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Orientações sobre o processo de oferta 

 

 
- O sistema Cobalto estará disponível para o cadastro das ofertas relativas ao calendário 2020/2 no 

período de 25/02 a 02/03. 

 

- A oferta para este período será totalmente nova, não havendo a possibilidade de aproveitamento de 

turmas ofertadas no calendário suspenso. 

 

- Por se tratar de oferta totalmente nova, não haverá a necessidade de numeração especial para 

migração das turmas para o e-AULA. Todas as turmas, independente da numeração, poderão ser 

migradas a critério do professor. 

 

- As turmas serão migradas para o e-AULA a partir da atualização realizada no Cobalto pelo 

professor responsável através do link “ Professor =>Cadastro=> Turmas no e_AULA”.  

 

- Após a migração para o e_AULA,  realizada pelo professor responsável pela turma, todas as noites 

(a partir das 23 horas) as turmas serão atualizadas automaticamente, contemplando os ajustes de 

matrículas realizados durante o dia. 

 

- Além da atualização automática, as turmas poderão ser atualizadas a qualquer momento pelo 

professor responsável através do link disponível no sistema acadêmico cobalto (Professor 

=>Cadastro=> Turmas no e_AULA)  

 

- Cabe salientar que nenhuma turma será migrada para o e-AULA sem que o professor responsável 

faça a atualização no cobalto, dessa forma, é imprescindível a realização do cadastro do professor 

na oferta, tão logo essa esteja concluída. 

 

- Para o cadastro da oferta de turmas no sistema Cobalto, não será exigido o preenchimento de 

informações referentes aos horários das turmas ofertadas, porém os horários destinados às 

atividades síncronas deverão ser registrados no sistema acadêmico e divulgados aos alunos; 

 

- Todo componente curricular ofertado de forma remota deverá ser desenvolvido por meio de 

atividades assíncronas e síncronas. 

 

- Cabe ressaltar que as atividades síncronas, não deverão ultrapassar o limite de 50% da carga 

horária do componente curricular. Os horários relativos às atividades síncronas deverão ser 

distribuídos durante a semana, observando a previsão habitual das ofertas do curso, evitando a 

concentração em dias e horários. 

 



- Para a oferta de vagas no banco universal, ou seja, para alunos de todos os cursos, o colegiado, 

departamento ou câmara de ensino, deverá enviar um memorando via SEI à CRA, informando a 

disciplina, a turma ofertada e o número de vagas destinadas à oferta universal. O envio deverá 

ocorrer até o dia 01/03; 

 

- O número de vagas por turma deverá ser acordado entre colegiado, professor e departamento. 

 

- Para facilitar o planejamento de ofertas e reofertas, que deverá ser realizado pelos colegiados de 

curso, será disponibilizada, no sistema acadêmico, uma consulta de necessidade de oferta por 

disciplina, ou seja, o sistema apresentará a relação de alunos, ordenados por ano e semestre de 

ingresso, que não cursaram (com aprovação, dispensa ou equivalência) determinado componente 

curricular. A consulta levará em consideração a versão curricular dos alunos e do componente 

curricular. Através da consulta o curso conseguirá identificar a demanda por matrícula e a 

necessidade de oferta, considerando o período de ingresso dos estudantes.  

 

 

 

 

Orientações sobre o processo de matrícula 
 

- A solicitação on-line de matrícula por parte dos discentes ocorrerá de 04/03 a 07/03; 

 

- O processamento das solicitações de matrícula está previsto para o dia 08/03 e observará o 

ordenamento de matrícula aprovado pelo COCEPE, por meio da Resolução nº47/2018;  

 

- Os colegiados poderão optar por outra forma de ordenamento de matrícula, conforme Parecer 

Normativo aprovado pelo COCEPE. Neste caso, a matrícula deverá ser realizada manualmente pelo 

colegiado, através dos módulos “Correção de matrícula e Matrícula especial”; 

 

- Os colegiados que optarem pela forma manual de matrícula, com ordenamento próprio, deverão 

comunicar a CRA via SEI sobre sua opção antes do período de solicitação de matrícula on-line, ou 

seja, até o dia 01/03; 

 

- Do dia 09/03 até o dia 12/03 o colegiado poderá receber e registrar as solicitações de correção de 

matrícula e no dia 16 e 17 receber e processar os pedidos de matrícula especial; 

 

- O atendimento deverá ser remoto, para tanto sugerimos a utilização do e-mail, ou do Google 

Forms, ou de outra ferramenta digital que se considerar oportuna; 

- Estamos planejando a automatização do processo e se possível a implantação, faremos a 

comunicação oportunamente. 

