UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
CENTRO DE ARTES - COLEGIADO DOS CURSOS DE CINEMA
Pelotas, 04 de agosto de 2015
Memorando 037/2015
De: Profa. Carla Schneider
Coordenadora do Colegiado dos Cursos de Cinema – UFPel
Para: Estudantes dos Cursos de Cinema
Cinema de Animação, Cinema e Audiovisual - UFPel
Prezados Estudantes
Conforme divulgado pelo portal da UFPel (http://goo.gl/BPZ0Xz) embora os estudantes tenham realizado a
solicitação das disciplinas visando a matrícula em 2015-2, elas não foram processadas. Consequentemente, os
estudantes não estão visualizando essas solicitações e caberá aos Colegiados dos cursos da UFPel
proceder com essa tarefa.
Uma vez que o colegiado dos cursos de cinema processará as matrículas ao longo desta semana, os
estudantes (cursos de cinema) devem consultar o Cobalto até às 06:00 do dia 07 de agosto (sexta-feira)
para verificar se foram, enfim, processadas. Caso seja necessário realizar correções, os pedidos precisam
ser encaminhados até às 16:00 deste mesmo dia, isto é, do dia 07 de agosto (sexta-feira), através dos
seguintes formulários:
Se você é aluno do curso de 5020 Cinema de Animação:
http://ca.ufpel.edu.br/cinema/animacao/matricula.html
Se você é aluno dos cursos 5000 Cinema e Animação ou 5010 Cinema e Audiovisual:
http://ca.ufpel.edu.br/cinema/audiovisual/matricula.html
Quanto às matrículas especiais, informamos que os estudantes dos cursos de cinema poderão ter a matrícula
especial processada também durante esta semana, ou seja, estudantes do Cinema de Animação
interessados em cursar disciplina(s) no curso Cinema e Audiovisual e/ou vice-versa. Para a matrícula
especial em outros curso da UFPel, é necessário buscar informações diretamente com os respectivos
Colegiados, a partir de 10 de agosto, conforme consta no calendário acadêmico da UFPel
(http://goo.gl/m7Q753).
Solicitamos a compreensão de todos pois será um processo que nos tomará mais tempo e será a prioridade
de atendimento de demandas do Colegiado (cursos de cinema) desta semana.
As aulas iniciam em 10 de agosto (próxima segunda-feira) seguindo o calendário acadêmico da UFPel.
Atenciosamente,

Coordenadora dos Cursos de Cinema
Centro de Artes – UFPel, portaria 1933/2014
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