Guia para orientação de acesso a página da DEAD, para acadêmicos.
ACESSANDO A PÁGINA DA DEAD
O acesso a página, pelo aluno, é feita pelo link http://www.ead.ufvjm.edu.br/ utilizando o
navegador de sua preferência.

CALENDÁRIO ACADÊMICO 2019

LINK: http://www.ead.ufvjm.edu.br/wp-content/uploads/2018/12/3-PUBLICADO-CalendarioAcademico-EaD-2019.pdf

ACESSANDO OS FORMULÁRIOS PARA ESTUDANTES
Clicar na opção formulários para estudantes

Após efetuar o acesso, você será direcionado para tela principal dos formulários. Nessa
página você encontrará todos os formulários necessários durante o curso.

O 1º item são formulários que deverão ser solicitados somente na Diretoria de Registro e
Controle Acadêmico/DRCA

Nos links destacados vocês encontrarão todos os procedimentos e prazos para a
solicitação de cada documento.
Declaração de Matrícula: http://www.ufvjm.edu.br/prograd/2016-10-21-18-23-21.html
Aproveitamento de Estudos: http://www.ufvjm.edu.br/prograd/aproveitamento-deestudos.html
http://www.ufvjm.edu.br/prograd/2016-10-21-19-36-41.html
Enquadramento Regime Especial: http://www.ufvjm.edu.br/prograd/enquadramento-emregime-especial.html
Os demais itens são formulários que deverão ser solicitados na Diretoria de Educação
Aberta e a Distância
Requerimento de comprovante de frequência: O estudante deverá encaminhar para o email da coordenação do curso todos os dados abaixo relacionados e aguardar até a
declaração ser encaminhada para o Polo de Apoio Presencial que faz parte:
Nome Completo
CPF
Matricula
Curso
Polo
Email das coordenações de curso:
Administração Pública: admpublica@ead.ufvjm.edu.br
Física: fisica@ead.ufvjm.edu.br
Matemática: matematica@ead.ufvjm.edu.br
Pedagogia: pedagogia@ead.ufvjm.edu.br
Química: quimica@ead.ufvjm.edu.br

Link
da
informação:
comprovante-de-frequencia/

http://www.ead.ufvjm.edu.br/index.php/requerimento-de-

Formulário de Revisão de Notas: Quando as Avaliações chegam ao Polo de Apoio
Presencial o aluno, sempre na companhia do Tutor Presencial, tem até cinco dias úteis
para ter vistas a prova e se for o caso entrar com recurso. O aluno que deverá preencher
este formulário.
Link do formulário: http://www.ead.ufvjm.edu.br/index.php/formulario-de-revisao-de-notas/

Segunda Chamada para Avaliações Presenciais: Os discentes dos cursos na
modalidade a distância que tenham faltado em alguma das Avaliações Presenciais (1ª ou
2ª) aplicadas nos polos em datas definidas pelo calendário acadêmico, poderão requerer
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a sua aplicação, a segunda chamada da
avaliação, deve ainda apresentar documento comprovando o motivo da falta. O aluno
solicitante deverá preencher o formulário disponível abaixo, este formulário, bem como o
comprovante devem ser entregues no Polo de Apoio Presencial para recebimento e
assinatura do Coordenador do Polo. A segunda chamada será realizada exclusivamente
em data, horário e local* estabelecidos no Calendário Acadêmico da Educação a Distância.
Link do formulário: http://www.ead.ufvjm.edu.br/wpcontent/uploads/2016/01/formulario_2chamada-1.pdf

Solicitação de Aproveitamento de Atividade(s) para Fins de AACC: As atividades
complementares, aqui denominadas como Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) tem por
objetivo garantir ao estudante uma visão acadêmico-profissional mais abrangente da sua
área de formação. Compreendem um conjunto de atividades, a serem desenvolvidas pelo
aluno, normatizadas de forma geral pela Instituição, de forma específica nos Projetos
Pedagógicos dos Cursos (PPC) e por esse regulamento.
O acadêmico deverá preencher o formulário e encaminhar para a Coordenação de Curso,
juntamente com a cópia comprobatória dos documentos (Enviar a documentação pelo Polo
Presencial ou Correio).
Link do formulário: http://www.ead.ufvjm.edu.br/wpcontent/uploads/2016/01/Formulario_AACC-1.pdf

