
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
CENTRO DE ENGENHARIAS 

 
Ordem de Correção de Matrícula – Curso Engenharia Eletrônica 

 

Dia 06/03 – Das Dia 07/03 – Das Dia 08/03 – Das Dia 11/03 – Das Dia 12/03 – Das 
14 às 18 horas 08 às 14 horas 08 às 14 horas 08 às 14 horas 08 às 14 horas 

Matrícula Matrícula Matrícula Matrícula Matrícula 

14102291 17102625 17102624 16103784 19100388 

14105089 15200405 16101383 18102208 19100393 

14104315 17101281 16102651 16100136 19100399 

15100499 18101048 11200340 16103782 19100942 

13201036 18101416 18103860 18103961 19100999 

16101385 18100617 14101426 18104858 19101004 

13103423 18100329 18103337 17102661 19101011 

15100571 18101911 16105442 18100339 19101111 

12201914 18100451 15101625 17102724 19101112 

15102796 18103477 12200565 16102644 19101129 

17100456 18201401 16103770 14103266 19101437 
14104123 16103781 16100351 17102650 19101475 

17102663 17104101 17102687 13200819 19101506 

14102058 10204837 18101847 18104816 19101560 

18103684 17103653 17102614 18101037 19101732 

14103394 15200319 14104121 14103265 19101784 
13103441 11200333 17106110 11200680 19101788 

12101251 17100333 16102655 18100373 19101800 

17102633 17100363 16103777 17106159 19101986 

14103397 11200329 18102066 14105091 18103318 
17100495 18102019 13103414 18102044 19102099 

12101255 11200357 16100352 16103783 19102217 

15101621 18200410 17101239 16104671 19102429 

13103437 17102626 17102652 14103263 19102493 

17104384 17201300 16105296 18102944 19102529 
 13103442 17102676 18101995 19102546 
 17102620 18101787 16105298 19102574 

 14201520 17201204 18103194 19102600 
 16102649 14201519 15102795 19102601 
 18100603 15104567 18102954 19102603 

 16101630 16104011 17101182 19102643 
 15102793 18100733 19103485 19102665 
 18104847 10205224 19103486 19102672 
 14102294 17103624 19103511 19103260 
 18104945 18101002 19103545 19103450 

 10204840 16105015 18101996 19103430 
 14104122 17102619 19100251  

 17100338 15102797 19100264  

 14201521 17100459 19100323  

 16105297 18102056 19100357   
 

 

 

 

 



Orientações para matrícula 2019/1 
 

 Todos os ingressantes 2019/1 (PAVE e SISU) já foram matriculados em todas as 
disciplinas do primeiro semestre. Os demais alunos deveriam realizar a solicitação de 
matrícula on-line. O processamento das matrículas já acabou e os alunos já podem 
consultar no seu cobalto as disciplinas que conseguiram matrícula.  

 
 Se você não conseguiu vaga nas disciplinas pretendidas, compareça à secretaria 

durante o período de correção de matrícula, no seu dia de atendimento. Os alunos 
que não conseguirem comparecer no dia da sua correção poderão comparecer no 
último dia, porém perderão a preferência à vaga. Ninguém será atendido no dia 
anterior ao seu dia de correção, para que seja respeitada a ordem de matrícula. A 
correção acontecerá do dia 06 ao dia 12 de março de 2019. Lembre-se que o aluno 
só poderá comparecer na correção de matrícula uma ÚNICA vez, o mesmo aluno 
NÃO será atendido várias vezes como de costume.  

 
 O aluno deve comparecer na correção de matrícula com seu formulário 

PREENCHIDO, caso contrário irá para o FIM DA FILA.  
 

 Horário da correção de matrícula:  
 

 06 de março: das 14h às 18h (as fichas de atendimento serão distribuídas até às 
17h30)  

 07, 08, 11 e 12 de março: das 08h às 14h (as fichas de atendimento serão 
distribuídas até às 13h30)  

 Conforme o semestre anterior, a secretaria irá receber os pedidos de matrícula 
especial dos alunos do CENG para disciplinas do CENG durante a correção de 
matrículas. Então, se você é aluno do CENG e quer matrícula especial em disciplina 
do CENG, faça o pedido ao secretário do seu curso durante a correção de matrícula. 
Estas solicitações serão processadas no dia 13/03, quando não haverá expediente 
externo. Os alunos que não solicitarem neste período serão atendidos no dia 14/03 
e 15/03, junto com os demais cursos da UFPel. Os alunos que não estiverem na 
cidade durante o período de correção de matrícula deverão providenciar um 
procurador (procuração registrada em cartório ou procuração simples com a cópia 
do documento do aluno que está sendo representado). Não serão aceitos pedidos 
via e-mail ou telefone.  

 
 Matrícula especial: ocorrerá nos dias 14 e 15 de março, das 08h às 14h, na sala 309 

das secretarias. No dia 13/03, não haverá expediente externo. Para evitar filas neste 
dia, durante a madrugada, todos alunos da UFPel poderão se inscrever através de 
formulário do Google Docs, para estabelecer uma ordem de atendimento. A planilha 
de inscrições ficará visível aos alunos para consultarem sua ordem de atendimento. 
A expectativa é de atender 50 alunos por hora, em fila única, na secretaria. Todos os 
secretários atenderão a todos os cursos, evitando assim que seja necessário pegar 
mais de uma senha.  

 
 Para solicitar matrícula especial em disciplinas oferecidas no CENG, o aluno deverá 

apresentar o formulário de solicitação de matrícula especial assinado pelo 
Coordenador do seu curso, contendo o nome da disciplina e a turma a ser 
matriculada (Não serão aceitos formulários assinados pelo secretário do curso). 
Deixe horário reservado no seu plano de aulas para a matrícula especial, pois NÃO é 
possível excluir uma disciplina para incluir outra.  

 