 

- O início do semestre letivo de 2020/2 será no dia 15/03/2021; 

 

- A CRA publicará novas convocações para ocupação das vagas remanescentes do SISU e PAVE 

2020/2 (cursos com ingresso no segundo semestre). Os ingressantes serão orientados a entrarem em 

contato com o colegiado do seu curso para obtenção de informações referentes à oferta e matrícula 

neste calendário; 

 

 

Confirmação de matrícula 
 



- Considerando que ainda não é possível o retorno presencial, a confirmação de matrícula dos 

ingressantes não será realizada neste semestre. O procedimento será realizado em momento 

oportuno, quando for possível o retorno às atividades presenciais, de acordo com orientação que 

serão enviadas pela CRA ao discentes e colegiados. 

 

Declaração de abandono 
 

- Tendo em vista que este calendário não tem caráter optativo, o aluno impossibilitado de cursar 

disciplinas neste semestre deverá justificar ao colegiado sua impossibilidade, sob pena de ser 

desligado por abandono de curso. 

 

- Os colegiados deverão enviar a declaração de alunos em situação de abandono (relatório retirado 

do sistema acadêmico cobalto) no período estabelecido no calendário acadêmico, indicando os 

alunos que apresentarem justificativa para não realização de matrícula. Para os alunos que 

justificarem a não realização de matrícula, a CRA registrará matrícula no componente “Vinculo – 

Ensino Remoto Emergencial – 2020/2”. Os acadêmicos relacionados na declaração de abandono, 

sem a indicação de manutenção de vínculo realizada pelo colegiado, serão desligados por abandono 

de curso. 

 

Publicação de edital de Vagas Remanescentes – Transferência, Reopção, 

Reingresso e Portador de diploma 

 
- Haverá publicação de edital para ocupação de vagas remanescentes para ingresso em 2021/1 para 

os cursos de graduação que apresentarem baixa taxa de ocupação das vagas regulares no ingresso, 

ou seja, para os cursos em que a contagem de vagas ociosas ultrapassar o número de vagas ofertadas 

para ingresso por período (SISU +PAVE). A CRA, após aprovação da PRE, publicará a relação de 

cursos que atenderem o requisito. 

 

 

Trancamentos de matrícula 

 
- Os prazos para trancamento geral de matrícula estão estabelecidos no calendário acadêmico e 

devem ser observados. As as regras para trancamentos permanecem flexibilizadas nos seguintes 

itens: 

 O número máximo de trancamentos (2 anos ou 4 semestres) será flexibilizado emitido 

trancamento em número superior. 

 Ingressantes podem solicitar trancamento geral de matrícula sem justificativa. 

 

 

 

Cronograma resumo de oferta e matrícula 2020/2 
 

Prazo Atividade Procedimento 

25/02 a 

02/03 

Registro de Ofertas Colegiado realiza o registro no 

Sistema Cobalto 

Data 
limite 

03/03 

Registro de professores nas disciplinas ofertadas Colegiado (s), Departamento (s) 
ou Câmara (s) de Ensino, realiza 

(m) o (s) registro (s) no Sistema 

Cobalto 

Data 

limite 

Oferta de vaga no banco universal O Colegiado, Departamento ou 

Câmara de Ensino deverá enviar 



01/03 um memorando via SEI à CRA 

04/03 a 

07/03 

Solicitação on-line de matrícula por parte dos discentes Aluno solicita via Cobalto 

08/03 Processamento das solicitações de matrícula CSI realiza no Sistema Cobalto 

Data 

limite 

01/03 

Os colegiados que optarem pela forma manual de 

matrícula com ordenamento próprio, deverão comunicar a 

CRA 

O Colegiado deverá enviar um 

memorando via SEI à CRA 

09/03 a 

12/03 

O Colegiado poderá receber e registrar as solicitações de 

correção de matrícula 

O aluno solicita ao Colegiado de 

forma virtual 

16 e 17/03 O Colegiado poderá receber e processar os pedidos de 
matrícula especial 

O aluno solicita ao Colegiado de 
forma virtual, por canal de 

atendimento definido pelo 

colegiado 

15/03 Início do semestre letivo de 2020/2 - 

 

 

 

 


