Parâmetros – Nível Graduação
Código
2_10500_11
2_10500_81
2_10500_79
2_10500_53
2_10500_74
2_10500_54
2_10500_62
2_10500_61
2_10500_7
2_10500_114

2_10500_49
2_10500_3

2_10500_38
2_10500_37
2_10500_111
2_10500_14

Nome
ACESSO_COORDENACAO_MATRICULA_TU
RMA_DE_FERIAS
ACESSO_SOLICITACAO_REPOSICAO_AVALI
ACAO
AGRUPA_OPTATIVAS_NO_CURRICULO_GR
ADUACAO
ALUNO_EAD_FAZ_MATRICULA_ONLINE
ALUNO_ESPECIAL_FAZ_MATRICULA_ONLIN
E
ANO_INICIO_CADASTRO_CH_DEDICADA_EA
D
ANO_INICIO_ENADE_CONCLUINTE
ANO_INICIO_ENADE_INGRESSANTE
ANO_INICIO_REGISTRO_DIPLOMA
ANO_INICIO_USO_MOVIMENTACAO_INTEG
RALIZACAO_CURSO
ANO_INICIO_UTILIZACAO_CONVOCACAO_DI
SCENTE
ANO_RESOLUCAO_CONSEPE

ANO_VIGOR_NOVO_REGULAMENTO
ATUALIZAR_DADOS_PESSOAIS_MATRICULA
_ONLINE
ATUALIZAR_INDICES_DISCENTE
CALCULO_PRAZO_FINAL_DEVE_CONSIDER
AR_PERFIL_INICIAL

Descrição
Define a permissão de acesso das coordenações de cursos de graduação para a operação de
matrícula em turmas de férias.
Indica se é possível os discentes solicitarem reposição de avaliação
Indica se os componentes optativos serão agrupados na estrutura curricular, ou se serão
distribuídos ao longo dos períodos.
Este parâmetro diz se alunos EAD fazem matrícula on-line. Caso negativo quem faz a
matrícula do aluno é o tutor.
Define se alunos especiais de graduação podem fazer matrícula online
Ano inicial do cadastro da carga horária dedicada pelo docente ao ensino à distância.
Ano inicial para o cadastro dos cursos avaliados pelo ENADE CONCLUINTE.
Ano inicial para o cadastro dos cursos avaliados pelo ENADE INGRESSANTE.
Ano de início do registro de diplomas no SIGAA
Parâmetro para controle de uso da movimentação de integralização do currículo, quando este
valor passou a ser usado na instituição, no registro de conclusão e liberação das listas de
colação de grau.
Ano de início da utilização do objeto ConvocacaoProcessoSeletivoDiscente.
Ano a ser considerado para validações de carga horária complementar de estruturas
curriculares, de acordo com a resolução do CONSEPE onde esta definição começou a ser
usada
Indica o ano que o novo regulamento da graduação entrou em vigor
Indica se estará habilitado ou não o procedimento de atualização dos dados pessoais pelos
discentes durante a matrícula on-line.
Indica que os índices acadêmicos dos discentes serão recalculados na operação de
processamento de cálculo de discentes.
Define se no cálculo do prazo máximo, o perfil inicial vai ser considerado.

2_10500_104
2_10500_16
2_10500_15
2_10500_10
2_10500_1003

CALENDARIO_POR_MODALIDADE_ENSINO
CARGA_HORARIA_AULA_MAXIMA_POR_DIA
CARGA_HORARIA_AULA_MAXIMA_POR_TU
RNO
CARGA_HORARIA_DISCIPLINA_FERIAS
CH_MAXIMA_COM_PISO_PERCENTUAL_OP
TATIVA

