MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
PRÓ-REITORIA DE ENSINO - CRA
Processo Seletivo Vestibular UAB
Reclassificação - Vestibular UAB 2021/2 – Terceira convocação
A Coordenação de Registros Acadêmicos da Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Federal de
Pelotas, conforme o processo nº 23110.024694/2021-61, aprovado pelo COCEPE, convoca os candidatos
relacionados neste documento para efetuarem matrícula.
Serão convocados os candidatos excedentes do Processo Seletivo Vestibular UAB, regido pelo
Edital COODEC Nº 14/2020.
Procedimentos para matrícula:
• O prazo para envio dos documentos é de 15/12/2021 (08h e 00min) até 20/12/2021 (23h e 59min).
• Acesse o link https://cobalto.ufpel.edu.br/academico/processoSeletivo/fichaOnline, preencha a
ficha de inscrição e faça o envio dos documentos.
• Os documentos 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.
• 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.
• O ingresso será no semestre de 2021/2, os candidatos que enviarem a documentação solicitada
serão matrículados na disciplina “Introdução à Vida Acadêmica”.
• O candidato que não enviar os documentos, na forma e nos prazos estabelecidos, não será
matriculado e serão convocados os próximos candidatos da lista de espera.
Documentos para matrícula:
a) Cópia digitalizada da Cédula de Identidade (RG) atualizada, de modo que seja possível o
reconhecimento por foto e assinatura;
b) Cópia digitalizada do CPF;
c) Cópia digitalizada da certidão de nascimento ou casamento;
d) Cópia digitalizada de documento que comprove estar em dia com a justiça eleitoral (Clique
aqui);
e) Cópia digitalizada de documento que comprove estar em dia com as obrigações militares;
f) Cópia digitalizada do Histórico Escolar do Ensino Médio*;
g) Cópia digitalizada do Certificado de Conclusão do Ensino Médio (que pode fazer parte do
histórico) ou do Diploma do Ensino Médio*;
*Os documentos originais devem ser apresentados na confirmação de matrícula, no polo do curso,
em data a ser definida.
Ingressantes na modalidade L05: no Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio
deve constar a condição do candidato ser egresso do Sistema Público de Ensino Médio,
reconhecidos pelo órgão público competente.
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Quadro de vagas

História – Polo Picada Café (19004)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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Lista de candidatos convocados
Curso: História - Polo Picada Café - LICENCIATURA/INTEGRAL
Modalidade: Ampla Concorrência
Classific.
35

Legenda

Nome do Candidato

AC

LETICIA ALMEIDA DE CAMPOS
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