
Microdados 

Os microdados utilizados na Plataforma Nilo Peçanha – PNP estão disponíveis para 

consulta e download. Os arquivos estão estruturados e organizados no formato CSV e 

são compostos pelo menor nível de fragmentação de dados recolhidos pela Plataforma.  

Os microdados da PNP estão dispostos em quatro arquivos: 

- Microdados Matrículas; 

- Microdados Eficiência Acadêmica; 

- Microdados Servidores; 

- Microdados Financeiros. 

Microdados Matrículas 

Representa o conjunto de dados relacionados às matrículas (matrícula, aluno, ciclo de 

matrícula, curso, unidade de ensino, instituição). Possui uma linha para cada matrícula 

que esteve ativa em pelo menos um dia no ano base 2017. 

A tabela é composta pelas seguintes informações: 

Coluna Descrição 

Carga Horaria Carga horária do ciclo de matrícula declarada no SISTEC e validada 
na PNP pela instituição. 

Carga Horaria Minima Carga horária mínima do curso de acordo com o art. 5º, §2º, da 
Portaria SETEC nº 25, de 13/08/2015. 

Co Matricula Código da matrícula no SISTEC. 

Cor Raca Cor/Raça do aluno declarado na PNP pela instituição. Opções: 
Amarela, Branca, Indígena, Parda, Preta e Não Declarada. 

Dt Data Fim Previsto Data prevista para o final do ciclo de matrícula validado/atualizado 
pela instituição na PNP. 

Dt Data Inicio Data de início do ciclo de matrícula validado/atualizado pela 
instituição na PNP. 

Dt Ocorrencia Matricula Mês/Ano em que a matrícula foi efetivada na instituição. Não se 
refere à data em que a matrícula foi cadastrada no sistema. O 
campo foi validado/atualizado pela instituição na PNP. A 
referência para data é sempre o dia 1º. 

Eixo Tecnologico Eixo tecnológico do curso associado pela instituição na PNP. 

Fator Esforco Curso Índice de ajuste da carga horária do curso em função da 
quantidade de aulas práticas com redução do número de alunos 
em decorrência da subdivisão da turma, conforme valores 
relacionados no Anexo I da Portaria SETEC nº 25, de 13/08/2015 e 
o nome de curso associado na PNP pela instituição. 

Mes De Ocorrencia Mês/Ano em que a situação da matrícula efetivamente mudou. 
Não se refere à data em que a situação da matrícula foi atualizada 
no sistema. Para as matrículas que não tiveram situação alterada, 



Coluna Descrição 

corresponde ao mês de ocorrência da matrícula. A referência para 
data é sempre o dia 1º. Campo validado/atualizado pela instituição 
na PNP.  

Modalidade Ensino Classificação para identificar ensino presencial ou ensino a 
distância.  

Nome Curso Nomenclatura adotada para padronização dos nomes de cursos de 
acordo com: Resoluções CNE, CNCT, CNCST, Guia FIC, dentre 
outros. Os nomes dos cursos cadastrados no SISTEC foram 
associados às opções disponíveis na PNP. Aqueles que não 
possuíam correspondência foram associados à nomenclatura 
composta pelo “Tipo de Curso – Eixo Tecnológico”. 

Fonte de financiamento Informa se a matricula é financiada por recursos próprios (Sem 
Programa Associado) ou pelos Programas UAB ou PRONATEC - 
Rede e-Tec Brasil. 

Renda Familiar Faixa de renda per capita familiar do aluno, declara na PNP pela 
instituição (Opções: 0<RFP<=0,5; 0,5<RFP<=1; 1<RFP<=1,5; 
1,5<RFP<=2,5; 2,5<RFP<=3,5; RFP>3,5; Não declarada). 

Sg Inst Sigla da Instituição na PNP. Cada escola técnica vinculada às 
Universidades Federais foi compreendida como uma Instituição. 

Sg Sexo Informa o sexo do estudante constante no SISTEC.  