2_10500_1011
2_10500_9

CODIGO_IES
CODIGO_UNIDADES_NAO_VERIFICAR_SIGL
A_NO_CADASTRO_DE_COMPONENTES

2_10500_35

CONCORDANCIA_REGULAMENTO

2_10500_56
2_10500_88
2_10500_1009

CONTATO_PRO_REITORIA_GRADUACAO
CURSO_EAD_COM_PERMISSAO_SOLICITAC
AO
DATA_INICIO_INTERNATO

2_10500_64

DEFINE_HORARIO_TURMA_EAD

2_10500_65

DEFINE_SOLICITACAO_TURMA_FERIAS_SE
M_SOLICITACAO

2_10500_1005

DEFINIR_DADOS_DEFESA_APENAS_PARA_
TCC_FINALIZADOR
DESCRICAO_PRIMEIRA_CHAMADA_VESTIB
ULAR
EMAIL_RELATORIO_FALTA_DOCENTE

2_10500_48
2_10500_4
2_10500_116

ENVIAR_EMAIL_PARA_COMPONENTE_CUR
RICULAR_TIPO_ATIVIDADE

Indica se os calendários de Graduação podem ou não ser definidos por Modalidade de ensino.
Define a quantidade máxima de horas por dia que um discente pode ter por turma de férias.
Define a quantidade máxima de horas por turno que um discente pode ter por turma de férias.
Define a CH máxima de um componente que pode ser oferecida no período letivo de férias
A carga horária a ser cumprida exclusivamente através de componentes curriculares optativos
em toda estrutura curricular não pode ser inferior a 400h quando a carga horaria total for maior
que 4000h.
Código da Instituição de Ensino Superior
Lista, separada por vírgula, de códigos de unidade que deverão ignorar a sigla utilizada no
cadastro de componentes curriculares. Exemplo, para o Departamento de Artes poder
cadastrar disciplina com o a sigla DGN, informar o código 1313.
Indica se estará habilitado ou não o procedimento de concordância com o regulamento dos
cursos de graduação realizado pelos alunos na operação de matrícula on-line.
Telefone e e-mail da Nome da Pró-reitora de Graduação
Guarda o ID dos cursos de EAD que poderão solicitar turma
Define a data de início das turmas do tipo internato, quando estas necessitam iniciar antes do
período letivo de aulas.
Define se as turmas EAD podem possuir horário.
Caso TRUE então o formulário de definição de horários aparecerá quando for turmas EAD.
Porém as validações de horários não serão executadas. Caso FALSE o formulário de definição
de horário não aparecerá na criação das turmas e elas serão registradas sem horário.
Define se o coordenador do curso pode solicitar turma de férias sem que os discentes tenham
realizado a solicitação. Caso FALSE o coordenador só poderá solicitar turmas se algum
discente tiver solicitado.
Define se serão cadastrados os dados da defesa apenas para atividade cadastrada no
currículo do discente como TCC finalizador.
Descrição utilizada para a convocação da primeira chamada do vestibular.
Os relatórios de falta docente serão automaticamente enviados para esse e-mail, 1 vez por
mês
Indica se envia ou não e-mail para componentes do tipo atividade

2_10500_1004
2_10500_46
2_10500_2
2_10500_84
2_10500_33
2_10500_43
2_10500_44
2_10500_5
2_10500_6
2_10500_94

2_10500_24
2_10500_51
2_10500_1
2_10500_97
2_10500_96
2_10500_95
2_10500_98
2_10500_92
2_10500_29
2_10500_105
2_10500_66
2_10500_67
2_10500_55

EXIBE_SEMESTRE_OFERTA_ATESTADO_M
ATRICULA
FATOR_DE_CONVERSAO_PADRAO_DE_CR
EDITO_EM_CARGA_HORARIA
FIM_PERIODO_REVALIDACAO
FORMAS_INGRESSO_CONFIRMACAO_VINC
ULO
ID_ADMINISTRACAO_A_DISTANCIA_NATAL
ID_MC
ID_MCN
ID_PESSOA_DIRETOR_DAE
ID_PESSOA_DIRETOR_DRED
ID_SITUACAO_MATRICULA_CADASTRO_TU
RMA_FERIAS
INDICE_ACADEMICO_LAUREADOS
INDICE_ACADEMICO_LAUREADOS_ANTIGO
_IRA
INICIO_PERIODO_REVALIDACAO
MAXIMO_CH_SEMANAL_DIURNO
MAXIMO_CH_SEMANAL_INTEGRAL
MAXIMO_CH_SEMANAL_MTN
MAXIMO_CH_SEMANAL_NOTURNO
MAXIMO_SOLICITACOES_MATRICULA_PRIO
RITARIAS
MES_ANO_LIMITE_ALUNOS_ANTIGOS_INATI
VOS
MININO_INTEGRALIZACAO_A_RECEBER_LIS
TA_FORMADOS
NOME_ADM_ESCOLAR
NOME_GESTAO_GRADUACAO
NOME_PRO_REITORIA_GRADUACAO

