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Pergunta Resposta

1. Como será o Período Híbrido de 
Transição – PHT?

I - no período de 22/11 a 22/12/2021, a oferta de 
componentes curriculares far-se-á exclusivamente por meio 
de tecnologias digitais da informação e comunicação;

II - no período de 24/01 a 02/04/2022, a escolha da 
modalidade de oferecimento de disciplinas far-se-á 
obedecendo a seguinte ordem:

a) integralmente presencial, em caráter prioritário;

b) em casos justificados, semipresencial ou em formato 
remoto.

Parágrafo único: No período de novembro a dezembro de 
2021, poderão ocorrer atividades presenciais, a partir de 
solicitações formalmente protocoladas pelas coordenações 
de cursos e autorizadas pelo Cepe.

2. Quais disciplinas serão 
oferecidas?

Serão oferecidas as disciplinas previstas para o segundo 
semestre e os componentes práticos das disciplinas 
desmembradas.

3. Disciplinas práticas 
poderão ser oferecidas?

Sim, sem restrições.

4. Quais disciplinas serão 
oferecidas no PHT?

A lista foi divulgada no site do Registro Escolar dos 3 campi.

5. Quem pode se matricular? Todos os estudantes de graduação da UFV podem se 
matricular nas disciplinas.

6. Como será feita a matrícula? O processamento da matrícula será orientado pelo Regime 
Didático (vagas por curso, CRA).

7. Como será o acerto de matrícula? O acerto de matrícula será dividido em etapas, considerando 
grupos de estudantes, e deve ser realizado pelo SAPIENS, de 
16 a 21/11/2021. 

Ao realizar a matrícula em disciplinas, o estudante concorda 
com o plano de ensino e se compromete com a autoria das 
tarefas avaliativas.



8. Quais são os grupos de 
estudantes para a matrícula e 
acerto de matrícula?

Grupo  Estudantes  com  deficiência: Estudantes  que
ingressaram  pelo  sistema  de  cotas  para  pessoas  com
deficiência OU que apresentaram laudos médicos, via processo
aberto na Unidade Interdisciplinar de Políticas Inclusivas (UPI)
ou Núcleos de Acessibilidade, comprovando a deficiência.

Grupo Formandos: Estudantes que tenham integralizado 80% 
ou mais da carga horária do curso ao término do PER 3.

Grupo Ingressantes 2020 e 2021: Estudantes que tenham 
ingressado na UFV em 2020 e 2021.

Grupo Demais estudantes da UFV: Demais estudantes da 
UFV que não se enquadram nos grupos anteriores.

Grupo estudantes não vinculados e em mobilidade: 
Estudantes que já tiveram processos tramitados e aprovados.

9. Quais são as etapas do acerto
de matrícula e o número 
máximo de disciplinas que 
podem ser cursadas no PHT?

Acerto de Matrícula
Etapa Grupo

Etapa 1 Estudantes dos Campi Florestal e Rio Paranaíba

Etapa 2 Estudantes com deficiência e formandos* do Campus Viçosa

Etapa 3 Ingressantes de 2020 e 2021 do Campus Viçosa

Etapa 4 Demais estudantes do Campus Viçosa

* Estudantes que tenham integralizado 80% ou mais da carga horária do curso, ao término
do PER 3.

Não há um limite máximo de disciplinas. O limite de créditos é o estabelecido no Regime
Didático da Graduação.

10. Quais os dias de acerto de 
matrícula para os Estudantes
dos Campi Florestal e Rio 
Paranaíba ?

Campus Florestal Campus Rio Paranaíba

16/11: 8h às 23:59 hs

19 a 21/11

16/11: 8h às 23:59 hs

19 a 21/11

11. Quais os dias de acerto de 
matrícula para o Grupo 
Estudantes com deficiência 
do Campus Viçosa?

Campus Viçosa

17/11: 8h às 14h

19 a 21/11

12. Quais os dias de acerto de 
matrícula para os estudantes 
do Grupo Formandos do 
Campus Viçosa?

Campus Viçosa

17/11: 8h às 14h

19 a 21/11

13. Quais os dias de acerto de 
matrícula para os estudantes 
do Grupo Ingressantes de 
2020 e 2021 do Campus 
Viçosa?

Campus Viçosa

17/11: 14h às 23h59min

19 a 21/11

14. Quais os dias de acerto de 
matrícula para o Grupo 
Demais estudantes do 
Campus Viçosa?

Campus Viçosa

18/11: 8h às 23h59min

19 a 21/11



15. Qual o dia  para inclusão de
disciplinas facultativas?

19/11

16. Haverá período de 
cancelamento de disciplinas?

Sim, entre os dias 24 e 28/01/2022, o estudante poderá 
cancelar disciplinas pelo Sapiens.

17. É obrigatória a matrícula por 
todos os estudantes?

Sim,  a  matrícula  no  PHT  é  obrigatória,  podendo  o
trancamento ser realizado até o dia 28/01/2022.

18. O estudante que não se 
matricular perderá a vaga na 
UFV?

O  estudante  que  não  se  matricular  poderá  trancar  a
matrícula até 28/01/2022.

19. O estudante que não deseja se
matricular no PHT precisa 
solicitar a matrícula e depois 
efetuar o trancamento da 
matrícula?

Não.  Já estão disponíveis  no Sapiens as duas opções:
Solicitação de Matrícula para o PHT e Trancamento de
Matrícula. Escolha apenas uma delas.

20. As reprovações no PHT 
contarão para o cálculo do 
CRA? E para fins de 
desligamento?

As reprovações obtidas no PHT serão consideradas para
o cálculo do CRA, mas não para fins de desligamento.

21. Como será a colação de grau 
após a conclusão de todas as 
disciplinas do curso?

Será realizada  presencialmente,  caso  as  condições
sanitárias permitam.

22. Estudantes que não são da 
UFV podem se matricular em 
disciplinas no PHT?

Sim,  estudantes  não  vinculados  e  em  mobilidade
acadêmica com processos já aprovados.

23. Estudantes atendidos pela UPI 
ou NAI com diagnóstico de 
TDAH, dislexia, discalculia ou 
outros transtornos poderão se 
matricular na Etapa 2?

Não, apenas estudantes com deficiência.

24. O professor pode utilizar 
qualquer ferramenta virtual para 
desenvolver as aulas?

Sim, mas o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) deve
ser,  necessariamente,  o  PVANet.  E  o  sistema  de
gerenciamento de notas e faltas deve ser o SAPIENS.

25. A UFV vai disponibilizar suporte
para ferramentas digitais?

Apenas para o PVANet (CEAD) e ferramentas do Google
(DTI).

26. Como serão computadas as 
presenças e ausências dos 
estudantes?

O  professor  vai  definir  no  Plano  de  Ensino  todas  as
atividades  síncronas  e  assíncronas  a  serem
desenvolvidas.  As  presenças  estarão  condicionadas  à
participação dos alunos nessas atividades, permanecendo
os 75% previstos na legislação para fins de aprovação.

27. Qual deverá ser o 
dimensionamento de uma 
turma?

O  número  de  vagas/turmas  de  cada  disciplina  será
definido  pelo  Colegiado  do  Departamento/Instituto,
considerando a demanda e as suas características.

28. Haverá monitores para apoiar 
os professores na oferta das 
disciplinas?

Sim,  a  distribuição  será  feita  pelos  Centros  de
Ciências/Diretorias de Ensino.


