

ÁREAS DE ATUAÇÃO: produção animal, aplicando conhecimentos científicos para melhorar a produtividade em
rebanhos explorados comercialmente; técnicas e biotecnologias, visando a formular rações adequadas que
proporcionem o máximo desempenho com um mínimo custo; desenvolver programas de melhoramento genético,
produzindo animais mais produtivos; desenvolver formas de criação animal racionais e adequadas sob o ponto de vista
do bem-estar animal, contribuindo, dessa forma, com a segurança alimentar e com a preservação do meio ambiente.
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administrativa); direção e coordenação de cursos; educação especial.
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