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Prezados alunos,
Até o presente o momento o COCEPE mantém o andamento do calendário acadêmico
estabelecido no início deste ano. O calendário prevê o início das rematrículas no dia 22 de agosto e
o início das aulas no dia 10 de agosto.
Este documento traz as orientações pertinentes a matricula de 2015/02. Os horários estão
disponíveis em anexo.
Atenção!
- As solicitações de matrículas online ocorrerão de 22 a 29 de julho. É possível que ocorram
antigos problemas nesse processo. O sistema cobalto ainda apresenta alguns problemas e a greve
dos servidores pode atrapalhar o processo. Caso encontrem problemas, informem a secretaria do
curso e aguardem instruções/informações.
- O período de correção de matrícula ocorrerá entre 04 e 07 de agosto (antes do início das
aulas). Neste sentido, os alunos que não residem em Pelotas e necessitem realizar a correção de
matrícula devem se programar para retornar à cidade com antecedência ou fazê-la por procuração.
Não serão feitas correções de matrícula por e-mail ou por qualquer indivíduo, independente de
grau de parentesco, que não apresente a devida procuração.
- Todos os alunos devem ter o cadastro no Sistema Acadêmico
(http://gol.ufpel.edu.br/extranet/consultas-alunosufpel/). Verifiquem se vocês conseguem acesso
corretamente e, em caso de problemas, dirijam-se ao CRA para esclarecimentos.
- Todos sabem das dificuldades com a realização de concursos e contratação de professores.
Entretanto, as disciplinas estão ofertadas e aguardaremos a chegada dos professores nesse
momento inicial.
- Nesse semestre, foram solicitadas ao NGE (Núcleo de Gestão de Espaços) salas de aula em
outros prédios da UFPel. As salas não foram confirmadas ainda. Assim que tivermos confirmação,
os alunos serão informados da localização das aulas.
- Alunos do 3º semestre: a disciplina de Formação Pessoal do Terapeuta Ocupacional está
sendo ofertada para os alunos do 1º semestre exclusivamente. Em breve, ela será ofertada para os
alunos que ainda necessitam cursá-la.
- Alunos do 5º semestre: muito possivelmente a disciplina de Psicologia II não será realizada
pela falta de professor.

Atenciosamente,

Camilla Oleiro e Renata Rocha
Coordenação do Curso de Terapia Ocupacional
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