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 Prezados alunos,  

No dia 03 de março o colegiado fará uma reunião remota com vocês, visando esclarecer 

possíveis dúvidas em relação à oferta de disciplinas neste semestre. 

A reunião será às 19 horas na sala https://webconf2.ufpel.edu.br/b/dan-trw-rje 

Neste semestre haverá oferta de disciplinas totalmente remotas e disciplinas híbridas (re-

moto e práticas presenciais).  O calendário será ofertado ao longo de 15 semanas. 

 

Disciplinas REMOTAS 
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

10790133 
Métodos, Exames e 
Análise de Materiais 

2° semestre 

10790135 
Química aplicada à Con-
servação e restauração II 

2° semestre 

10790103 
Conservação  
Preventiva III 
3° semestre 

10790042 
História da Arte no Brasil 

5° semestre 
10790101 

Materiais e Técnicas I 
2° semestre 

10790127 
Metodologia  
da Pesquisa 
6° semestre 

10790107 
Materiais e Técnicas III 

4° semestre 

10790055 
Iconologia e  
Iconografia 
4° semestre 

  

Seminários de orientação (TCC) – Não tem horário específico mas é ofertado. 
 

As disciplinas exclusivamente remotas obedecem ao calendário normal de 2020/02 (no 

ano civil 2021), conforme segue. 

 
PRAZO  ATIVIDADE  PROCEDIMENTO  

04/03 A 
07/03  

Solicitação on-line de matrícula para disciplinas remotas. Aluno solicita via COBALTO 

08/03  Divulgação das matrículas atendidas. COBALTO 

09/03 A 
12/03 

Correção de matrícula. O aluno poderá solicitar a correção de 
matrícula (inclusão ou exclusão de tur-
mas), pelo sistema acadêmico, através 
do menu "Aluno  -> Cadastro -> Corre-
ção de matricula" 

15/03  Início do semestre letivo 2020/2   

16/03 E 
17/03 

Matrícula especial O aluno solicita ao colegiado via e-mail. 

26/03  Data limite para os alunos justificarem aos Colegiados a 
impossibilidade de cursar 2020/2  

Aluno preenche formulário e envia por 
e-mail ao colegiado. 

12/04 A 
19/04 

Prazo para trancamento de disciplina O aluno tranca através do sistema CO-
BALTO 



 
 

ATENÇÃO: Este calendário não é optativo, o aluno impossibilitado de cursar qualquer dis-

ciplina deverá justificar ao colegiado sua impossibilidade, sob pena de ser desligado por aban-

dono de curso. O formulário em anexo deve ser preenchido e enviado por e-mail do colegiado 

até o dia 26/03.  

conservacao_restauro@hotmail.com  

 
 
 
SOLICITAÇÕES E PROCESSAMENTO DAS MATRÍCULAS EM DISCIPLINAS REMOTAS 
 

 

Para evitar colisão de horário de atividades síncronas, os alunos devem escolher apenas 

uma disciplina por dia da semana. 

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, algu-

mas 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 aparece-

ram no sistema. Estamos aguardando que a UFPel disponibilize no COBALTO uma ferramenta 

para que o aluno faça esta solicitação pelo sistema.  

Aguarde informações do colegiado por e-mail. 

 
 
SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO (TCC) 
 
 Converse com seu orientador sobre como vocês irão organizar sua matrícula em seminá-

rio de orientação. 

  

 

ORIENTAÇÕES SOBRE DISCIPLINAS COM PRÁTICAS PRESENCIAIS 

 

O COCEPE autorizou que fossem ofertadas disciplinas com práticas presenciais a partir de 

maio (desde que haja condições para tal, dadas por decreto municipal e estadual). 

Estas disciplinas obedecerão calendário próprio para matrícula e terão início apenas no 

dia 29 de março.  



ATENÇÃO: Se deseja cursar uma disciplina com prática presencial, evite colisão de horário 

com as disciplinas remotas, pois as atividades síncronas são dadas no mesmo horário. 

 

Disciplinas com PRÁTICAS PRESENCIAIS  
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

   10790105 
Conservação e Restauração de 

Papel I 
3° semestre 

10790166 
Documentação e Registro 
aplicados à Conservação e 

Restauração 
4° semestre 

   10790111 
Conservação e Restauração de 

Pintura I 
5° semestre 

 

 

 A oferta destas disciplinas depende de autorização interna, dada por comissão específica 

do COCEPE. Portanto, sua oferta será atrasada em relação ao calendário normal. O colegiado 

enviará instruções para matrícula nessas disciplinas por e-mail, através do sistema COBALTO. 

Aguarde instruções. 

 

 

Estamos à disposição para auxiliar no que for necessário:  

 

• Profa. Daniele Fonseca, coordenadora do curso de Conservação e Restauração de Bens Cultu-
rais Móveis (daniele_bf@hotmail.com)  

• Ângela Tavares, secretária do curso (conservacao_restauro@hotmail.com )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

FORMULÁRIO PARA JUSTIFICATIVA DE NÃO REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA 

 

Eu, ___________________________________________________, estudante do 
Curso de _______________________________________________, sob matrícula 
________________, solicito a manutenção do vínculo com a Universidade Federal de 
Pelotas, nos termos do Parecer Normativo COCEPE No 26/2020, mesmo não tendo con-
dições de cursar disciplinas no semestre letivo 2020/2, conforme justificativa a seguir:  

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

E-mail para contato: ___________________________________________________ 

Telefone para contato: _________________________________________________  

 

 

Assinatura:  

 

 

 
Pelotas, _____ de __________________ de 2021.  

 
 
 


