
INFORMAÇÕES SOBRE MATRÍCULA NO PPGFV 

 
 
Nos dias 02, 03 E 04 de agosto serão os dias destinados à matrícula dos pós-graduandos 
da FV. Os passos são bem simples e precisam ser feitos no dia 02 de agosto pelos alunos, 
no dia 03 de agosto pelos orientadores e no dia 04 de agosto pelo Coordenador. 
 
ALUNOS: 02 de agosto/21 
Ao acessar o COBALTO, cada aluno busca no menu ao lado esquerdo a opção 
“Aluno>>Cadastro>>Solicitação de matrícula pós”. Ao clicar, aparecerá para o discente 
a lista de todas as disciplinas disponíveis no semestre vigente. O discente então marcará 
as disciplinas que deseja cursar e submeterá sua escolha. 
 
Após isso realizado deverá ser confirmada a matrícula pelo Orientador. 
 
ORIENTADOR: 03 de agosto/21 
A confirmação de matrícula ocorre após a solicitação pelo aluno e é uma ação de 
responsabilidade do ORIENTADOR. Durante a confirmação, o orientador acessará o 
COBALTO em “Gestão Acadêmica>>Processos” e confirmará as disciplinas escolhidas 
pelo seu orientando.  
 
COORDENADOR:04 de agosto/21 
Após a confirmação do orientador, o coordenador acessará “Gestão 
Acadêmica>>Processos” e também confirmará as escolhas feitas pelo discente. Se todas 
as opções escolhidas pelo aluno forem confirmadas, está finalizada a matrícula. 
 
Caso haja alguma divergência entre a solicitação e a confirmação: 
a) Se o aluno escolheu mais disciplinas do que era esperado, basta orientador e/ou 
coordenador desmarcarem as opções em excesso e confirmar o restante, comunicando 
o aluno posteriormente sobre a ação. 
b) Se o aluno escolheu menos disciplinas do que era esperado, sua matrícula na(s) 
disciplina(s) adicional(is) poderá ser feita manualmente pela coordenação no Cobalto. 
 
Pessoal, não esqueçam que a matrícula na PG se refere a 2021 – SEGUNDO SEMESTRE. 
 
A turma de pesquisa em Fisiologia Vegetal tem as iniciais dos orientadores. Procure a 
turma do seu. Os alunos orientados pelos colegas da EMBRAPA podem fazer 
a matricula na turma EB e eu mesmo faço a confirmação para vocês. 
 
 
 


