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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
COORDENAÇÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

 

COMUNICADO Nº 011/2016 
SISU/ENEM INVERNO 2016 

 
 

A Coordenadora de Registros Acadêmicos da Universidade Federal de Pelotas convoca os 

candidatos classificados abaixo para efetuarem matrícula, conforme estabelecido no Edital nº 

013/2016, na Sala 109 da CRA - Campus Porto/Anglo (Rua Gomes Carneiro, N° 01), conforme 

cronograma de matrícula abaixo. 

Os candidatos convocados deverão preencher a ficha de cadastro (obrigatório) que está 

disponível no endereço https://cobalto.ufpel.edu.br/academico/processoSeletivo/fichaOnline e 

entregá-la impressa e assinada juntamente com o restante dos documentos citados no item 3 do 

Edital nº 013/2016, conforme a modalidade. A documentação será conferida no ato do recebimento.  

 Os candidatos inscritos nas modalidades L1 e L2 também devem conferir o Edital nº 

06/2016/PRAE, contendo as etapas e a documentação necessária para análise de renda. 

ATENÇÃO:  

O candidato que não comparecer ou não se fizer representar no dia e horário estipulado para 

a matrícula perderá a vaga.  

 
 

CRONOGRAMA: 
 
 
 

DIA 09/09/2016 - DAS 8H30MIN ÀS 13H 
PEDAGOGIA – Licenciatura (Noturno) 

2 VAGAS – L1 

392º INAJARA PONTES MOTA 

404º RENATA DE SOUSA DE BRITTO 

2 VAGAS – AC 

152º NATHALIA GONCALVES NEVES PATRON 

165º PALOMA DE OLIVEIRA PEREIRA 
 

 
 
Legenda: 
AC – Ampla Concorrência 
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham 
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). 
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual 
ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 
públicas (Lei nº 12.711/2012). 
L3 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). 
L4 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 
14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 
públicas (Lei nº 12.711/2012 
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Pelotas, 06 de Setembro de 2016. 
 
 
 

Emileni Tessmer 
Coordenadora de Registros Acadêmicos 

 
 
 

Prof. Álvaro Luiz Moreira Hypolito 
Pró-Reitor de Graduação 


