Passo a passo para solicitação de matrícula no sistema Cobalto
Abaixo segue um passo a passo para solicitação de matrícula no sistema Cobalto da UFPel,
direcionado principalmente aos alunos ingressantes que ainda não tiveram contato com esse
cadastro. Quaisquer dúvidas podem entrar em contato com o e-mail
conservacao_restauro@hotmail.com, petconservacaoerestauro@gmail.com, ou com as redes
sociais do grupo PET Conservação e Restauro.

I)

Ao abrir o link: https://cobalto.ufpel.edu.br/dashboard/, entrar no seu cadastro no
sistema Cobalto, com seu número de matrícula ou CPF e a senha cadastrada (elipse
laranja).

Imagem 1

II)

Clicar na opção disponível no canto superior esquerdo:

UFPEL > ALUNO > CADASTRO > SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS (setas laranja)

Imagens 2 e 3

III)

Após a leitura do texto sobre a solicitação de matrícula para a graduação, clicar na
opção no canto inferior direito, “ENTENDI” (seta laranja)
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IV)

Na página que corresponde à imagem 5, estarão as disciplinas disponíveis para
solicitação de matrícula, tanto as que pertencem ao curso de Conservação e
Restauração, quanto as ofertadas por outros colegiados acadêmicos, no banco
universal (seta laranja).
Ao lado da aba onde constam as disciplinas oferecidas (seta vermelha), você pode
olhar a grade de horários conforme sua escolha na solicitação de matrículas
(retângulo laranja).
Lembrando que as disciplinas do curso de Conservação e Restauração são ofertadas
por módulos conforme explica o Manual de Matrícula, quanto às disciplinas do
Banco Universal, o colegiado do curso não tem qualquer controle ou informações.
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V)
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Após selecionar todas as disciplinas desejadas, clicar na opção “SALVAR” na área
superior da tela
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Em função da atualização do curso, é possível que neste período de solicitação de matrícula
algumas disciplinas da grade ofertada não se apresentem disponíveis para todos os alunos.
Não se preocupe, você pode solicitar a matrícula no período de correção de matrículas, que
será de 16/06 a 19/06 (demandas devem ser enviadas para o e-mail
conservacao_restauro@hotmail.com. Os e-mails enviados no dia 19/06 após as 20h não serão
atendidos).

Em caso de dúvidas, entre em contato,

Abraços

