
Coisas importantes 
que você precisa saber
pra não ficar boiando



Calendário 
Acadêmico
Antes de iniciar o semestre, a UFPel publica 
o calendário acadêmico com todas as datas 
importantíssimas sobre o período de 
matrícula, trancamentos, edital 
complementar, aproveitamentos, entre 
outras datas. Acesse o calendário e fique 
por dentro dos prazos! 

Link: https://wp.ufpel.edu.br/cra/calendario-academico/

https://wp.ufpel.edu.br/cra/calendario-academico/


Sistema Cobalto

O COBALTO é o sistema 
administrativo da UFPel no 
qual você realiza a matrícula, 
imprime comprovantes, vê 
sua nota, etc. 

cobalto.ufpel.edu.br

Link: https://cobalto.ufpel.edu.br/

https://cobalto.ufpel.edu.br/


Sistema E-aula

O E-aula é uma plataforma 
de apoio ao ensino 
Presencial e EaD. Você pode 
acessar com os mesmos 
dados de login do Cobalto.

 e-aula.ufpel.edu.br

Link: https://e-aula.ufpel.edu.br/

https://e-aula.ufpel.edu.br/


Atendimento UFPel Link: https://atendimento.ufpel.edu.br/

https://atendimento.ufpel.edu.br/


Solicitação de 
matrícula
A partir do 2º semestre, discentes devem fazer 
a solicitação de matrícula pelo sistema. 

Atentem-se ao período de ofertas!
Semestre ímpar (2022/1) = ofertas ímpares 
(1º, 3º, 5º e 7º semestre)
Semestre par (2022/2) = ofertas pares 
(2º, 4º, 6º e 8º semestre)



● Solicitação de matrícula
● Correção de matrícula
● Matrícula especial

Estejam atentos aos prazos 
do calendário acadêmico :)



Link: https://ca.ufpel.edu.br/

https://ca.ufpel.edu.br/


O seu curso 
tem uma 
página!

Link: https://wp.ufpel.edu.br/artesvisuaislic/

https://wp.ufpel.edu.br/artesvisuaislic/


Link: https://institucional.ufpel.edu.br/

Link: https://portal.ufpel.edu.br/

https://institucional.ufpel.edu.br/
https://portal.ufpel.edu.br/


Núcleo de 
Acessibilidade e 
Inclusão (NAI)

Pró-Reitoria de 
Assuntos 
Estudantis (PRAE)

Transporte de 
Apoio UFPel

Coordenação de 
Registros 
Acadêmicos (CRA)

Central dos 
Colegiados (301) e 
Secretaria Geral 
(101)

Projeto LIG (309)

https://wp.ufpel.edu.br/nai/ https://wp.ufpel.edu.br/prae/ https://wp.ufpel.edu.br/transpo
rte/transporte-apoio/

https://wp.ufpel.edu.br/cra/ https://wp.ufpel.edu.br/ligca/

https://wp.ufpel.edu.br/nai/
https://wp.ufpel.edu.br/prae/
https://wp.ufpel.edu.br/transporte/transporte-apoio/
https://wp.ufpel.edu.br/transporte/transporte-apoio/
https://wp.ufpel.edu.br/cra/
https://wp.ufpel.edu.br/ligca/


Projeto
Pedagógico 
do Curso
Todo curso possui um Projeto Pedagógico. 
O PPC é um documento que busca contemplar a 
contextualização do curso. Ou seja, nele 
constarão as disciplinas do curso, a indicação 
de pré-requisitos, as horas de atividades 
optativas e/ou complementares que o aluno 
precisa cursar pra se formar, regras de transição 
curricular e demais informações.

Link: 
https://wp.ufpel.edu.br/artesvisuai
slic/curso/projeto-pedagogico/

https://wp.ufpel.edu.br/artesvisuaislic/curso/projeto-pedagogico/
https://wp.ufpel.edu.br/artesvisuaislic/curso/projeto-pedagogico/


Integralização curricular 
(Currículo 2011 - 2021)

3188h
disciplinas 

obrigatórias

200h
formação livre

(disciplinas de 
outros cursos)

200h
atividades

complementares
(eventos, projetos, 

cursos…)



Integralização curricular 
(Currículo 2022 em diante)

3225h
disciplinas 

obrigatórias

480h/
32cr

disciplinas 
optativas 

210h
estudos 

integradores
(eventos, projetos, 

cursos…)



Desejamos um 
ótimo semestre!

Ilustrações: Freepik <a href="https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/logotipo-da-mascote">Logotipo 
da mascote vetor criado por catalyststuff - br.freepik.com</a>


