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INFORMATIVO S.R.E. 

2012 
 

ALUNOS E PAIS 
 

 
1- APRESENTAÇÃO:  
 

Prezados Estudantes e Pais, bem-vindos ao CEFET/MG – Campus Nepomuceno. 
 

A Seção de Registro Escolar – S.R.E. tem como funções básicas: 
- Efetuar matrículas de alunos novatos e renovar para alunos em curso; 
- Registrar, controlar e fornecer notas e freqüência dos alunos; 
- Elaborar relatórios de aprovação,  reprovação, evasão, desligamento e jubilamento; 
- Registrar e emitir todo e qualquer requerimento, 
tais como declaração de matrícula e de conclusão de curso, trancamento, segunda 
chamada para provas e trabalhos, histórico escolar, diploma e outros documentos. 
- Manter e atualizar os registros de ensino; 

- Organizar as turmas, segundo critérios institucionais. 
 

O aluno tem um prazo de 30 dias, a partir de sua ma trícula, para entregar 
junto à S.R.E. o histórico escolar de sua escola de  origem.  Em caso contrário, sua 
matrícula poderá será cancelada. 
 
 
 
2- Q-ACADÊMICO 

O Q-acadêmico é um software de gerenciamento das informações acadêmicas, tais 
como calendário escolar, horário de aulas, turmas e relação de alunos matriculados, 
notas, freqüências, etc.  

Alunos e pais de alunos podem acessar o Q-acadêmico, pelo site do CEFET-MG, 
para acompanhar todas as informações escolares do aluno. 

Procedimento básico para a acessar o Q-acadêmico:  
- A partir do número de matrícula do aluno, o aluno e seus pais poderão acessar o 
sistema; 
- Entrar no site do CEFET-MG: www.nepomuceno.cefetmg.br   
- Clicar no link do Q-acadêmico, localizado à direita da tela. Se for aluno, clicar em “aluno” 
e se for pai ou mãe, clicar em “pais”: 
 

.S.R.E. 
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No campo “Login”, digitar o número de matrícula do aluno e no campo ”Senha”, 
digitar a senha; 

 

 
 
- A senha inicial é 123 (para todos) e após o primeiro acesso, o programa solicitará que 
o usuário cadastre uma nova senha, que somente o usuário saberá; 
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- Caso a pessoa esqueça a senha ou queira mudar a senha, deverá procurar a S.R.E.; 
- O número de matrícula do aluno será disponibilizado a partir do mês de Fevereiro de 
2012 e será fixada nos quadros de avisos e no site do CEFET-MG; 
- Pelo Sistema Q-acadêmico, pode-se acessar os boletins escolares, com as notas e 
faltas dos alunos; o Calendário Escolar; os horários e datas de aulas; eventos escolares; 
os avisos enviados pela Seção de Registro Escolar e pelas Coordenações e demais 
informações. 
 

 
 
 
3 - SEGUNDA CHAMADA PARA AVALIAÇÕES  
 
- O aluno terá direito à segunda chamada em avaliaç ões (provas e trabalhos), desde 
que comprove um dos motivos e/ou situações: 
• doença ou licença emitida por profissional da Saúde; 
• trabalho no horário da avaliação, decorrente de alteração da jornada de trabalho; 
• falecimento de pessoa da família em primeiro e segundo graus; 
• obrigações com o Serviço Militar; 
• obrigações com o Poder Judiciário; 
• motivo de participação em órgãos colegiados e atividade extraclasse institucional. 
- O aluno deve preencher o requerimento junto à  S.R.E. A data da realização da 
segunda chamada da avaliação será marcada pelo professor da disciplina em comum 
acordo com o aluno. O aluno deve preencher o requerimento em até três d ias após o 
seu retorno às atividades escolares. 
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4- RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA – (PRÉ-MATRÍCULA PARA 201 3) 
- O aluno deverá renovar a sua matrícula anualmente, pelo Sistema Q-acadêmico, de 
acordo com o Calendário Escolar. A renovação de matrícula se efetua automaticamente 
no ato em que o aluno faz a pré-matrícula no Q-acadêmico . 
 
