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Manual de Matrícula do segundo calendário alternativo 2020

Prezados alunos,
No dia 24 de setembro o colegiado vai realizar uma reunião ao vivo com os alunos visando
esclarecer possíveis dúvidas em relação à oferta de disciplinas neste novo calendário alternativo.
A reunião será às 20 horas na sala https://webconf2.ufpel.edu.br/b/dan-trw-rje

O período de matrículas para este calendário acadêmico é o que segue:
Prazo
25/09 a
27/09
28/09

Atividade
Solicitação on-line de matri ́cula por
parte dos discentes
Divulgação das matrículas atendidas

Procedimento
Aluno solicita via Cobalto

O aluno solicita ao Colegiado de forma virtual,
29/09 a O colegiado poderá receber e registrar
por canal de atendimento definido pelo
02/10
as solicitações de correção de matri ́cula
colegiado
Prazo limite para trancamento de
27/11
O aluno tranca através do sistema COBALTO
disciplina
01/10
Ini ́cio do semestre letivo 2020/1
No próximo calendário as disciplinas continuam sendo ofertadas em módulos de 6 semanas,
com exceção de Seminários de Orientação (TCC) e Conservação Preventiva 1, que serão ofertadas
ao longo das 12 semanas do semestre.
O novo calendário segue parâmetros do anterior e novamente não haverá prejuízo para os
alunos que optarem por não fazer matrícula em calendário alternativo. A Coordenação de registros
acadêmicos (CRA) automaticamente matriculará os alunos numa atividade específica apenas para
registro e manutenção do vínculo com a Universidade.

Disciplinas ofertadas em 12 semanas (01/10 à 23/12)
Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta
10790075 (M.71)

Conservação
Preventiva 1
Profa. Annelise
Seminários de orientação (TCC) – Não tem horário específico

Disciplinas ofertadas em 6 semanas no módulo 1 (01/10 à 11/11)
Segunda

Terça

Quarta

Quinta

10790130 (M.71)

10790078 (M.71)

10790006 (T.71)

10790147 (M.71)

Química 1
Prof. Bruno

Metodologia,
Materiais e
Técnicas
Profa. Karen

História da Arte 2
Prof. Roberto

Arte e cultura
Popular
Prof. Darlan

Sexta

Disciplinas ofertadas em 6 semanas no módulo 2 (12/11 à 23/12)
Segunda

Terça

10790135 (M.71)

10790003 (T.71)

Quarta

Quinta
10790143 (M.71)

Química 2
Prof. Bruno

História da Arte 1
Profa. Luiza

Seminário
Memória e
Patrimônio
Profa. Rita e Prof.
Darlan

Sexta

SOLICITAÇÕES E PROCESSAMENTO DAS MATRÍCULAS
Lembramos os alunos que, no momento da matrícula, algumas disciplinas parecem estar no
mesmo dia, porém estão em intervalos de tempo diferentes dentro do semestre (1º. Módulo e 2º.
Módulo). Os encontros síncronos devem ser marcados no dia da disciplina e a partir das 19h.
A primeira fase das matrículas é um ordenamento realizado pelo sistema da Universidade a
partir de uma pré-inscrição dos alunos. Nesta etapa, o aluno faz a solicitação pelo Cobalto em até 5
disciplinas que estão disponíveis de acordo com seu semestre e currículo. Portanto, algumas
disciplinas podem não aparecer para alunos nesta primeira fase.
A segunda fase das matrículas (chamada correção de matrículas) permite que os alunos
solicitem matrícula nas disciplinas do curso, que estão na grade de ofertas, porém não apareceram
no sistema. A solicitação de matrícula nesta etapa deve ser encaminhada diretamente à secretaria
do curso, pelo e-mail conservacao_restauro@hotmail.com
As matrículas serão realizadas por ordem de recebimento dos e-mails, apenas os enviados dentro
do prazo estipulado (29/09 à 02/10).
As solicitações devem conter:
1. Nome do aluno
2. Número de matrícula
3. Nome da disciplina

SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO (TCC)
As turmas de Seminário de orientação foram migradas a partir da matrícula já realizada no
início do ano, portanto, quem se matriculou em março, continua matriculado em seminário de

orientação. Os alunos que não desejam concluir seminário de orientação este ano devem trancar
sua matrícula no COBALTO até o dia 27/11/2020.

A ordem do número das turmas e respectivos orientadores ficou a seguinte:
P.51. Andréa Bachettini
P.53. Annelise Montone
P.54. Daniele Fonseca
P.55. Karen Caldas
P.56. Luiza Neitzke
P.57. Roberto Heiden
P.58. Silvana Bojanoski
P.59. Juliane Serres
P.61. Darlan Marchi

ESTÁGIOS CURRICULARES OBRIGATÓRIOS
As turmas de estágio curricular foram canceladas. Os poucos alunos que já concluíram
estágios e que ainda não foram regularizados no sistema, devem solicitar a matrícula na turma 51
de estágio (10790115) diretamente ao colegiado, por e-mail, anexando uma imagem da
documentação de conclusão do estágio.
Não foram autorizados novos estágios curriculares no ano de 2020, portanto, esta matrícula
tem como objetivo apenas regularizar a situação de alunos que concluíram seu estágio obrigatório
antes da interrupção das atividades acadêmicas em função da pandemia.

Estamos à disposiçao
̃ para auxiliar no que for necessário:
• Profa. Daniele Fonseca, coordenadora do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais
Móveis (daniele_bf@hotmail.com)
• Â ngela Tavares, secretária do curso (conservacao_restauro@hotmail.com )

