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BEM VINDO(A) À UFPEL
E ao CLMD

Em tempos de pandemia a recepção não pode ser tão 
calorosa quanto desejada. Mesmo um pouco mais a 
distância, a UAB – UFPel e CLMD quer te desejar as 
boas vindas e aqui vamos apresentar alguns caminhos boas vindas e aqui vamos apresentar alguns caminhos 
que podem ser importantes para você conhecer um 
pouco mais a nossa Instituição e Curso.

Vou te explicar um pouco sobre os procedimentos iniciais 
da sua matrícula, do acesso ao sistema acadêmico e 
indicar o contato direto para dúvidas relacionadas ao 
seu curso.



VÍNCULO NA UFPEL
Após a homologação da documentação para o seu cadastro em 

um curso da UFPel, você deve acessar o Sistema Acadêmico 
Cobalto  no link  https://cobalto.ufpel.edu.br/ para verificar 
se há pendência de algum documento.



MATRÍCULA NA UFPEL

No primeiro acesso 
insira o seu CPF na 
aba “Esqueceu sua 
senha” e será senha” e será 
encaminhado um 
e-mail para você 
definir uma nova 
senha.



Ao acessar o Cobalto vá 
no menu UFPel -> 
Aluno -> Consulta -> 
Débitos, e veja se 
está faltando alguma 

MATRÍCULA NA 
UFPEL

está faltando alguma 
documentação de 
cadastro na sua 
matrícula.

Caso você verifique que há pendência de algum documento você poderá enviar 
foto do documento, ou o mesmo digitalizado/escaneado, para o 
email: cra.nmc@ufpel.edu.br

Neste primeiro semestre, o Colegiado do CLMD 
(coordenação) efetivou a sua matrícula.



CALENDÁRIO ACADÊMICO
Data de início das aulas dos ingressantes UAB-UFPEL: 

08/03/2021.
Nas três primeiras semanas todos os Cursos EaD/UFPel, 

tiveram uma única disciplina, chamada “ Introdução à Vida 
Acadêmica”. E você foi matriculado inicialmente nesta.

As disciplina serão hospedadas no “AVA – Ambiente Virtual 
de Aprendizagem” da  plataforma e-aula, no de Aprendizagem” da  plataforma e-aula, no 
site: https://e-aula.ufpel.edu.br/

Para ter acesso ao conteúdo você precisa realizar o login
utilizando o mesmo usuário e senha de acesso ao sistema 
acadêmico Cobalto. A UFPel criou um guia para auxiliar os 
alunos a utilizar as ferramentas disponíveis na plataforma 
e-aula.      O guia pode ser acessado 
em: https://wp.ufpel.edu.br/nate/files/2020/09/GUIA_EST
UDANTIL.pdf



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



INFORMAÇÕES DO CURSO – PORTAL 
INSTITUCIONAL

Para informações gerais relativas aos cursos UFPel e ao que 
você ingressou, acesse o Portal Institucional 
https://institucional.ufpel.edu.br/ no campo de busca 
digite o nome do seu curso e em seguida pesquisar, ao 
selecionar o curso aparecerão as informações e dados de 
contato do Colegiado do seu curso. Na parte inferior é 
possível acessar a grade curricular, os professores, turmas possível acessar a grade curricular, os professores, turmas 
ofertadas, alunos e egressos.



GUIA DO ESTUDANTE

A Pró Reitoria de Ensino 
elaborou um Guia do 
Estudante que traz 
informações importantes 
para você conhecer um para você conhecer um 
pouco mais da UFPel, acesse 
o mesmo a partir deste link: 

https://wp.ufpel.edu.br/pre/gui
a-do-estudante-2020/



Site do CLMD:
https://wp.ufpel.edu.br/clmd/







Para corrigir Dados e incluir alunos no 
SisUAB

O aluno(a) deve contatar a Coordenação de 
Curso da Instituição a qual tem ou teve 
vínculo e solicitar que sua situação seja vínculo e solicitar que sua situação seja 
atualizada no SisUAB, para FORMADO ou 
DESVINCULADO.

Quantidade de alunos no SisUAB reverte em 
quantidade de bolsas de tutores.