Situa__O_Matricula Atributo que apresenta a situação da matrícula do aluno 
conforme declarado/validado na PNP. A situação inicial da 
matricula é “Em Curso”. As situações possíveis são: 
. Em Curso: matrícula ativa. 
. Cancelada: aplica-se ao aluno que solicita formalmente o 
cancelamento da sua matrícula antes de iniciar as atividades 
pedagógicas do curso. 
. Abandono: aplica-se ao aluno que possui mais de 25% de faltas 
não justificadas. Recomenda-se se modificar o status para 
“Abandono” somente quando não houver mais possibilidade de 
o aluno voltar a frequentar as aulas. 
. Concluída: aplica-se ao aluno que concluiu todo o curso com 
êxito. 
. Desligada: aplica-se ao aluno que solicita formalmente o 
cancelamento da sua matrícula após iniciar as atividades 
pedagógicas do curso. 
. Integralizada: aplica-se ao aluno que concluiu a parte teórica do 
curso, mas está devendo o estágio obrigatório, TCC, monografia, 
dissertação ou tese. 
. Reprovada: O aluno finalizou o curso porém não logrou êxito 
nas avaliações. Aplica-se nos casos de impossibilidade de 
continuação do curso. 
. Transf_ext: aplica-se ao aluno que será transferido para outra 
Unidade de Ensino. 
. Transf_int: aplica-se ao aluno que muda de curso, dentro da 
mesma Unidade de Ensino. 
O campo foi validado/atualizado pela instituição na PNP. 

Sub Eixo Tecnologico Categorização própria da PNP para distinguir cursos de um mesmo 
Eixo Tecnológico em suas diferentes áreas de concentração. 



Coluna Descrição 

Tipo Curso Categorização transversal utilizada para diferenciar os cursos da 
EPCT em seus diferentes níveis e graus. Opções: Educação Infantil, 
Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio, 
Qualificação Profissional (FIC), Técnico, Tecnologia, Licenciatura, 
Bacharelado, Especialização (Lato Sensu), Mestrado Profissional, 
Mestrado, Doutorado Profissional e Doutorado. 

Tipo Oferta Categorização transversal utilizada para diferenciar as formas de 
oferta dos Cursos Técnicos e de Qualificação Profissional (FIC). 
Opções: Integrado, Subsequente, Concomitante, PROEJA – 
Concomitante e PROEJA – Integrado. 

Total Inscritos Corresponde aos candidatos participantes dos processos seletivos 
que concorreram às vagas disponibilizadas para a fase inicial de um 
ciclo de matricula em determinado curso, em suas diversas forma 
de seleção. 

Turno período de tempo determinado em que o aluno cursa a maior 
parte das aulas. Opções: matutino, vespertino, noturno ou 
integral. Não se aplica aos cursos com Modalidade de Ensino a 
distância. 

Unidade Ensino Nome da unidade de ensino a qual a matrícula está vinculada. 

Vagas Ofertadas Corresponde ao número de vagas disponibilizadas para novas 
matriculas no início do ciclo de um curso, considerando todas as 
formas de ingresso disponibilizados (vestibular, sorteio, SISU ou 
outras formas de ingresso) no ano de referência. 

Microdados Eficiência Acadêmica 

Representa o conjunto de dados necessários para o cálculo dos Indicadores disponíveis 

no painel “Eficiência Acadêmica”. Assim como os microdados citados acima, este arquivo 

também está relacionado às matrículas (matrícula, aluno, ciclo de matrícula, curso, 

unidade de ensino, instituição), contudo possui uma linha para cada matrícula de ciclos 

que estavam previstos para terminar no ano anterior ao ano de referência. 

A tabela é composta pelas seguintes informações: 

Coluna Descrição 

Carga Horaria Carga horária do ciclo de matrícula declarada no SISTEC e validada 
na PNP pela instituição. 

Carga Horaria Minima Carga horária mínima do curso de acordo com o art. 5º, §2º, da 
Portaria SETEC nº 25, de 13/08/2015. 

Co Matricula Código da matrícula no SISTEC. 