 
- Período de Pré-matrícula para 2013:  

07/12/2012 à 11/01/2013 

 
- O aluno que não efetuar a renovação de sua matrícula na época estabelecida no 
Calendário Escolar, ficará fora das turmas do ano letivo e até poderá será desligado da 
instituição.  

- Para renovar a matrícula, basta o aluno clicar na opção “Renovação de Matrícula”: 
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5- REQUERIMENTOS E PRAZOS DE ENTREGA 
- Atestados e declarações: 3 (três) dias corridos  
- Históricos Escolcares: 15 (quinze) dias corridos 
- Diplomas: 120 (cento e vinte) dias corridos  
- Guia de transferência: 30 (trinta) dias corridos 
 
 
6 – TRANCAMENTO DE MATRICULA  

Será concedido o trancamento de matrícula nas seguintes condições: 
• Doença, mediante apresentação de atestado médico e posterior avaliação pelo SMODE 
do CEFET-MG; 
• Emprego, mediante comprovação; 
• Prestação de Serviço Militar, mediante comprovação. 
• Participação em atividades políticas, mediante comprovação. 
 
 
7- DISPENSA DE DISCIPLINA  

O aluno tem direito à dispensa de disciplinas, de a cordo com o Calendário 
Escolar, nas seguintes condições: 

• Ter concluído o Ensino Médio em estabelecimento de ensino reconhecido pelo Ministério 
da Educação; 
• Ter sido aprovado em disciplina cuja carga horária seja igual ou superior à exigida pelo 
CEFET-MG, e cujo conteúdo seja equivalente a 70%, no mínimo; 
 
 
8- CANCELAMENTO DE MATRÍCULA  

Solicitamos ao aluno ou seu responsável legal, que em caso de desistência do 
curso, procure o Registro Escolar e solicite o Cancelamento de sua Matrícula. 
Procedendo assim, a vaga será liberada para alunos que estão na fila de excedentes. 
 
 
 
9 – SITUAÇÕES DO ALUNO NO FINAL DO ANO:  
Aprovado -  O aluno que obtiver o aproveitamento igual 
ou superior a 60 pontos e freqüência igual ou superior a 75% da carga horária total da 
disciplina; 
Em Recuperação Final (RF) -  Existem dois casos: 
Caso 1 = O aluno que obtiver o aproveitamento igual ou superior à 40% e inferior   à 60%; 
Caso 2 = O aluno que obtiver freqüência igual ou superior à 50% e inferior   à 75%; 
O aluno poderá ficar de RF, no máximo em 4 disciplinas; 
Reprovado - O aluno que obtiver a nota final inferior à 
 60 pts e/ou frequência inferior à 75%  em cada disciplina; 
Desligado -  Aluno com frequência inferior à 50% do 
 total das aulas do ano; aluno que não se matriculou na época certa, conforme o 
calendário escolar; aluno que abandonou a escola, não trancando a sua matrícula; 
Jubilado -  aluno reprovado duas vezes em uma mesma série. 
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10- COMEMORAÇÕES EM 2012 
 
- Ano Internacional das Cooperativas 
 
- Ano Internacional da Energia Sustentável para Tod os 
 
- 05/06: Dia Mundial do Meio Ambiente 
- 30/08: Aniversário Nepomuceno  
- 15/10: Dia do Professor 
- 16/10: Dia da Ciência e da Tecnologia 
- 28/10: Dia do Servidor Público 
- 04/11: Dia do Inventor 
- 23/12: Aniversário da Fundação Monsenhor Luiz de  Gonzaga   
- 28/12: Aniversário do Campus Nepomuceno 
 
 
 
11 – EVENTOS ESPECIAIS – 2012: 
 
- Campanha do Agasalho 

- III Feira de Educação Ambiental (FEACC III) 

- IV Jornada Cultural 

- IV Jornada Científica e Tecnológica 

- Campanha do Natal Solidário 

 
 
 
 

Ref. Marco Calil/ jan2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEFET-MG – Campus Nepomuceno 
Av. Monsenhor Luiz de Gonzaga, 103 – Centro 
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www.nepomuceno.cefetmg.br 

 
faleconosco@nepomuceno.cefetmg.br 

 