Estrutura Curricular do Curso
O currículo do Curso está 

organizado semestralmente, em 
dois Módulos onde:

• 1º /2º/6º/8º  Semestres – 5 
componentes  componentes  

curriculares são estudadas

• 3º /4º/7º  Semestres – 4 
componentes

curriculares são estudadas



Estrutura Curricular do Curso
Em praticamente, todos os semestres, três componentes 

curriculares serão trabalhadas concomitantemente em 
cada Módulo.

Módulo define a organização das componentes curriculares Módulo define a organização das componentes curriculares 
que serão ministradas num período de nove semanas.

Apenas no segundo semestre, que no primeiro módulo, 
quatro componentes curriculares serão trabalhadas ao 
mesmo tempo.



Estrutura Curricular do Curso
Considerando  que 18 semanas letivas integralizam um 

semestre, cada componente curricular terá um 
período específico de execução:

• Módulo 1 : Da semana 1 a semana 9• Módulo 1 : Da semana 1 a semana 9

• Módulo 2 : Da semana 10 a semana 18

• Da semana 1 a semana 18: componente curricular 
ministrada durante todo o semestre.



Estrutura Curricular do Curso





Organização do Discente
Imprimir Fluxograma do Curso (grade curricular), disponível no site do CLMD 

(https://wp.ufpel.edu.br/clmd/);
Indicar as disciplinas já cursadas(pintando) para assim terem um controle do que 

cursou e precisa cursar;
Ficar atento às orientações de Matrícula e Calendário Acadêmico e seus prazos



Estrutura Curricular do Curso
As componentes curriculares de Cálculo A, Cálculo B, 

Cálculo C e Cálculo D serão trabalhadas ao longo 
das 18 semanas.

A componente curricular de Trabalho de Conclusão A componente curricular de Trabalho de Conclusão 
do Curso (TCC ), será ao longo das 18 semanas.

Os estágios curriculares obrigatórios serão 
desenvolvidos ao longo das 18 semanas.



Estrutura Curricular do Curso
O CLMD é um Curso que 

NÃO é totalmente a 
distância!

O aluno necessita estar O aluno necessita estar 
presente no polo para 
realizar as avaliações 
presenciais, participar 
de grupos de estudos, 
seminários e estágios 
curriculares 
obrigatórios.



Deverão acompanhar, semanalmente, as 
Webconferências, preferencialmente, no polo todas 
as quintas feiras das 19 horas até as 22 horas!

É IMPRESCINDÍVEL assistir as Webconferências
online ou gravadas. Para assim,  se computar os 
acessos ao AVA/web, verificando a presença de cada acessos ao AVA/web, verificando a presença de cada 
um e dessa forma vocês terão êxito nas disciplinas!

• Será considerado INFREQUENTE o (a) aluno (a) que 
NÃO COMPARECER as avaliações obrigatórias 
PROVA 1 (P1), PROVA 2 (P2), Atividade Online (AO) 
e Fóruns Avaliativos (AF).



Salas de Webconferência
Como é/era as transmissões síncronas. 

(explicar!!)

Mudanças por decorrência da quantidade de 
acessos (pandemia).

Foi criado um Grupo Geral de WhatsApp, para 
os alunos de todos os polos, Coordenação 
de Curso, Equipe Técnica e Tutores 
Presenciais, o link de acesso a esse grupo, 
foi enviado aos alunos em uma mensagem 
por email, via Cobalto. 
(E porquê dessa forma??)



Avaliações Virtuais
A ferramenta FÓRUM DE DISCUSSÃO é de grande 

importância para as relações de ensino em EaD. 

Por este motivo o aluno deve valorizar e participar, 
discutir e propor debates sobre o tema proposto, discutir e propor debates sobre o tema proposto, 
com seus colegas de turma, tutor e professor. 

• Sua participação na AVALIAÇÃO DO FÓRUM será 
avaliada. O mesmo ficará disponível por 
determinado prazo, conforme organização do 
professor(a) da disciplina.



Avaliações Virtuais

AVALIAÇÃO ONLINE, envolvendo os assuntos da 
componente curricular que está sendo cursada. 

