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BEM-VINDOS!

Prezados alunos,

este Manual foi elaborado com o propósito de contribuir no
processo da sua vida acadêmica. O objetivo é orientá-lo nas
demandas e ações que irão surgir durante o curso.

Leia-o com atenção e o consulte sempre que precisar.

Caso você não encontre alguma informação, gentileza procurar a
Coordenação do Curso de Pedagogia e teremos o maior prazer
em ajudá-lo.

Atenciosamente,

Coordenação do Curso de Pedagogia
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Vá até o site da UEMG: www.uemg.br
Vá ao Acesso Rápido         WebGiz - aluno
O seu usuário é o número da sua matrícula ou Registro Acadêmico (RA)
que consta no seu comprovante (ex: 02-XXXXX)
A sua senha inicial (que é padrão) é a sua data de nascimento no formato

Para alterar a senha, acesse:

Digite a senha atual        Adicione a nova senha         Digite em
Confirmação. 

      ddmmaaaa.

  

      Por fim, clique em Alterar para confirmar a alteração feita.

COMO FAÇO PARA VERIFICAR  MINHAS NOTAS E
FREQUÊNCIA NO WEBGIZ?

No WebGiz, vá até o menu Acadêmico         Notas e frequência         

COMO ACESSO O WEBGIZ?
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COMO FAÇO PARA IMPRIMIR MEU COMPROVANTE DE
MATRÍCULA ON-LINE?

No WebGiz, vá até o menu Acadêmico         Histórico Resumido  

Serão exibidas todas as notas, faltas, os
resultados das disciplinas matriculadas e
também da sua situação acadêmica.

Clicando na nota ou falta atribuída, as
informações serão detalhadas.

 
 

No WebGiz, vá até o menu Matrícula Online 
Clique em Solicitação de matrícula
Clique em Comprovante de solicitação de matrícula

Clique em imprimir para preparar o documento para a impressão

COMO FAÇO PARA IMPRIMIR MEU HISTÓRICO ON-LINE? 
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COMO FAÇO MINHA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA ON-LINE?

 Clique no botão imprimir para preparar o documento para a impressão
 

Destinada aos alunos veteranos regulares ou que possuam até três disciplinas pendentes -
Resolução COEPE nº 66/2008.

Vá ao menu Matrícula Online
Clique em Solicitação de Matrícula

Atualize os seus dados cadastrais
Clique em Confirmar

Aguarde o carregamento das disciplinas; confira no quadro de Disciplinas
Matriculadas se foram adicionadas todas as disciplinas previstas para o
período, para isso você pode consultar a Estrutura Curricular do Curso de
Pedagogia da Faculdade de Educação no link abaixo:   

   Por fim, clique no botão Confirmar Matrícula 

https://www.uemg.br/images/PDFs/PPCs/PPC_Pedagogia_FAE_aprovado_coepe_01.07.2
020.pdf
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COMO FAZER PARA OBTER O E-MAIL INSTITUCIONAL APÓS A
MATRÍCULA NO CURSO?

Acesse www.uemg.br         No canto superior direito clique em Acesso Rápido
       e-mail 

nome do aluno.número da matrícula@discente.uemg.br
Para o Login: 

      Ex: fabricio.0285667@discente.uemg.br
      Senha inicial: #A+CPF (Ex: #A65498267582)

Detalhes disponíveis no WebGiz - Barra superior (e-mail institucional)

ATENÇÃO: No primeiro acesso, o aluno deve ter bastante atenção na senha
digitada pois em caso de erro ele terá que solicitar ajuda do suporte.

PELO PORTAL DA UEMG      

     PELO WEBGIZ
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        PELO SMARTPHONE

COMO FAZER PARA ACESSAR O AVA/MOODLE?

ATENÇÃO: O Acesso a qualquer ambiente digital institucional é feito utilizando
seu e-mail institucional.

O Moodle é o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para o processo de
aprendizagem de modo virtual, permitindo que disciplinas sejam criadas nesta
plataforma. Na UEMG, o Moodle poderá ser utilizado para as atividades
educacionais assíncronas. 
Verifique com seu professor se ele irá utilizar o Moodle em sua turma!

