
REGRAS DE CONSISTÊNCIA E FUNCIONALIDADES I PNP 2019 

Nº Nome Regra Ações Requer 
Justificativa? 

Gera Corte 
Estatístico? 

1 
Associação à Lista de 
Denominações 
Consolidadas* (Catálogos) 

O nome do curso deve estar associado às denominações 
consolidadas pela SETEC/MEC. 

Associar o nome do curso a 
uma denominação consolidada. Não Não 

Excluir o Curso. Não Sim 

2 Nome de Curso Impróprio 

Nenhum curso deve conter em seu nome as palavras: seminário, 
encontro, olimpíada, ação solidária, palestra, cerimônia, semana, 
tertúlia, cavalgada, jornada, experiência, fórum, circuito, visita, 
concurso, treinamento, simpósio, ciclo, apresentação, gincana, 
festival, cinema comentado, #CURTINDOOBMEP, feira, dia de 
campo, IFshow, EMPREENTEC, circuito, AMAZON AWS, busca, 
chamada, exposição e voleibol. Essas palavras não serão admitidas 
nem no plural e nem no singular. 

Excluir o Curso (esta ação irá 
remover do repositório os 
dados do curso, ciclos 
vinculados e todos os 
estudantes matriculados). 

Não 

Sim 
Associar o curso à uma 
denominação consolidada 
(Catálogo), justificando sua 
permanência. 

Sim 

3 Evasão 0% Aplica-se aos ciclos que apresentaram Evasão Igual a 0%. 

Corrigir ou confirmar a situação 
de cada matrícula e informar a 
data de ocorrência da situação. 

Não Sim 

Confirmar a situação de TODAS 
as matrículas, mantendo a 
evasão igual a 0%. 

Sim Não 

4 Carga Horária Insuficiente Não serão contabilizadas as matrículas de cursos com carga horária 
menor do que 20h. 

Excluir o ciclo. Não 
Sim 

Corrigir a carga horária do ciclo. Sim 

5 Programas Associadas Identificar as matrículas vinculadas aos programas associados 
(recursos extra-orçamentários). 

Associar à opção "Sem 
Programa Associado". Sim 

Sim Associar a algum Programa de 
acordo com a tabela 
“Programas Associados”. 

Não 

6 Duração do Ciclo Imprópria 

A duração dos ciclos não pode estar fora dos parâmetros 
estabelecidos na Tabela "Duração dos Tipos de Curso" (regra 
calculada pela diferença entre a data de fim previsto e a data de 
início dividido por 365). 

Confirmar os períodos 
informados. Sim 

Sim 
Corrigir as datas de início ou fim 
previsto do ciclo. Não 



7 Detalhamento do número 
de vagas 

É necessário informar o número de vagas por cotas.  
O número de ingressantes não deve ser superior ao número de 
vagas. 

Informar número de vagas por 
cota.  
Corrigir o número de vagas ou 
alterar o status dos alunos. 

Não Não 

8 Ingressantes > Inscritos O número de ingressantes não deve ser superior ao número de 
inscritos. Corrigir o número de inscritos. Não Não 

9 Turnos de Oferta do Ciclo É necessário informar os turnos de oferta de cada ciclo. Informar os turnos de oferta do 
ciclo. Não Não 

10 Data da Matrícula 
Incoerente O mês da matrícula não pode ser anterior ao mês de início do ciclo. 

Equiparar o mês da matrícula 
ao mês de início do ciclo. Não Sim 

Excluir a matrícula. Não Sim 

11 Matrícula posterior à 
"ocorrência da situação" 

A situação de matrícula não pode ter sido alterada antes da data da 
matrícula. Corrigir uma das datas. Não Sim 

12 Aluno Duplicado  Não deve haver dois registros de um mesmo estudante. Excluir um dos registros ou 
alterar o status dos alunos. Não Sim 

13 Retenção Crítica Aplica-se aos alunos retidos há mais de um ano. 

Confirmar a situação do aluno. Sim 

Sim Corrigir a situação do aluno e 
informar a data de ocorrência 
da situação. 

Não 

14 Retenção FIC Aplica-se a todos os alunos retidos em cursos FIC. 

Confirmar a situação do aluno. Sim 

Sim Corrigir a situação do aluno e 
informar a data de ocorrência 
da situação. 

Não 

15 Informar Cor/Raça É necessário informar Cor/Raça dos alunos. Informar Cor/Raça do aluno. Não Não 

16 Informar Renda per capita 
Familiar É necessário informar a renda per capita familiar dos alunos. Informar renda per capita 

familiar do aluno. Não Não 

17 Informar Turno de Aluno É necessário informar os turnos de cada matrícula. Informar o turno da matrícula. Não Não 

 

  



TABELA “DURAÇÃO DOS TIPOS DE CURSO” 

Tipo de Curso Duração Mínima Duração Máxima 

Qualificação Profissional (FIC) 3 dias 1 ano 

Técnico 1 ano 4 anos 

Tecnologia 2 anos 4 anos 

Licenciatura 1 ano 4 anos 

Bacharelado 4 anos 5 anos 

Especialização (lato Sensu) 0,5 ano 2 anos 

Mestrado 1 ano 2 anos 

Doutorado 3 anos 4 anos 
 

TABELA PROGRAMAS ASSOCIADOS 

Item Modalidade de Ensino Tipo de Curso Lista de Opções (Dropdown) 

1 Ensino a Distância Bacharelado, Licenciatura e Especialização (Lato Sensu) 
UAB ou Sem Programa Associado 

 

2 Ensino a Distância Tecnologia E-TEC,  UAB ou Sem Programa Associado 

3 Ensino a Distância Qualificação Profissional (FIC) Bolsa Formação ou Sem Programa Associado 

4 Ensino a Distância Técnico E-TEC ou Sem Programa Associado 

5 Ensino a Distância Mestrado Profissional Sem Programa Associado 

6 Ensino Presencial 
Doutorado, Mestrado, Mestrado Profissional, Especialização (Lato Sensu), 
Tecnologia, Licenciatura, Bacharelado, Ensino Médio, Ensino Fundamental 

 ou Ensino Infantil 
Sem Programa Associado 

7 Ensino Presencial Qualificação Profissional (FIC) e Técnico Bolsa Formação ou Sem Programa Associado 
 


