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Quadro de vagas 

Lista de candidatos convocados - Ampla concorrência 

PAVE 2020/1 - Lista de Espera - 9ª Convocação 

 

A Coordenação de Registros Acadêmicos da Pró-Reitoria de Ensino da Universidade 

Federal de Pelotas, conforme estabelecido no Edital 005/2020 (consulte aqui), convoca os 

candidatos relacionados neste documento para efetuarem  matrícula. Os  documentos que  deverão 

ser enviados para realização da matrícula podem ser acessados na página (https://wp.ufpel.edu. 

br/matriculaspave/documentos/), conforme a modalidade de inscrição. 

Os candidatos convocados nas vagas reservadas (cotas) também deverão cumprir os 

requisitos estabelecidos em edital, de acordo com a sua modalidade de ingresso.  

Os candidatos inscritos nas cotas, que forem convocados nas vagas de Ampla 

Concorrência (AC), ficam dispensados de realizar entrevistas e/ou apresentar os documentos 

específicos das vagas reservadas. Neste caso, deverão enviar apenas os documentos para 

cadastro (documentos da modalidade AC). 

Envio dos documentos: 

 

• O prazo para envio dos documentos é de 02/10/2020 (08h e 00min) até 07/10/2020 (23h e 59min). 

• Acesse o link https://cobalto.ufpel.edu.br/academico/processoSeletivo/fichaOnline, confira os dados 

informados na ficha de inscrição e faça o envio dos documentos. 

• Os documentos para cadastro devem ser enviados na forma de arquivos digitalizados (.PDF, .JPG, 

.JPEG ou .PNG), de boa qualidade (sem cortes, rasuras ou emendas) e com todas as informações 

legíveis. 

• O envio da documentação poderá ser confirmado através da emissão da ficha de inscrição e 

comprovante de envio dos documentos pelo sistema. 

• O não envio da documentação através do link, na forma e nos prazos estabelecidos, implicará 

renúncia irretratável à vaga. 

• Os candidatos podem conferir a situação de sua matrícula através da consulta ao preenchimento 

da ficha (link https://cobalto.ufpel.edu.br/academico/processoSeletivo/fichaOnline). Qualquer 

comunicação com o candidato será realizada através do e-mail informado pelo mesmo, no processo 

seletivo. 

 
 

 

 
AC L01 L02 L05 L06 L09 L10 L13 L14 Total 

Ciências Econômicas (4800) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
 
 

Curso: Ciências Econômicas - Bacharelado/NOTURNO 

Classific. Mod. Nome do Candidato 

13 AC LUCAS MONQUELATE MENDES LOPES 
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