PRIMEIRO ACESSO AO MOODLE

Acesse http://ava.uemg.br/
Utilize seu CPF (só números) como login e senha no campo que está
centralizado na tela inicial do Moodle
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COMO ACESSO MINHAS TURMAS NO TEAMS?

Caso você não encontre a turma que você quer acessar, entre em contato
com a secretaria pelo e-mail: secretaria.fae@uemg.br

A plataforma Teams integra bate-papo, vídeoconferências, armazenamento de
arquivos (incluindo colaboração em tempo real) e possibilita a integração com
diversas ferramentas, como por exemplo, o Microsoft Forms, onde é possível
criar testes com correção e pontuação automática.

A aplicação está disponível na versão web (acesso pelo navegador), na versão
aplicativo para computador ou na loja de aplicativos de smartphones e
tablets, tanto para Android quanto para IOS. 

O conteúdo pode ser acessado de qualquer lugar e dispositivo que tenha
conexão com a internet.

Para acessar o TEAMS, o login deverá ser feito com seu e-mail institucional.
Não será preciso instalar os programas no seu computador pois o acesso é
pelo navegador da internet cujo armazenamento de arquivos e conteúdo
estão na nuvem.

ATENÇÃO: Se após o passo a passo concluído nenhuma turma aparecer para
você, entre em contato com o professor da disciplina.
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COMO PROCEDER QUANDO PRECISAR ME AUSENTAR POR
PERÍODO MENOR QUE 7 DIAS?

O QUE FAZER PARA ENTRAR EM REGIME ESPECIAL DE
ESTUDOS?

O Regime Especial de Estudos poderá ser solicitado pelo discente que
precisará de afastamento igual ou superior a 7 (sete) dias.

Você, aluno, é quem deverá solicitar o Regime Especial de Estudos no prazo
máximo de 48 horas contados da ocorrência do fato gerador. O pedido deverá
ser protocolado pelo e-mail secretaria.fae@uemg.br, ou, presencialmente, na
mesma.

ATENÇÃO: No caso de afastamento por motivo de saúde, bem como doenças
de natureza psíquica, o discente deverá apresentar laudo médico original ou
cópia autenticada, com apresentação do CID, indicação do início e término do
período de afastamento, assinado pelo médico responsável por sua emissão,
com o respectivo CRM, bem como a declaração espressa de que o discente
apresenta condições físicas, intelectuais e emocionais necessárias para
realizar as atividades acadêmicas em Regime Especial de Estudos.

Em caso de relatório ou declaração emitidos por psicólogo ou outro
profissional de saúde, este deverá ser ratificado por laudo médico, conforme
parágrafo anterior.

A justificativa de faltas dá o direito ao aluno de solicitar a reposição de
atividades avaliativas a ser realizada conforme data estabelecida pelo
professor mas sem abonar as faltas do período.

Os pedidos de justificativas de faltas não poderão ser protocolados com data
retroativa ao período de ausência. O pedido de justificativa de faltas poderá
ser protocolado pelo e-mail secretaria.fae@uemg.br , ou, presencialmente,
na secretaria, em até 2 dias úteis a partir do início do ocorrido. 
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COMO FAÇO PARA SOLICITAR TROCA DE TURNO,
TRANCAMENTO E DESTRANCAMENTO, CURSAR DISCIPLINA

EM REGIME DE DEPENDÊNCIA E PEDIR DISPENSAS DE
DISCIPLINAS?

No período indicado no calendário acadêmico para ajustes de matrícula, você
poderá protocolar seu pedido pelo e-mail secretaria.fae@uemg.br ou
presencialmente na secretaria. 

NÃO CONSEGUI FAZER MINHA MATRÍCULA ON-LINE, COMO
PROCEDER?

Caso não consiga fazer sua matrícula on-line, no período previsto no
calendário acadêmico para ajustes de matrícula, você poderá entrar em
contato com a secretaria pelo e-mail secretaria.fae@uemg.br e enviar um
documento formal endereçado à Secretaria Acadêmica da Faculdade de
Educação/UEMG/CBH (preferencialmente digitado), solicitando a renovação
da matrícula fora do prazo e os motivos pelos quais não foi possível realizar a
renovação dentro do prazo determinado. O formulário proprio poderá ser
retirado presencialmente na secretaria. Não esqueça de se identificar com o
nome completo e demais informações acadêmicas. Date e assine seu
documento, digitalize e envie por e-mail.

