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1. Matrícula 

 

Para o semestre letivo 2021/02 será retomada a modalidade de matrícula online através do 

sistema Cobalto.  

Esta será a única modalidade para a realização da matrícula para o semestre 2021/02. 

Novamente, a única exceção será a matrícula dos alunos ingressantes em 2021/02, que será 

feita diretamente pelo Colegiado. 

Não haverá limite máximo relativo à quantidade de disciplinas solicitadas por matrícula. 

 

Período de matrícula:  

11/02/2022: início do período de solicitação de matrícula online 

14/02/2022: fim do período de solicitação de matrícula online 

 

Demais datas importantes: verificar o Calendário Acadêmico 2022: 

https://wp.ufpel.edu.br/cra/calendario-academico/ 

 

Importante: 

A matrícula segue sendo obrigatória. 

Caso não tenha condições de cursar nenhuma disciplina nesse momento, o aluno deverá 

enviar uma justificativa ao Colegiado para que seja mantido o vínculo com a UFPel. 

Os estudantes que não realizarem matrícula neste calendário, mediante justificativa ao 

Colegiado, serão matriculados automaticamente em uma atividade com zero crédito e sem 

carga horária, denominada “Vínculo – Ensino Remoto Emergencial 2021/2”, para fins de 

manutenção de vínculo ativo no neste período.  

Os estudantes que não realizarem matrícula neste calendário, que não justificarem e não 

responderem ao contato por e–mail realizado pelo Colegiado serão desligados por abandono 

de curso. 

 

2. Modalidade de oferta 

No semestre 2021/02, conforme o Parecer Normativo COCEPE 62 de 22/12/21, 

(https://wp.ufpel.edu.br/scs/files/2021/12/Parecer-Normativo-no-62.pdf) as atividades 

https://wp.ufpel.edu.br/cra/calendario-academico/
https://wp.ufpel.edu.br/scs/files/2021/12/Parecer-Normativo-no-62.pdf


presenciais serão retomadas de forma parcial na FAUrb, através de disciplinas que serão 

ofertadas no formato híbrido (carga horária remota + carga horária presencial). 

Na grade de horários, estão representadas através da seguinte legenda de cores: 

 

Períodos Remotos Síncronos 

Períodos Remotos Assíncronos 

Períodos Presenciais 

 

É fundamental que estas informações sejam consideradas no momento da matrícula.  

A escolha dos componentes a serem cursados (principalmente aqueles com carga horária 

presencial) deve levar em conta sua demanda por tempo, eventuais deslocamentos e 

exigências sanitárias (vacinação) necessárias para o pleno cumprimento das exigências da 

disciplina. 

 

3. Vacinação 

De acordo com a Portaria 2006 de 06/12/2021, a vacinação completa contra Covid-19 será 

obrigatória para a circulação e ingresso de pessoas nas dependências da Universidade Federal 

de Pelotas. 

Portanto, todos os alunos e alunas que pretendem cursar as disciplinas que serão ofertadas 

no formato híbrido (com carga horária presencial) deverão fazer o upload de seus 

comprovantes de vacinação através do sistema Cobalto (Pagina Inicial / Perfil / Vacinação 

Covid-19)  

 

Importante: 

Após o upload do comprovante de vacinação para o Cobalto, o mesmo deverá ser validado e 

homologado pelo Colegiado. 

Para tanto, o comprovante deve necessariamente trazer as seguintes informações: 

- comprovação do recebimento das duas doses da vacina (exceto no caso de vacina em dose 

única) 

- identificação legível da pessoa vacinada 

 

Para facilitar esse trâmite, recomenda-se a emissão de Certificado de Vacinação através do 

ConecteSus (https://conectesus-paciente.saude.gov.br/) 

 

 

https://conectesus-paciente.saude.gov.br/


4. Disciplina de Topografia 

No próximo semestre será ofertada uma turma regular de Topografia (011900006) pelo 

Daurb, na modalidade remota. 

No entanto, também estarão disponíveis para alunos da Faurb 20 vagas (10 vagas turma M1 

e 10 Vagas turma M2) na disciplina Topografia Geral (15000422), ofertada pelo Curso de 

Engenharia Geológica do Ceng, na modalidade híbrida.  A matrícula nesta disciplina deverá ser 

solicitada, também via Cobalto, na modalidade “matricula especial”. 

 

5. Trabalho Final de Graduação 

- as disciplinas Trabalho Final de Graduação II (14120052) e Trabalho Final de Graduação I 

(14120035) serão ofertadas de modo remoto. 

- orientador e orientando terão autonomia para decidir a modalidade na qual serão realizadas 

as orientações individuais. No caso de orientações presenciais na Faurb, elas dependerão da 

disponibilidade de espaço e do atendimento dos protocolos estabelecidos. 

- a disciplina Complementação em Paisagismo (14120053) será ofertada na modalidade 

remota 

- as disciplinas de Tomadas de Decisão (Sistemas Estruturais/Tecnologia/Instalações e 

Infraestrutura) serão ofertadas no modo presencial. No entanto, o Prof. André Minasi 

também vai atender os alunos de modo remoto, conforme a necessidade e diante de uma 

organização de agenda. Eventuais demandas contatar o professor. 

 

Observações Gerais: 

a) Qualquer consulta relacionada a qualquer dos tópicos acima poderá ser encaminhada para 

o Colegiado do Curso (colegiadofaurb@gmail.com)  

b) Parecer Normativo 62 Cocepe: Regulamenta as atividades de ensino desenvolvidas no 

segundo semestre letivo de 2021 (primeiro semestre civil de 2022):  

https://wp.ufpel.edu.br/scs/files/2021/12/Parecer-Normativo-no-62.pdf 

c) Calendário Acadêmico 2022: https: https://wp.ufpel.edu.br/cra/calendario-academico/ 
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