A avaliação online será realizada no AVA, a partir 
dos diversos recursos oferecidos pelo ambiente. E 
a mesma terá um prazo ou formato, conforme o 
planejamento do professor(a) da disciplina.



AVALIAÇÕES PRESENCIAIS 

Mediante um cronograma de 
Webconferências, provas (ou 
avaliações) regulares, prova optativa e 
exame, que serão realizados nos polos
(com o distanciamento social devido a A prova optativa, (com o distanciamento social devido a 
Covid 19 estão sendo online).

As avaliações serão estipuladas para 
acontecerem em semanas específicas 
para a realização dessas 
provas/avaliações, segundo esse 
cronograma.

A prova optativa, 
acontecerá na 
semana que 
antecede a semana 
dos exames e serão 
substitutivas (porém 
prevalece a nota 
maior).



PROVA OPTATIVA
Entende-se por PROVA OPTATIVA, a 

realização da avaliação que servirá para 
atender ao aluno que não compareceu 
a uma das duas avaliações presenciais,  
P1 ou P2; mediante atestado por 
enfermidade ou, justificativa a ser 
analisada no Colegiado.

Regulamento de Ensino de 
Graduação – Resolução COCEPE 
Nº 29/2018
Art. 151. O discente que, por 
impedimento legal devidamente 
comprovado, faltar a uma 
avaliação, poderá realizá-la em 
outro momento, desde que 
requeira por escrito ao colegiado analisada no Colegiado.

Ou ficou abaixo da média numa ou duas 
delas e, poderá optar por refazer a 
prova de nota mais baixa, e assim 
melhorar sua média;

Serve como uma recuperação antes da 
prova de exame.

requeira por escrito ao colegiado 
do curso, até 3 (três) dias úteis 
após a realização da avaliação 
anterior: I - caberá ao colegiado 
de curso deliberar sobre a 
solicitação do aluno.



II - para fins desse Regulamento, considera-se 
motivo para solicitação de

nova data para realização de avaliação:

a) acidentes - mediante apresentação de boletim de ocorrência policial;
b) assalto - mediante apresentação de boletim de ocorrência policial;
c) casamento - mediante apresentação de certidão de casamento do discente 

ocorrido em até 8 (oito) dias de antecedência da data da avaliação.
d) saúde - mediante apresentação de atestado médico, com carimbo d) saúde - mediante apresentação de atestado médico, com carimbo 

(contendo o CRM) e assinatura do médico.
e) trabalho - apresentação de declaração de exercício de atividade 

profissional excepcional com identificação do empregador;
f) catástrofes naturais que impeçam o deslocamento para os locais da 

avaliação;
g) situações geradas por terceiros, como greves de transporte público, 

obstrução de vias e demais situações, condicionadas a aceitação do 
colegiado, alheias a vontade do discente.

h) participação em eventos científicos, quando o discente estiver 
apresentando trabalho, mediante comprovação de participação.



PROVA OPTATIVA
• O aluno que não atingir média 7,0 poderá escolher entre 

uma das duas notas, a da primeira avaliação presencial (P1) 
ou a da segunda avaliação presencial (P2), informando ao 
tutor presencial (e/ou a distância) a sua escolha.

• Essa prova optativa será de caráter substitutiva, da nota 
de uma prova em que o aluno faltou (por enfermidade), ou 
para ter a chance de melhorar a sua nota numa das duas 
provas obrigatórias, em que menos pontuou, ou seja, a 
para ter a chance de melhorar a sua nota numa das duas 
provas obrigatórias, em que menos pontuou, ou seja, a 
nota da P1 ou P2, abaixo da média (7,0), será substituída 
pela prova optativa equivalente.

• O aluno ao optar por melhorar a nota, fará a prova optativa 
referente ao conteúdo da prova em que teve a nota mais 
baixa, uma vez que informou ao tutor presencial e/ou a 
distância a sua escolha. Se a nota da prova optativa ficar 
mais baixa que a anterior, prevalecerá a nota anterior.