Indica se o sistema deve exibir o semestre de oferta do componente curricular no atestado de
matrícula.
Fator (valor) para converter créditos em carga horária, ou seja, quantas horas equivalem a um
crédito
Fim do período de revalidação dos diplomas de graduação
Lista de IDs de formas de ingresso que necessitam de confirmação de vínculo. Inicialmente
são: SISU, VESTIBULAR, PROCESSO SELETIVO, VAGAS RESIDUAIS.
Id do curso de Administração a Distância em Natal
Indica o valor do identificador do índice acadêmico MC (Média de Conclusão).
Indica o valor do identificador do índice acadêmico MCN (Média de Conclusão Normalizada).
idPessoa do Diretor do DAE, utilizado no registro de diploma
idPessoa do Diretor da Divisão de Registro de Diplomas
O coordenador, ao criar uma turma de férias, poderá marcar alunos para matricular
automaticamente na turma criada. Este parâmetro define o ID da situação da matrícula do
aluno (valores recomendados: 1 - EM ESPERA; 2 - MATRICULADO)
Índice Acadêmico utilizado na elaboração dos relatórios de alunos laureados.
Indica Índice Acadêmico que era utilizado anteriormente na elaboração dos relatórios de
alunos Laureados, o IRA.
Início do período de revalidação dos diplomas de graduação
Limite de CH por semana para as estruturas curriculares de turno Diurno (Manhã ou Tarde).
Limite de CH por semana para as estruturas curriculares de turno Integral.
Limite de CH por semana para as estruturas curriculares de turno Integral (MTN)
Limite de CH por semana para as estruturas curriculares de turno Noturno.
Número máximo de solicitações com status prioritária que um discente em regime de
observação de desempenho acadêmico pode ter.
Indica o mês e ano limite utilizado para definir se um aluno é antigo e inativo, para realizar o
controle de qual cálculo rendimento escolar será exibido no histórico do aluno.
Indica o mínimo de integralização que o discente deve ter para ser notificado da lista de
formados por semestre.
Nome do Departamento de Administração Escolar
Nome do setor responsável pela gestão de Graduação
Nome da Pró-reitora de Graduação

2_10500_12
2_10500_50
2_10500_63
2_10500_78

NUMERO_INICIAL_REGISTRO_DIPLOMA
NUMERO_MAXIMO_ORIENTACOES
NUMERO_MINIMO_CONCLUIDOS_CALCULO
_MCN
PERCENTUAL_ADICIONAL_AO_MINIMO_OPT
ATIVAS_CURRICULO

