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Edital Nº 011/2018 – PROGRAD 
 

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio da Pró-Reitoria de Graduação - 
Coordenadoria de Planejamento Acadêmico, torna públicas as informações pertinentes à 
confirmação de vaga dos candidatos suplentes no Vestibular EAD/2017/III – UAB/UFSM, 

conforme o que segue: 
 

ORIENTAÇÕES PARA CONFIRMAÇÃO DE VAGA E MATRÍCULA 
 

O candidato deve acessar a página de confirmação de vaga na web no link a seguir: 
https://portal.ufsm.br/confirmacao/login.html nos dias 15 a 17 de março de 2018 para solicitar a 
confirmação de vaga via web. O candidato deverá selecionar Vestibular EAD/2017/III – 
UAB/UFSM na aba Concurso, e após inserir o número de inscrição e data de nascimento, 
conforme as instruções que constam na página de confirmação de vaga. 

Após a solicitação de Confirmação de Vaga na web, o candidato deverá comparecer ao 
respectivo POLO de classificação no dia 17 de março de 2018 (das 9h e 30min às 12h e 
30min), munido dos documentos exigidos conforme o sistema de concorrência escolhido (cota, 
ou ampla concorrência). 

A localização, com os endereços e telefones de contato dos POLOS poderá ser 
consultada através do link: https://nte.ufsm.br/polos 

Para os candidatos inscritos nas cotas L2, L6, L9, L10, L13, L14 e D, será agendada 
data e local de entrevista/perícia, não sendo possível a nomeação de procurador, em face das 
exigências do edital de inscrição, expressas nos anexos do edital do Processo Seletivo 
Vestibular EAD/2017/III – UAB/UFSM.  

Os candidatos inscritos através da Ampla Concorrência e Cotas L1 e L5 poderão 
confirmar vaga por intermédio de seu procurador, com assinatura da procuração reconhecida 
em cartório; os candidatos menores de idade, inscritos nestes sistemas de concorrência 
(Ampla Concorrência e Cotas L1 e L5) são representados por seus responsáveis legais que 
caso optem por procuração a terceiros, deverão formalizá-la juntamente com o candidato. 

O candidato que não apresentar os documentos conforme prevê o Edital do Processo 
Seletivo Vestibular EAD/2017/III – UAB/UFSM 051/2017 – PROGRAD/COPERVES não terá 
sua vaga homologada e poderá interpor recurso, após o recebimento (por e-mail) das razões 
do indeferimento. 

 
Link de acesso ao edital: 
http://www.coperves.ufsm.br/upload/arquivos/vestibular_ead_2017_iii/14

_08_2017_08_34_438943.pdf  
 
A listagem de candidatos suplentes habilitados a realizar a confirmação de vaga 

supracitada encontra-se publicada na página do referido processo seletivo do site da 
COPERVES: http://www.coperves.ufsm.br/concursos/vestibular_ead_2017_III/ 

 
 

Santa Maria, 09 de Março de 2018 
 

Profª. Martha Bohrer Adaime, 
Pró-Reitora de Graduação - PROGRAD 

 
 

Prof. Jerônimo Siqueira Tybusch, 
Coordenador de Planejamento Acadêmico – COPA/PROGRAD 

 

 

Francisco Antonio dos Santos Lovato 
Diretor do DERCA - UFSM 
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