Pesos das Avaliações

Avaliações Virtuais: 

Serão compostas por três avaliações, conforme 
tabela abaixo:tabela abaixo:



Avaliações Virtuais:
Sua participação na AVALIAÇÃO DO FÓRUM de DISCUSSÃO será 

avaliada pela postagem e réplicas dos comentários nos fóruns 
temáticos ou de aula, conforme os seguintes critérios:

• Conteúdo que o aluno postou com relação ao tema discutido; 
• Discurso do aluno baseado nos textos indicados para leitura, 
• Interação;• Interação;
• Participação;
• Qualidade da interação com os colegas; 
• Nível de aprofundamento do tema; 
• Alinhamento do comentário com o conteúdo trabalhado no 

ambiente virtual; 
• Qualidade e pertinência dos argumentos apresentados.



Avaliações Virtuais:
Avaliação das participações nos fóruns de discussão conforme 

os critérios acima, será: 
• 0% - Passivo: só recebe as mensagens e não participa da 

discussão.
• 25% - Contribuição pontual isolada: cita definições 

diversas, mas não articula sua posição.
• 50% - Contribuição questionadora: propõe dilemas, • 50% - Contribuição questionadora: propõe dilemas, 

apresentam alternativas e pede posicionamentos.
• 75% - Contribuição debatedora: comenta contribuições 

anteriores com propriedade, responde a questionamento 
ou apresenta contra-argumento (pró e contra). 

• 100% - Contribuição sintetizadora: posiciona sobre o tema, 
dialoga com os colegas, coleta segmentos da discussão, 
ajusta, adapta e elabora parecer sobre o tema.



Pesos das Avaliações
Avaliações Presenciais

Serão compostas por duas avaliações presenciais (P1 e 
P2) ou atividades conforme a especificidade da 
disciplina com nota atribuída de 0 (zero) a 10 (dez) com disciplina com nota atribuída de 0 (zero) a 10 (dez) com 
peso de 30% cada.

A Média Semestral (MS) será calculada a partir da média 
aritmética ponderada destas quatro notas, isto é:



• O aluno será considerado aprovado se obtiver nota maior ou igual a 
7,0.

• O aluno será considerado definitivamente reprovado na componente 
curricular se obtiver média semestral inferior a 3,0 (três) ou for 
infrequente, tendo que cursar a mesma novamente.

• O aluno que obtiver média semestral inferior a 7,0 (sete) e igual ou 
superior a 3,0 (três), e for freqüente na componente curricular, terá 
direito a prova exame, versando sobre todo o conteúdo da direito a prova exame, versando sobre todo o conteúdo da 
componente curricular. 

• A nota final será calculada através da média aritmética entre a média 
semestral da componente curricular e a nota obtida no exame. 

• Estará aprovado o aluno que obtiver média final maior ou igual a 5,0 
(cinco).

• Em caso de reprovação, após ter realizado o exame, o aluno deverá 
cursar novamente a componente curricular. 







AVA –
E- AULA

O aluno(a) deve:
• Acessar regularmente as salas de aula das componentes 

curriculares (disciplinas) em que está matriculado 
• Acessar regularmente as salas de aula das componentes 

curriculares (disciplinas) em que está matriculado 
regularmente no Cobalto;

• Participar dos Fóruns de Dúvidas e Avaliados;
• Cuidar os prazos de entrega das tarefas;
• Baixar os arquivos dos materiais das aulas;
• Tirar regularmente dúvidas sobre as atividades e 

conteúdos das disciplinas, com o Tutor a Distância.