2_10500_91

PERCENTUAL_BONUS_MATRICULA_EM_OB
SERVACAO

2_10500_1007

PERCENTUAL_MAXIMO_COMPLEMENTARE
S_CURRICULO

2_10500_1006

PERCENTUAL_MINIMO_COMPLEMENTARES
_CURRICULO

2_10500_77

PERCENTUAL_MINIMO_OPTATIVAS_CURRI
CULO

2_10500_106

PERCENTUAL_NOTIFICAR_TURMAS_FREQU
ENCIA_NOTAS_NAO_CADASTRADAS

2_10500_107

PERCENTUAL_NOTIFICAR_TURMAS_PLANO
_CURSO_NAO_CADASTRADOS

2_10500_13

PERFIL_INICIAL_PORCENTAGEM_MINIMA_C
H

Define o início da sequência de Registro de Diplomas no SIGAA para a graduação.
Número máximo de orientações acadêmicas de um docente.
Número mínimo de alunos concluídos que um curso deve ter para que o cálculo do MCN utilize
a média do MCN do curso, e não a do centro.
O conjunto de componentes optativos dentre os quais o aluno pode escolher deve ter uma
carga horária somada pelo menos 50% superior à carga horária mínima a ser cumprida. Este
parâmetro define o percentual extra de optativas além do mínimo a ser cumprido.
No que diz respeito à preferência no preenchimento das vagas, os estudantes em regime de
observação do desempenho acadêmico têm um bônus nos componentes curriculares
obrigatórios nos quais o estudante esteja em recuperação e que tenham sido indicados como
prioritários para serem cursados no período letivo em questão.
A carga horária máxima que pode ser atribuída ao valor da carga horária mínima cumprida
através de componentes curriculares complementares. Este parâmetro define o percentual
máximo da CH total que pode ser atribuído ao valor ch_complementar_minima da estrutura
curricular.
A carga horária mínima que pode ser atribuída ao valor da carga horária mínima cumprida
através de componentes curriculares complementares. Este parâmetro define o percentual
mínimo da CH total que pode ser atribuído ao valor ch_complementar_minima da estrutura
curricular.
A carga horária a ser cumprida exclusivamente através de componentes curriculares optativos
em toda estrutura curricular não pode ser inferior a 10% (dez por cento) da carga horária total
da estrutura curricular. Este parâmetro define o percentual mínimo de optativas do currículo
em relação a CH total do mesmo.
Indica o percentual de carga horária cumprida de uma turma para que o sistema verifique se
suas notas e frequências estão lançadas. Caso a turma tenha o percentual de CH igual ou
superior ao parametrizado, o sistema verifica se há notas e frequências cadastradas. Para as
turmas que ainda não possuírem cadastro o sistema emite alerta para o Docente da turma, e
para o chefe da unidade a qual pertence o componente curricular.
Indica o percentual de carga horária cumprida de uma turma para que o sistema verifique se
o plano de Ensino (classe PlanoCurso) está cadastrado para a turma. Caso a turma esteja
nessa condição, o sistema notifica aos docentes da turma e ao chefe da unidade do
componente curricular.
Porcentagem mínima que define como calcular o perfil inicial do discente

2_10500_59
2_10500_1008
2_10500_58
2_10500_45
2_10500_82
2_10500_72
2_10500_71
2_10500_102

2_10500_101

PERMITE_ALTERACAO_COMPLETA_DADOS
_PESSOAIS
PERMITE_CRIAR_TURMA_PARA_COMPONE
NTE_SEM_PROGRAMA
PERMITE_DOCENTE_EXTERNO_ORIENTAR_
ATIVIDADE
PERMITE_FLEXIBILIDADE_GRADE_HORARI
OS
PORCENTAGEM_INTEGRALIZACAO_TURMA
_ESPECIFICA
PORCENTAGEM_MAX_NUM_AULAS_EM_RE
LACAO_CH_TURMA
PORCENTAGEM_MIN_NUM_AULAS_EM_REL
ACAO_CH_TURMA
PRAZO_ANALISE_EXTRAORDINARIA_REGIM
E_OBSERVACAO

2_10500_27

PROCESSA_DISCENTES_RODA_SEM_ANALI
SE
QTD_DIAS_FRENTE_ATIVIDADES

2_10500_28

QTD_DIAS_TRAS_ATIVIDADES

2_10500_87

QTD_INSUCESSO_ENTRADA_REGIME_OBS
ERVACAO
QTD_MAXIMA_MUDANCA_TURNO
QTD_MAX_DISCENTES_PERMITE_REMOCA
O_TURMA_PELO_CHEFE
QTD_MAX_DISCENTES_TURMA_ENSINO_IN
DIVIDUAL
QTD_MIN_DISCENTES_TURMA_FERIAS
QUANTIDADE_MAXIMA_DIAS_HOMOLOGAC
AO_REPOSICAO_PROVA

2_10500_21
2_10500_69
2_10500_32
2_10500_36
2_10500_70

Indica se é permitido o coordenador do curso realizar a alteração por completo dos dados
pessoais do aluno.
Define se o chefe de departamento pode criar turma para um componente que não tem
programa cadastrado para o semestre corrente.
Indica se é permitido cadastrar a orientação da atividade com docente externo.
Indica se vai ser permitido a alteração da Grade de Horários para o nível de ensino.
Porcentagem mínima de integralização necessária para o discente solicitar turma específica.
Porcentagem máxima que o número de aula precisa ter em relação a carga horária do
componente curricular. Num. Aulas <= X% da ch
Porcentagem mínima que o número de aula precisa ter em relação a carga horária do
componente curricular. Num. Aulas >= X% da ch"
Indica a quantidade de dias que servirá de prazo a contar da data de cadastro da matrícula
extraordinária, para que o orientador acadêmico ou coordenador do curso possa analisar as
matrículas extraordinárias para discentes em Regime de Observação de Desempenho
Acadêmico.
Indica se solicitações (trancamentos de matriculas, trancamentos de programa e matrículas)
serão processados sem a análise do orientador ou coordenador dentro do prazo.
Indica a quantidade de dias para frente em relação ao dia corrente, considerado na
amostragem das atividades (avaliações e tarefas) na página principal do Portal do Discente.
Indica a quantidade de dias para trás em relação ao dia corrente, considerado na
amostragem das atividades (avaliações e tarefas) na página principal do Portal do Discente.
Quantidade máxima de insucesso em um componente curricular, ou equivalente, para que o
discente tenha uma entrada no regime de observação.
Indica a quantidade máximas de mudanças de turno na graduação.
Quantidade máxima de discentes em uma turma para que o chefe possa excluí-la no período
de ajustes.
Quantidade máxima de discentes em uma turma de ensino individual.
Indica a quantidade mínima de discentes em uma turma de féria
Indica a quantidade máxima de dias para o chefe homologar uma reposição de prova.