Dt Data Fim Previsto Data prevista para o final do ciclo de matrícula validado/atualizado 
pela instituição na PNP. 

Dt Data Inicio Data de início do ciclo de matrícula validado/atualizado pela 
instituição na PNP. 

Dt Ocorrencia 

Matricula 

Mês/Ano em que a matrícula foi efetivada na instituição. Não se 
refere à data em que a matrícula foi cadastrada no sistema. O 
campo foi validado/atualizado pela instituição na PNP. A 
referência para data é sempre o dia 1º. 



Coluna Descrição 

Eixo Tecnologico Eixo tecnológico do curso associado pela instituição na PNP. 

Fator Esforco Curso Índice de ajuste da carga horária do curso em função da 
quantidade de aulas práticas com redução do número de alunos 
em decorrência da subdivisão da turma, conforme valores 
relacionados no Anexo I da Portaria SETEC nº 25, de 13/08/2015 e 
o nome de curso associado na PNP pela instituição. 

Mes De Ocorrencia Mês/Ano em que a situação da matrícula efetivamente mudou. 
Não se refere à data em que a situação da matrícula foi atualizada 
no sistema. Para as matrículas que não tiveram situação alterada, 
corresponde ao mês de ocorrência da matrícula. A referência para 
data é sempre o dia 1º. Campo validado/atualizado pela instituição 
na PNP.  

Modalidade Ensino Classificação para identificar ensino presencial ou ensino a 
distância.  

Nome Curso Nomenclatura adotada para padronização dos nomes de cursos de 
acordo com: Resoluções CNE, CNCT, CNCST, Guia FIC, dentre 
outros. Os nomes dos cursos cadastrados no SISTEC foram 
associados às opções disponíveis na PNP. Aqueles que não 
possuíam correspondência foram associados à nomenclatura 
composta pelo “Tipo de Curso – Eixo Tecnológico”. 

Fonte de 
financiamento 

Informa se a matricula é financiada por recursos próprios (Sem 
Programa Associado) ou pelos Programas UAB ou PRONATEC - 
Rede e-Tec Brasil. 

Sg Inst Sigla da Instituição na PNP. Cada escola técnica vinculada às 
Universidades Federais foi compreendida como uma Instituição. 

Sg Sexo Informa o sexo do estudante constante no SISTEC.  

Situa__O_Matricula Atributo que apresenta a situação da matrícula do aluno 
conforme declarado/validado na PNP. A situação inicial da 
matricula é “Em Curso”. As situações possíveis são: 
. Em Curso: matrícula ativa. 
. Cancelada: aplica-se ao aluno que solicita formalmente o 
cancelamento da sua matrícula antes de iniciar as atividades 
pedagógicas do curso. 
. Abandono: aplica-se ao aluno que possui mais de 25% de faltas 
não justificadas. Recomenda-se se modificar o status para 
“Abandono” somente quando não houver mais possibilidade de 
o aluno voltar a frequentar as aulas. 
. Concluída: aplica-se ao aluno que concluiu todo o curso com 
êxito. 
. Desligada: aplica-se ao aluno que solicita formalmente o 
cancelamento da sua matrícula após iniciar as atividades 
pedagógicas do curso. 
. Integralizada: aplica-se ao aluno que concluiu a parte teórica do 
curso, mas está devendo o estágio obrigatório, TCC, monografia, 
dissertação ou tese. 
. Reprovada: O aluno finalizou o curso porém não logrou êxito 
nas avaliações. Aplica-se nos casos de impossibilidade de 
continuação do curso. 
. Transf_ext: aplica-se ao aluno que será transferido para outra 
Unidade de Ensino. 



Coluna Descrição 

. Transf_int: aplica-se ao aluno que muda de curso, dentro da 
mesma Unidade de Ensino. 

O campo foi validado/atualizado pela instituição na PNP. 

Sub Eixo Tecnologico Categorização própria da PNP para distinguir cursos de um mesmo 
Eixo Tecnológico em suas diferentes áreas de concentração. 