COMO FAÇO PARA PEDIR DISPENSA DE DISCIPLINAS SE JÁ
TENHO OUTRO CURSO SUPERIOR?

No período previsto no calendário acadêmico para ajustes de matrícula, você
poderá protocolar exclusivamente pelo e-mail secretaria.fae@uemg.br seu
pedido por meio de requerimento próprio que deverá ser solicitado via e-mail
à secretaria.

Para solicitar tal dispensa você deverá encaminhar o Histórico do curso, junto
ao Plano de Ensino da disciplina já cursada e indicar a correspondência da
mesma que você deseja ser dispensada no curso de Pedagogia da FAE. A
consulta às ementas das disciplinas poderá ser realizada no Projeto
Pedagógico de Curso no link:
https://www.uemg.br/images/PDFs/PPCs/PPC_Pedagogia_FAE_aprovado_coepe_01.07.202
0.pdf
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COMO APROVEITAR A CARGA HORÁRIA DO MEU ESTÁGIO NÃO
OBRIGATÓRIO PARA ESTÁGIO CURRICULAR, COMO PROCEDER?

FAÇO PARTE DO PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,
COMO TER UM ATENDIMENTO PELO NAE?

PRECISO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA, COMO POSSO
SOLICITAR?

Qualquer documento emitido pela secretaria deve ser solicitado pessoalmente
na mesma ou pelo e-mail secretaria.fae@uemg.br.

A Coordenação de Estágio é um órgão técnico científico da FAE/CBH/UEMG,
articulado com os demais órgãos do curso de Pedagogia, especificamente a
coordenação de curso e departamentos. Para dúvidas sobre estágio
curricular, estágio não-obrigatório, práticas pedagógicas de formação, acesse
o link: http://centrodeensinofae.blogspot.com/ ou entre em contato com a
Coordenação de Estágio no e-mail: estagio.fae@uemg.br

O que é O Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) E QUAIS suas funções?
O NAE é um Núcleo que tem por objetivo apoiar os estudantes da
Universidade auxiliando na elaboração e execução de políticas de acesso,
permanência, inclusão e ações afirmativas. Para isso, o NAE implementa ações
que contribuem com a integração psicossocial, acadêmica e profissional dos
estudantes.
Na Faculdade de Educação, o NAE/FaE é constituído por uma equipe de
professores e estagiários que estão disponíveis para acolhida dos estudantes,
nos três turnos, nos horários de plantão afixados na porta da sala 505 (5º
andar).
Caso o estudante seja público-alvo da Educação Especial por apresentar
Deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento ou Altas
Habilidades/Superdotação, solicitamos que entre em contato com o NAE,
presencialmente ou através do e-mail nae.fae@uemg.br.
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Biblioteca
Bibliotecária: Simone Rodrigues
e-mail: biblioteca.fae@uemg.br

Centro de Comunicação
Coordenadora: Luciana Zenha Cordeiro
e-mail: cenc.fae@uemg.br

Centro de Extensão
Coordenadora: Fernanda Aires Guedes
e-mail: extensao.fae@uemg.br

Centro de Pesquisa
Coordenadora: Maria Auxiliadora Miguel Jacob
e-mail: pesquisa.fae@uemg.br

Coordenação do Curso de Pedagogia
Coordenadora: Maria Esperança de Paula
Sub-coordenador: Leandro Pena Catão
Funcionária: Gabriela Siqueira
e-mail: coordenacao.discente.fae@uemg.br

Coordenação de Estágio
Coordenadora: Liliana Borges
e-mail: estagio.fae@uemg.br

Diretoria
Diretora: Maria de Lourdes Teixeira
Vice-Diretor: Jurandir de Souza
e-mail: diretoria.fae@uemg.br

Núcleo de Apoio ao Estudante - NAE
Coordenadoras: Renata Schettino e Ivana de Oliveira Carvalho
e-mail: nae.fae@uemg.br

Secretaria
Secretária Acadêmica: Saionara Victória
Funcionários: Débora Beiral, Wesley Parreiras
e-mail: secretaria.fae@uemg.br

CONTATOS IMPORTANTES