2_10500_31

2_10500_1001

QUANTIDADE_MAXIMA_DIAS_REPOSICAO_
PROVA
QUANTIDADE_MIN_DIAS_REALIZACAO_REP
OSICAO_PROVA
SEMESTRE_INICIO_REGISTRO_DIPLOMA
SIGLA_DEPARTAMENTO_ADM_ESCOLAR
SIGLA_NOME_ADM_ESCOLAR
SIGLA_NOME_GESTAO_GRADUACAO
TEMPO MEDIO CALCULOS POR DISCENTE
TEXTO_RESOLUCAO_VALIDACAO_ATIVIDA
DE_GRADUACAO
TE_TURMA_ESPECIFICA

2_10500_57

TIPO_ESTRATEGIA_TRANSF_TURMA

2_10500_80

TRANCAMENTO_DIRETO_DO_PROGRAMA

2_10500_83

TURMA_ESPECIFICA

2_10500_103
2_10500_42

UNICA_TURMA_EAD_PARA_TODOS_POLOS
_SELECIONADOS
UTILIZAR_PRAZO_TRANCAMENTO_TURMA

2_10500_100

UTILIZA_REGIME_OBSERVACAO

2_10500_99

VALIDA_EMAIL_DISCENTE

2_10500_85

VALOR_IECH_MINIMO_REGIME_OBSERVAC
AO
VALOR_IEPL_MINIMO_REGIME_OBSERVAC
AO

2_10500_30
2_10500_8
2_10500_68
2_10500_39
2_10500_40
2_10500_17
2_10500_76

2_10500_86

Indica a quantidade máxima de dias para solicitar a reposição de prova
Indica a quantidade mínima de dias da realização da prova de reposição após confirmação.
Semestre de início do registro de diplomas no SIGAA
Sigla do departamento de administração escolar da instituição
Sigla - Nome do setor responsável pela gestão de Graduação
Tempo médio para realizar os cálculos de um discente de graduação
Texto resolução validação atividade graduação
Indica se a regra deve atender o comportamento de turma específica ou turma de ensino
individual.
Indica o tipo de prioridade da forma de seleção dos alunos na transferência de turma
podendo este ser selecionado por conforma o número de matrícula ou de forma aleatória.
EX: RAND, PRIO
Indica se o trancamento do programa será efetuado diretamente sem precisar de aprovação
da unidade responsável.
Indica se a regra deve atender o comportamento de turma específica ou turma de ensino
individual.
Indica se o sistema deve considerar nas solicitações de turma incluindo os polos em turmas
separadas ou uma única turma para todos os selecionados
Verifica se a Instituição utilizará o prazo para limite de trancamento de turmas no módulo
graduação, para as solicitações de trancamento, executadas durante o timer de trancamento.
Indica se o regime de observação de desempenho acadêmico ao discente será utilizado pela
instituição.
Indica se a validação periódica de e-mail dos discentes será efetuada pelo sistema.
Caso true, o sistema obriga os discentes de graduação a efetuar a validação de e-mail
semestralmente, para que a avaliação institucional possa ser efetuada.
Valor mínimo do IECH que o discente deve ter para não entrar no regime de observação.
Valor mínimo do IEPL que o discente deve ter para não entrar no regime de observação.

2_10500_25
2_10500_52

VALOR_MINIMO_INDICE_ACADEMICO_LAUR
EADOS
VALOR_MINIMO_INDICE_ACADEMICO_LAUR
EADOS_ANTIGO_IRA

Indica o valor mínimo do Índice Acadêmico, a ser considerado na elaboração do relatório de
alunos laureados.
Indica o valor mínimo do Índice Acadêmico que era utilizado anteriormente, o IRA, a ser
considerado na elaboração do relatório de alunos laureados.