Tipo Curso Categorização transversal utilizada para diferenciar os cursos da 
EPCT em seus diferentes níveis e graus. Opções: Educação Infantil, 
Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio, 
Qualificação Profissional (FIC), Técnico, Tecnologia, Licenciatura, 
Bacharelado, Especialização (Lato Sensu), Mestrado Profissional, 
Mestrado, Doutorado Profissional e Doutorado. 

Tipo Oferta Categorização transversal utilizada para diferenciar as formas de 
oferta dos Cursos Técnicos e de Qualificação Profissional (FIC). 
Opções: Integrado, Subsequente, Concomitante, PROEJA – 
Concomitante e PROEJA – Integrado. 

Total Inscritos Corresponde aos candidatos participantes dos processos seletivos 
que concorreram às vagas disponibilizadas para a fase inicial de um 
ciclo de matricula em determinado curso, em suas diversas forma 
de seleção. 

Unidade Ensino Nome da unidade de ensino a qual a matrícula está vinculada. 

Vagas Ofertadas Corresponde ao número de vagas disponibilizadas para novas 
matriculas no início do ciclo de um curso, considerando todas as 
formas de ingresso disponibilizados (vestibular, sorteio, SISU ou 
outras formas de ingresso) no ano de referência. 

 

Microdados Servidores 

Representa o conjunto de dados relacionados aos servidores docentes e técnicos-

administrativos. 

A tabela é composta pelas seguintes informações: 

Coluna Descrição 

Número do registro Numeração sequencial neste arquivo. 

Sg Instituto 
Sigla da Instituição na PNP. Cada escola técnica vinculada às 
Universidades Federais foi compreendida como uma Instituição. 

Nome Unidade Nome da unidade de ensino a qual o servidor está vinculado. 

Cod Unidade 

Código da Unidade Gestora (UG) no SIAPE. A unidade de ensino 
pode possuir mais de uma UG. O vínculo entre a UG e a Unidade de 
Ensino foi realizado na Plataforma pela Revalide. 

Vinculo Contrato 
Refere-se a forma de contrato do servidor cadastrado no SIAPE: 
Efetivo ou Substituto/Temporário 

Vinculo Carreira 
Aponta a qual carreira o servidor pertence: EBTT, PCCTAE ou PROF. 
OUTROS. 

Vinculo Classe Nível de classificação da carreira.  



Coluna Descrição 

Vinculo Jornada Indica a jornada de trabalho do servidor. 

Formacao Servidor Aponta a titulação do servidor.  

Rsc Servidor 
Indica se o servidor possui RSC (Reconhecimentos do Saberes e 
Competências) 

Vinculo Professor Indica se o servidor é ou não docente. 

 

Microdados Financeiros 

Representa o conjunto de dados para as variáveis relacionadas ao financeiro. 

A tabela é composta pelas seguintes informações: 

Coluna Descrição 

UO 

Entidade da administração direta, inclusive fundo ou órgão 
autônomo, da administração indireta (autarquia, fundação ou 
empresa estatal) em cujo nome a lei orçamentária ou crédito 
adicional consigna, expressamente, dotações com vistas à sua 
manutenção e à realização de um determinado programa de 
trabalho. Constituem desdobramentos dos órgãos orçamentários. 

Ação 

Projeto, atividade ou operação especial em que um programa está 
detalhado. A ação é definida por descrição e código de quatro 
dígitos. 

GND 

Classificação da despesa agregando elementos de despesa com as 
mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme 
discriminado a seguir: 1 - Pessoal e Encargos Sociais; 3 - Outras 
Despesas Correntes; 4 - Investimentos; 5 - Inversões Financeiras. Foi 
incluído também nesta coluna o termo “33914712 CONTRIBUICAO 
P/ O PIS/PASEP”. 

Despesas Liquidadas 
É o valor que foi disponibilizado para pagamento efetivo após a 
verificação do cumprimento contratual. 

Restos a Pagar Não-

Processados Pagos 

É o valor que foi empenhado em anos anteriores, contudo liquidado 
e pago no ano de referência. 

 


