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ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA ONLINE 2021/2 do CLMD 

Turma UAB 7 
 

Prezado(a) Aluno(a), Coordenador(a) do Polo e Professor(a) Tutor(a) Presencial 

 

 

Ao cumprimentá-lo(a), encaminho as orientações para a matrícula online do semestre de 

2021/2 a ser realizada em três etapas: 

 

 

1º) Solicitação da Matrícula Online 

 
Esta etapa consiste na solicitação da matrícula online no Sistema Acadêmico da UFPel 

(Cobalto) - https://cobalto.ufpel.edu.br/ . O próprio estudante deve acessar o sistema com seu login 

e senha. Deve ir ao item “solicitação de matrícula” e escolher as disciplinas que precisa fazer no 

segundo semestre. Após submete sua seleção.  

A solicitação de matrícula online deverá ser feita através do Sistema Acadêmico do Cobalto, 

dentro do período estipulado no Calendário EaD da UFPel fornecido ao CLMD, ou seja, as matrículas 

de 2021/2 serão realizadas no período de: 23/julho (Sexta): Primeira Rodada e 28/julho (Quarta): 

Segunda Rodada. 

 

 

https://cobalto.ufpel.edu.br/
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ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES: 
 

TODOS os alunos da UAB 7 (ingresso em 2020/2) devem se matricular em:  

 

Oferta em 18 semanas: 

Laboratório de Ensino de Matemática B (LEMA B) 

 

Ofertas em dois Módulos de 9 semanas:  

 

Primeiro Módulo:  

Tendências Metodológicas em Educação Matemática (TMEM) 

Matemática Elementar C (ME C) 

 

Segundo Módulo:  

Matemática Elementar D (ME D) 

Geometria Espacial (GE) 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

 

 

 

 

 

 

 

2º) Verificação da Matrícula Online 

 
A efetivação da matrícula se dará após o processamento das solicitações de matrícula, em 

27/Julho (Terça): Primeira Rodada e 31/Julho (Sábado): Segunda Rodada, realizado pelo CRA. 

Assim, o aluno deverá consultar junto ao Sistema Acadêmico do Cobalto, a partir do dia da 

data do processamento, conferindo se sua matrícula ficou de acordo com a necessidade das disciplinas 

a serem cursadas, e se realmente a matrícula se efetivou adequadamente, caso tenha dado alguma 

falha o aluno tem o período de correção de matrícula para ajustes.  

 

 

3º) Correção da Matrícula Online (se necessário!) 

 
Caso haja necessidade de realizar quaisquer inclusões ou exclusões de disciplina(s), ou 

principalmente, caso não tenha sido solicitada a matrícula no período de 23/julho (Sexta): Primeira 

Rodada e 28/julho (Quarta): Segunda Rodada, é preciso preencher o Formulário de Correção de 

OBSERVAÇÃO: Caro aluno(a) mantenha sua grade curricular semestral sempre atualizada, 

colorindo as disciplinas já cursadas, e dessa  forma você terá o controle das disciplinas já cursadas 

e das que você precisa cursar! Essa grade foi disponibilizada no primeiro semestre e está para 

consulta na página do CLMD ( https://wp.ufpel.edu.br/clmd/ ) 

https://wp.ufpel.edu.br/clmd/
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Matrícula, disponibilizado do dia 02/agosto (SEG) a 06/agosto (SEX),cujo formulário online estará 

disponível no endereço eletrônico abaixo: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1_DkwpQWPHFzLwbyOh-lxhBwn_gx5jYIs-

cAeLOqw40E/viewform?edit_requested=true 

 

Caso o link acima não abra, copie e cole no seu navegador que abrirá o formulário! 

 

Caso o aluno não realize a matrícula ou a sua correção PERDERÁ a 

vaga no curso, conforme regimento da UFPel. 

 

 

 

O SEMESTRE LETIVO 2021/2 no CLMD terá início no dia 09 de agosto. 
 

O Calendário do CLMD, nesse semestre, irá obedecer aos mesmos prazos do Calendário 

Acadêmico dos demais cursos EaD da UFPEL. 

Em breve será disponibilizado o Cronograma de web conferências e avaliações das disciplinas. 

Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail: secretaria.clmd@gmail.com. 

 

 

Sendo o que tinha, subscrevo-me atenciosamente, 

 

 

 

Profa. Silvia PrietschWendt 

Coordenadora do CLMD/IFM/UFPel 

 

Pelotas, 14/07/2021. 

https://docs.google.com/forms/d/1_DkwpQWPHFzLwbyOh-lxhBwn_gx5jYIs-cAeLOqw40E/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1_DkwpQWPHFzLwbyOh-lxhBwn_gx5jYIs-cAeLOqw40E/viewform?edit_requested=true