Parâmetros – Nível Lato Sensu
Código
2_10600_9

Nome
COMPONENTE_OBRIGATORIO_LATO

2_10600_15

CONSIDERAR_VAGAS_SERVIDORES_PROPO
STA_LATO

2_10600_7
2_10600_4

DATA_VENCIMENTO_MENSALIDADE
FATOR_DE_CONVERSAO_PADRAO_DE_CRE
DITO_EM_CARGA_HORARIA
ID_UNIDADE_GRU_MENSALIDADE
METODO_AVALIACAO_PADRAO_LATO_SENS
U
NUMERO_INICIAL_REGISTRO_DIPLOMA
OBRIGATORIO_INFORMAR_PROCESSO_SELE
TIVO_CADASTRO_DISCENTE
PERMITE_CADASTRAR_DISCENTE_COM_MA
TRICULA_ATIVA
PERMITE_ESCOLHER_METODO_AVALIACAO

2_10600_8
2_10600_11
2_10600_2
2_10600_14
2_10600_6
2_10600_10
2_10600_3
2_10600_5
2_10600_16

2_10600_12
2_10600_1

PERMITE_FLEXIBILIDADE_GRADE_HORARIO
S
PERMITE_GESTOR_CADASTRAR_PROPOSTA
_CURSO_LATO
PERMITE_SECRETARIO_CONSOLIDAR_TURM
A
SITUACOES_PROPOSTA_LATO_ATIVAS
TIPO_PROCESSO_CURSO_LATO

Descrição
Parâmetro que contém o código do componente currículo que será obrigatório para todos os
cursos de lato no sistema o componente é LAT0001 - TRABALHO FINAL DE CURSO
O sistema deve, caso esse parâmetro esteja inativo, não considerar o valor definido no
parâmetro de vagas reservadas para servidores na submissão de proposta de curso lato
(Portal do Docente -> Ensino -> Projetos -> Proposta de Curso Lato -> Submeter Nova
Proposta)
Data no mês para o vencimento da mensalidade do curso de lato sensu.
Fator (valor) para converter créditos em carga horária, ou seja, quantas horas equivalem a um
crédito
ID da configuração padrão da GRU para pagamentos de mensalidades.
Metodologia de avaliação definida por padrão para cursos de lato sensu
(1-Avaliação por nota; 2-Avaliação por conceito)
Define o início da sequência de Registro de Diplomas no SIGAA para cursos de lato sensu.
Este parâmetro indica se é obrigatório informar o processo seletivo no cadastro de discentes
em lato sensu
Indica se vai ser permitido cadastrar um discente que já possua uma outra matrícula ativa em
outro curso de lato sensu.
Indica que o curso lato aceita conceito na média da disciplina. Isto será definido na proposta
do curso.
Indica se vai ser permitido a alteração da Grade de Horários para o nível de ensino.
Indica se vai ser permitido ao Gestor Lato Sensu cadastrar uma proposta de Curso Lato Sensu.
O sistema deve, caso este parâmetro esteja ativo, permitir que o secretário de curso de lato
sensu consolide turmas sob sua tutela. Caso o parâmetro não esteja ativo, o secretário não
poderá realizar a consolidação das turmas.
Situações de proposta curso lato ativas
Tipo do processo de curso de especialização no protocolo

Parâmetros – Nível Stricto Sensu
Código
2_10700_28
2_10700_25
2_10700_38
2_10700_31
2_10700_44
2_10700_21
2_10700_11
2_10700_2
2_10700_40
2_10700_39
2_10700_6
2_10700_30
2_10700_7
2_10700_34
2_10700_24

