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EDITAL CRA N° 09/2022/CRA

CONVOCAÇÃO Nº 01/2022

  

A Coordenação de Registros Acadêmicos da Pró-Reitoria de Ensino da Universidade
Federal de Pelotas convoca os candidatos excedentes para realizar a matrícula, conforme Edital CRA Nº
09/2022.

  

Curso: 4520 - Administração - Bacharelado (NOTURNO)

Classific. Nome do Candidato Modalidade Cota

18 Camila Gomes Maciel Reopção L02

 

Curso: 6300 - Engenharia Civil - Bacharelado (INTEGRAL)

Classific. Nome do Candidato Modalidade Cota

17
Maurício Ribeiro
Botelho

Portador de Diploma de
Curso Superior

AC

 

1. MATRÍCULA EM DISCIPLINAS

1.1. A CRA efetuará o cadastro no sistema acadêmico Cobalto dos candidatos convocados,
com base na documentação entregue durante o período de inscrições. A partir do dia 08/08/2022, os
candidatos poderão acessar o sistema acadêmico pelo site: https://cobalto.ufpel.edu.br/. No primeiro
acesso, o discente precisa inserir o CPF na aba “Esqueceu sua senha” e clicar em “enviar", será enviado
um link ao e-mail registrado para definir a senha de acesso ao Cobalto.
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https://wp.ufpel.edu.br/cra/files/2022/04/SEI_23110.012149_2022_11.pdf
https://cobalto.ufpel.edu.br/


1.2. A matrícula em disciplinas dos convocados deve ser solicitada diretamente no colegiado do
respectivo curso. A solicitação de matrícula deve ser efetuada até o dia 09/08/2022. Para consultar o
endereço e os contatos do colegiado do curso acesse o site: https://institucional.ufpel.edu.br/.

1.3. As aulas do semestre 2022/1 iniciaram no dia 01/08/2022, para assistir às aulas os discentes
devem ter a sua matrícula registrada no sistema acadêmico Cobalto.

 
 

Documento assinado eletronicamente por EMILENI TESSMER,
Coordenadora, Coordenação de Registros Acadêmicos, em 05/08/2022,
às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º,
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1809669 e o código CRC 7D2F6020.

Referência: Processo nº 23110.012149/2022-11 SEI nº 1809669
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https://institucional.ufpel.edu.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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