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CARTILHA DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA DO SERVIÇO DE REGISTRO
ESCOLAR - (SRE)

Leia atenciosamente esta cartilha de informações, para que você tenha conhecimento sobre a parte
acadêmica desta instituição. Para isso é preciso que você acesse a seguinte página: 

www.sre.caf.ufv.br

Nela você terá conhecimento sobre :

- Calendário Escolar ( nele constam as datas de início e término do período letivo, bem como as das
atividades acadêmicas previstas. Leia com atenção e o tenha sempre em mãos para consulta);
- Matrizes ( contém as normas e exigências curriculares dos cursos de graduação da UFV);
- Horários das aulas;
- Regime Didático ( nele você toma conhecimento de seus direitos e deveres e recebe orientações
sobre procedimentos de matrícula. É importante que você fique inteirado do Regime Didático, pois
conhecê-lo e respeitá-lo é fundamental para o seu desempenho acadêmico).

Todos os alunos no ato da confirmação da matrícula, irão receber seus horários de aulas com a sala,
número da matrícula e senha para o acesso ao Sistema Sapiens. 

Sistema de Apoio ao Ensino (SAPIENS)

É um sistema acadêmico que possibilita aos estudantes, professores e coordenadores 
de curso acesso as informações gerenciadas pelo SRE. O estudante pode acessar, pelo 
SAPIENS, seu histórico escolar, as relações das disciplinas em que está matriculado, o 
plano de  estudos,  os  dados pessoais  e  a  analise  curricular  (síntese da  vida  acadêmica).  Para  a
utilização deste sistema, é necessário que o estudante informe o N° de matrícula e a senha fornecida
pelo SRE, através da página: 

https://sapiens.dti.ufv.br/sapiens_caf/
 
ATENÇÃO! 

Num  primeiro  momento  o  estudante  calouro,  terá  sua  grade  fixa,  salvo  em  exceções  como
aproveitamento de disciplinas. Portanto o estudante deve se ater aos procedimentos de matrícula
quando seguir para os próximos períodos de sua graduação. 

Procedimentos para Matrícula 

Os procedimentos para a matrícula podem ser divididos em algumas etapas:
1ª  –  A Diretoria  de  Ensino elabora  os  horários  das  aulas  por  período  letivo,  para  cada  curso,
seguindo  as  matrizes  curriculares  dos  cursos  de  maneira  a  não  existirem  conflitos  entre  as
disciplinas e nem concentrar as aulas em determinados períodos;
2ª – No final do período letivo, o estudante, com a ajuda do orientador acadêmico, elabora seu plano
de estudo e solicita a sua matrícula via Sapiens – conforme data prevista no calendário escolar;
3ª -  Após o encerramento do período letivo, o SRE processa a matrícula dos estudantes em função
das disciplinas solicitadas nos planos de estudo;
4ª – Na semana que antecede o início das aulas,  o SRE divulga o resultado da matrícula  pelo
sistema SAPIENS. Durante essa semana,  o  estudante pode fazer  alterações na matrícula,  como
acrescentar disciplinas que não solicitou no plano de estudo, cancelar disciplinas que não deseja
cursar e trocar de turmas, tanto práticas quanto teóricas, com o objetivo de melhorar seu horário de
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aulas. Sendo esse período conhecido como Acerto de Matrícula, feito conforme data prevista no
calendário escolar.

Ambiente virtual de aprendizado (PVANET)

É  utilizado  para  apoiar  as  disciplinas  de  cursos  regulares,  nas  modalidades  presenciais  ou  a
distância, desenvolvidas pela e/ou na UFV, bem como nos cursos de curta duração a distância. Cada
disciplina,  portanto,  tem  um  espaço  próprio  no  PVANet,  no  qual  o(a)  professor(a)  pode
disponibilizar  conteúdos  nos  mais  variados  formatos  (textos  básicos  para  impressão,  leituras
complementares, aulas narradas, vídeos, animações, simulações, links, etc.) e diferentes ferramentas
de interação – e-mail, fórum, chat, além de sistema de avaliação e entrega de tarefas. No ambiente
são também disponibilizados diferentes relatórios para apoiar o professor na tarefa de controle e
acompanhamento dos estudantes. Com os relatórios é possível ao professor identificar o acesso dos 
usuários,  a participação no fórum, a realização e notas das avaliações,  a entrega das atividades
agendadas,  entre  outros.  O  acesso  ao  PVANet  pode  ser  realizado  via  homepage  da  UFV
(www.ufv.br).

Para  acessar  os  sistemas  SAPIENS e  PVANet,  o  aluno  regular  da  UFV deverá  colocar  a  sua
matrícula que se inicia com “EF0” , além dos números, sem dar espaço, mais a senha. Vale lembrar
que a senha de acesso aos sistemas: Sapiens, PVAnet e e-mail, será a mesma.

Exemplo: Aluno matrícula N° 1234 de senha 4321, na página de login dos sistemas citados acima
deverá preencher da seguinte maneira: EF01234 e digitar a senha.

SÍNTESE DOS PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS 
ASSUNTO A QUEM RECORRER CONDIÇOES EXIGIDAS PRAZO

coordenação de curso Contínuo

Plano de Estudo Coordenação de curso

Diretoria de Ensino

Diretoria de Ensino

Serviço de Registro Escolar

Serviço de Registro Escolar

Afastamento Diretoria de ensino

Diretoria de ensino    

Setor de Saúde

Diretoria de Ensino

Matrícula

Orientação 
Acadêmica

Estar matriculado em curso de 
graduação

Estar matriculado a partir do 2º 
período letivo

Conforme 
calendário 

escolar

Aproveitamento 
de disciplinas

Ter cursado disciplinas antes de 
seu ingresso no curso

Conforme 
calendário 

escolar

Exame de 
Suficiência

Ter documentos que comprovem 
seus conhecimentos formais na 

disciplina objeto do exame 

Conforme 
calendário 

escolar

Trancamento de 
matrícula

Estar matriculado a partir do 2º 
semestre letivo, com um máximo 
de 25% de faltas em qualquer das 

disciplinas matriculadas. Será 
concedido, no máximo por 2 
vezes dependendo do curso

Conforme 
calendário 

escolar

Afastamento 
Especial

Não ter efetivado matrícula dentro 
do prazo regimental. Será 

concedido apenas uma vez.

30 dias 
subsequentes 
ao primeiro dia 

letivo

Encontrá-se em “situação 
especial” devidamente 

comprovada. Será concedido 
apenas uma vez, em prazo nunca 

superior a 2 períodos letivos

Conforme 
calendário 

escolar

Regime 
excepcional 
Decreto-Lei 

1.044/69

Apresentar atestado médico 
visando a compensação de faltas 

e substituição de atividades

Até 5 dias úteis 
após o início do 

impedimento, 
caso o atestado 

não tenha 
duração 

superior a 3 
dias.  

Até 5 dias úteis. 
Após o 1º dia, 

para atestados 
com duração 

superior a 3 dias 

Regime 
excepcional 
Decreto-Lei 

6.202/75

Apresentar atestado médico 
visando compensação de faltas 

com exercícios domiciliares

A partir do 8º 
mês de 

gestação e 
durante 3 meses

Coordenação de curso e Serviço 
de Registro Escolar

Estar matriculado a partir do 2º 
período letivo e mediante a 

elaboração do plano de estudo + a 
solicitação de matrícula, 

cumprindo os pré ou correquisitos 
das disciplinas

Conforme 
calendário 

escolar
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