
 

 

 

Durante a confirmação de matrícula você receberá algumas informações como 

número de matrícula, senha e email para acessar os sistemas online da UFV. 

 

SAPIENS 

(https://sapiens.dti.ufv.br/sapiens/aluno/aluno.asp)     

O sapiens é a plataforma onde o aluno tem acesso às seguintes informações: 

 

É frequente surgirem pessoas ao fim do primeiro ano perguntando a qual P (turma 

prática) pertencem, sem saber identificar no sistema. Mas calma, que é bem 

simples! Para verificar tal informação, clique em “Disciplinas Matriculadas”. 

 

https://sapiens.dti.ufv.br/sapiens/aluno/aluno.asp


 

 

No quadro azul você terá informações básicas das disciplinas matriculadas. À 

direita é possível consultar a qual turmas prática e teórica você pertence. Abaixo 

em vermelho no quadro de horários você terá o código da disciplina e abaixo a sigla 

do prédio com o número da sala, onde é a aula. ‘Mas como vou saber qual é o prédio 

pela sigla?’ Você pode consultar através do link http://net-

server.cpd.ufv.br/UFVEstrutura/Consulta/Default.aspx  

Outra dúvida frequente é quanto à senha para utilizar a Biblioteca Central (BBT). 

Para verificar sua senha, clique em “Biblioteca” no menu superior.  

 

O número de 4 dígitos que aparecer será sua senha e deverá ser utilizado para o 

empréstimo de livros na BBT. 

Quando você estiver com sua carteirinha de estudante, poderá fazer o uso dos 

Restaurantes Universitários (RU’s). Lá são servidas refeições diárias (café da 

manhã, almoço, café da tarde e janta). Almoço e café da manhã custam R$ 1,90 e 

café da manhã e da tarde R$ 0,95. ‘Mas como faço para colocar crédito na minha 

carteirinha?’ Através do sapiens clique em “Tiquete Eletrônico” no menu superior. 

Será necessário realizar login novamente na nova página usando os mesmos dados 

do sapiens.  

 

No menu que aparecer você poderá gerar boleto para pagar em agência bancária 

com o valor de crédito que você quer adicionar a sua carteirinha, ou então verificar 

seu extrato de gastos por período. É indicado pagar o boleto com dias de 

antecedência, pois devido ao movimento bancário, a transação pode demorar a ser 

registrada no sistema.  

 

 

http://net-server.cpd.ufv.br/UFVEstrutura/Consulta/Default.aspx
http://net-server.cpd.ufv.br/UFVEstrutura/Consulta/Default.aspx


 

 

QUIMERA  

(www.quimera.dti.ufv.br) 

O quimera é a plataforma oficial de emails da UFV. É importante verificá-lo 

regularmente para ficar atento a notícias da faculdade e dos professores, uma vez 

que é o veículo oficial de comunicação. Mas é possível também direcionar os emails 

para sua conta pessoal, recebendo assim notificações direto em seu celular: 

Você precisará acessar o pvanet com seus dados 

(www2.cead.ufv.br/sistemas/pvanet/geral/login.php).  No canto inferior direito 

procure por 

 

Clique em “Redirecionamento de email”.  

 

Basta você escolher para qual email quer redirecionar as mensagens recebidas e tá 

pronto! 

http://www.quimera.dti.ufv.br/
https://www2.cead.ufv.br/sistemas/pvanet/geral/login.php