Nom
ANO_INICIO_MATRICULA_IMPLANTACAO_HI
STORICO_STRICTO
CADASTRAR_DISCENTE_POR_NUMERO_VA
GAS
CALENDARIO_POR_CURSO
CONTATO_PRO_REITORIA_POS_GRADUAC
AO
DESCRICAO_RESOLUCAO_STRICTO_SENS
U
EMAIS_RESPONSAVEIS_PRO_REITORIA_PO
S
FATOR_CONVERSAO_CREDITO_EM_CARGA
_HORARIA_STRICTO
ID_PESSOA_PRO_REITOR_POS_GRADUAC
AO
LIMITE_MAXIMO_MESES_TRANCAMENTO_S
TRICTO_DOUTORADO
LIMITE_MAXIMO_MESES_TRANCAMENTO_S
TRICTO_MESTRADO
MAXIMO_DISCIPLINAS_ALUNO_ESPECIAL_P
OS
NOME_PRO_REITORIA_POS_GRADUACAO
NUMERO_INICIAL_REGISTRO_DIPLOMA
OBRIGATORIO_INFORMAR_PROCESSO_SE
LETIVO_CADASTRO_DISCENTE
PERCENTUAL_MIN_DECORRIDO_TRANCAM
ENTO_DISCIPLINA

Descrição
Ano de início utilizado para o cadastro de componentes no histórico de discentes antigos.
Verifica se o cadastro de discente de stricto, do tipo regular, será considerado em relação ao
número de vagas disponíveis no processo seletivo.
Indica se os calendários dos programas de pós-graduação podem ou não ser definidos por
curso.
Telefone e e-mail da Nome da Pró-reitora de Pós-Graduação
Representa o número/ano-comissão da resolução mostrada nos documentos da pós.
E-mails dos Responsáveis da Pró-reitora de Pós-Graduação
Fator (valor) para converter créditos em carga horária, ou seja, quantas horas equivalem a um
crédito
ID (chave primária) dos dados pessoais (tabela pessoa) do Pró-Reitora de Pós-Graduação
Indica o limite máximo de meses para efetuar o trancamento de programa pelo stricto
doutorado.
Indica o limite máximo de meses para efetuar o trancamento de programa pelo stricto
mestrado.
Número máximo de disciplinas que alunos especiais podem pagar.
Nome da Pró-reitora de Pós-Graduação
Define o início da sequência de Registro de Diplomas no SIGAA para cursos de lato sensu.
Este parâmetro indica se é obrigatório informar o processo seletivo no cadastro de discentes
de pós-graduação
Indica o percentual mínimo que o discente deve cumprir em uma determinada disciplina para
poder tranca-la.

2_10700_36

PERMITE_COORDENACAO_CADASTRAR_AL
TERAR_ATIVAR_INATIVAR_ESTRUTURA_CU
RRICULAR

2_10700_37

PERMITE_COORDENACAO_CADASTRAR_AL
TERAR_COMPONENETE_CURRICULAR

2_10700_35

PERMITE_COORDENACAO_MATRICULAR_A
LUNO

2_10700_27

PERMITE_FLEXIBILIDADE_GRADE_HORARI
OS
PERMITE_PROGRAMA_POS_CADASTRAR_D
ISCENTE_ANTIGO
PERMITE_SUSPENDER_PROGRAMA

2_10700_32
2_10700_42
2_10700_33
2_10700_8
2_10700_5
2_10700_3
2_10700_4

PPERMITE_PROGRAMA_POS_IMPLANTAR_
HISTORICO_DISCENTE_ANTIGO
PRAZO_MAXIMO_CADASTRO_BANCA
PRAZO_MAXIMO_CONCLUSAO_DOUTORAD
O
PRAZO_MAXIMO_CONCLUSAO_MESTRADO
_ACADEMICO
PRAZO_MAXIMO_CONCLUSAO_MESTRADO
_PROFISSIONAL

Este parâmetro indica quais operações sobre a a estrutura curricular o coordenador
do programa de pós pode realizar. C = CADASTRAR, A = ALTERAR, + = ATIVAR, - =
DESATIVAR.
Por exemplo, se o valor do parâmetro for A+- ou qualquer permutação desses símbolos,
o coordenador de pós vai poder alterar, ativar e desativar uma estrutura curricular, mas não
vai poder cadastrar
Este parâmetro indica quais operações sobre componente curricular o coordenador do
programa
de
pós pode realizar. C = CADASTRAR, A = ALTERAR. Por exemplo, se o valor do parâmetro
for
A,
o
coordenador
de
pós vai poder alterar o componente curricular, mas não vai poder cadastrar. Se o valor do
parâmetro
for
CA ou qualquer permutação desses símbolos, o coordenador vai poder alterar e cadastrar o
componente curricular.
Este parâmetro indica se o coordenador do programa de pós pode realizar a matrícula de
discentes.
Os valores permitidos são: R - Regular, E - Especial, T - Todos, N - Nenhum
Indica se vai ser permitido a alteração da Grade de Horários para o nível de ensino.
Este parâmetro indica se o programa de pós pode realizar o cadastro de discentes antigos.
Indica se a instituição permite que discentes de pós-graduação podem suspender o programa
de pós em que estão matriculados.
Este parâmetro indica se o programa de pós pode realizar o caso de uso de implantação de
histórico de discente
Prazo (em dias) de cadastro da banca a partir da sua execução.
Valor padrão do prazo máximo de conclusão definidos na RESOLUÇÃO Nº 072/2004CONSEPE, Art. 28: cinco anos para doutorado.
Valor padrão do prazo máximo de conclusão definidos na RESOLUÇÃO Nº 072/2004CONSEPE, Art. 28: três anos para mestrado.
Valor padrão do prazo máximo de conclusão definidos na RESOLUÇÃO Nº 072/2004CONSEPE, Art. 28: três anos para mestrado.