Apresentação dos professores 
e suas disciplinas

Turma UAB 7 Turma UAB 7 

Ingresso 2020/2

1º Semestre



Matemática 
Elementar A – ME A 

–

Fundamentos da 
Educação a Distância 

– FEaD

Reoferta 1º Módulo 
Semana 11 a 18

Profa. Rejane
Silveira da Silva

Prof. Antônio 
Maurício Alves



Tutores à Distância – Sede Pelotas

Profa. Denise Braatz
Tutora FEaD
Jacuizinho

Profa. Cândila Plamer
Tutora de ME A

Jacuizinho



Matemática 
Elementar B – ME B 

Geometria Plana -
GP

2º Módulo
Semana 11 a18

Profa. Rozane
Alves

Prof. João Carlos 
Hirdes



Tutores à Distância – Sede Pelotas
ME B e GP

Profa. 
Stephanie
Cruz Alta

Profa. 
Rosana 

Jacuizinho

Profa.
Melissa 

Hulha Negra



Tutores Presenciais – Polo
ME B e GP

Prof. Paulo
São Francisco 

de Paula

Profa. Juraci
Jaguarão

Profa. Bruna
Panambi



Laboratório de Ensino de Matemática A 
LEMA A

Semana 4 a 18

Profa. Thais 
Grutzmann



Tutores à Distância – Sede Pelotas
LEMA A

Profa. Denise
São Francisco 

de Paula

Profa. 
Simone

Jaguarão

Profa.
Josiane
Panambi



Tutores à Distância – Sede Pelotas/Polo
LEMA A

Prof. Daniel 
Hulha Negra

Profa. Fátima
Cruz Alta

Profa. Fabiane
Jacuizinho



Apresentação do 
Suporte Técnico

Prof. João CarlosProf. Luiz Carlos



Dúvidas

• Se forem pedagógicas ou sobre a 
entrega de atividades, entrar em 
contato direto com o(a) professor(a) 
responsável pela disciplina ou com o responsável pela disciplina ou com o 
respectivo tutor a distância.

• Dúvidas gerais, atestados ou Cobalto, 
entrar em contato com a coordenação 
do curso e/ou secretaria.



• É fraude 
acadêmica!

• Cola!

Plágio



Plano de Ensino

Em cada disciplina o professor irá colocar 
detalhadamente o sistema de avaliação.

Saliento, para o aluno FREQUENTE:Saliento, para o aluno FREQUENTE:
Média abaixo de 3,0 Média abaixo de 3,0 –– Reprovado DiretoReprovado Direto

Média entre 3,0 e 6,9 Média entre 3,0 e 6,9 –– EXAMEEXAME
Média igual ou superior a 7,0 Média igual ou superior a 7,0 -- AprovadoAprovado



Reuniões Semanais
Web turma UAB 7: QUINTA (19h); 

Reunião Geral da Tutoria: a definir;

Reunião por disciplina: a definir;

Colegiado do CLMD: a definir

Horário de atendimento: serão disponibilizados pelos 
professores e pelos tutores a distância horários para 
atendimento online. 



Coordenação de Registros Acadêmicos 
– CRA –

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





Calendário Acadêmico



Solicitação de Aproveitamento de 
estudos: Portadores de Diploma 

12/04 a 16/04
24/05 a 28/05



Aproveitamento de estudos:
https://wp.ufpel.edu.br/cra/aproveitamento-

de-disciplina/



Cancelamento de Matrícula
https://wp.ufpel.edu.br/cra/cancelamento-de-

matricula/





Trancamento de matrícula

• Nos Cursos da UAB não existe trancamento 
de matrícula, pois a UAB, é um programa com 
prazo de oito semestres regulares e mais dois 
semestre chamados “repercurso”. 

• No total são cinco anos para concluir a oferta 
em cada polo.

• Depois desse prazo não tem mais recurso 
financeiro para dar continuidade a execução 
de disciplinas.



Semana Acadêmica da Matemática
Edição Virtual: 02 a 04/junho 2021



• Link da inscrição: 
https://forms.gle/u4fg9CfbyxRrVqXC9

• Link do perfil do facebook: 
https://www.facebook.com/semanaacademica.m
atematica.7/atematica.7/

• Link da Página do evento: 
https://www.facebook.com/Semana-
Acad%C3%AAmica-dos-Cursos-de-
Matem%C3%A1tica-UFPEL-105805915003114



Contatos
Coordenação do CLMD 

coordenacao.clmd@gmail.com

(53) 3284-3868

Secretaria do CLMD 

secretaria.clmd@gmail.com

(53) 3284-3868 



Nossos Agradecimentos pela presença

de Todos e Todas!de Todos e Todas!

Acompanhem as notícias do Curso em 
nosso   site: 
https://wp.ufpel.edu.br/clmd/



VAMOS AOS ESTUDOS!


