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A Coordenação de Registros Acadêmicos da Pró-Reitoria de Ensino da Universidade
Federal de Pelotas, conforme estabelecido no Edital 012/2021 - disponível pelo link EDITAL CRA Nº
12/2021, convoca os candidatos relacionados neste documento para efetuarem matrícula. Os documentos
que deverão ser enviados para realização da matrícula podem ser consultado no item 2 do referido edital.

Os candidatos convocados nas vagas reservadas (cotas) também deverão cumprir os
requisitos estabelecidos em edital, de acordo com a sua modalidade de ingresso.

Os candidatos inscritos nas cotas, que forem convocados nas vagas de Ampla
Concorrência (AC), ficam dispensados de realizar entrevistas e/ou apresentar os documentos específicos
das vagas reservadas. Neste caso, deverão enviar apenas os documentos para cadastro (documentos da
modalidade AC).

Envio dos documentos:

• O prazo para envio dos documentos é de 04/08/2021 (8h e 00min) até 05/08/2021 (23h e
59min).

• Acesse o link https://cobalto.ufpel.edu.br/academico/processoSeletivo/fichaOnline,
confira os dados informados na ficha de inscrição e faça o envio dos documentos.

• Os documentos para cadastro devem ser enviados na forma de arquivos digitalizados
(.PDF, .JPG, .JPEG ou .PNG), de boa qualidade (sem cortes, rasuras ou emendas) e com todas as
informações legíveis.

• O envio da documentação poderá ser confirmado através da emissão da ficha de inscrição
e comprovante de envio dos documentos pelo sistema.

• O não envio da documentação através do link, na forma e nos prazos estabelecidos,
implicará renúncia irretratável à vaga.

• Os candidatos podem conferir a situação de sua matrícula através da consulta ao
preenchimento da ficha (link https://cobalto.ufpel.edu.br/academico/processoSeletivo/fichaOnline).
Qualquer comunicação com o candidato será realizada através do e-mail informado pelo mesmo, no
processo seletivo.

 

Lista de candidatos convocados - Ampla concorrência

 

Classific. Nome do candidato Cota

14 ISADORA GOTTINARI KOHN L05
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https://wp.ufpel.edu.br/cra/files/2021/05/SEI_23110.020093_2021_80.pdf


14 ISADORA GOTTINARI KOHN L05

15 PAMELA RENNHACK SILVEIRA AC

 

Lista de candidatos convocados - Cotas

 

Classific. Nome do candidato Cota

12 MAITHE SOUZA PEREIRA L05

13 STEPHANIE SCHMALFUSS GRIEP L05

62 RAFAELA BARROS L06

 

Documento assinado eletronicamente por EMILENI TESSMER,
Coordenadora, Coordenação de Registros Acadêmicos, em 30/07/2021,
às 13:35, 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 1380607 e o código CRC 8E51E2BB.

Referência: Processo nº 23110.020093/2021-80 SEI nº 1380607
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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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