2_10700_12
2_10700_41
2_10700_43
2_10700_46
2_10700_45
2_10700_48

2_10700_47

2_10700_9
2_10700_10
2_10700_23
2_10700_22
2_10700_1
2_10700_19
2_10700_13

QUANTIDADE_DIAS_VERIFICACAO_MATRIC
ULA_ONLINE
QUANTIDADE_MAXIMA_CREDITOS_SEMANA
IS_DOCENCIA_ASSISTIDA
QUANTIDADE_MINIMA_CREDITOS_SEMANAI
S_DOCENCIA_ASSISTIDA
QUANTIDADE_MINIMA_PARTICIPANTES_BA
NCA_DOUTORADO
QUANTIDADE_MINIMA_PARTICIPANTES_BA
NCA_MESTRADO
QUANTIDADE_MINIMA_PARTICIPANTES_EX
TERNOS_COM_TITULO_DOUTOR_BANCA_D
OUTORADO
QUANTIDADE_MINIMA_PARTICIPANTES_EX
TERNOS_COM_TITULO_DOUTOR_BANCA_M
ESTRADO
QUANTIDADE_MINIMA_PROFICIENCIA_DOU
TORADO
QUANTIDADE_MINIMA_PROFICIENCIA_MES
TRADO
SIGLA_NOME_PRO_REITORIA_POS
SIGLA_PRO_REITORIA_POS
TEMPO_MAXIMO_HOMOLOGACAO_STRICT
O
TESE_DEFINIDA_COMO_DISCIPLINA
VALIDAR_CODIGO_COMPONENTE_CURRIC
ULAR

Quantidade de Dias para iniciar a verificação de alunos que não realizaram a matrícula Online.
Verificação realizada no Timer NotificacaoMatriculaOnLIneTimer
Indica a quantidade máxima de créditos/horas por semana nas várias atividades do plano de
docência assistida
Indica a quantidade mínima de créditos/horas por semana nas várias atividades do plano de
docência assistida
Quantidade Mínima de Participantes para Bancas de Doutorado
Quantidade Mínima de Participantes para Bancas de Mestrado
Quantidade Mínima de Participantes Externos com Título de Doutor ou equivalente para
Bancas de Doutorado
Quantidade Mínima de Participantes Externos com Título de Doutor ou equivalente para
Bancas de Mestrado
Indica a quantidade mínima de Atividades do Tipo Proficiência que o Aluno de doutorado deve
cursar antes de realizar a Defesa
Indica a quantidade mínima de Atividades do Tipo Proficiência que o Aluno de mestrado deve
cursar antes de realizar a Defesa
Sigla - Nome da gestora principal de Pós-Graduação
Sigla da gestora principal de Pós-Graduação
Tempo entre a defesa e a entrega do trabalho final
Define se o componente curricular da tese de dissertação será do tipo Disciplina.
Indica se os códigos dos componentes curriculares serão validados conforme sua composição
literal.

Parâmetros – Nível Técnico
Código
2_10400_2
2_10400_4
2_10400_11
2_10400_3
2_10400_14
2_10400_12
2_10400_1
2_10400_15
2_10400_13

Nome
FATOR_DE_CONVERSAO_PADRAO_DE_CR
EDITO_EM_CARGA_HORARIA
ID_CURSO_METROPOLE_DIGITAL
ID_CURSO_METROPOLE_DIGITAL_PARA_C
ONVOCACAO
ID_GESTORA_METROPOLE_DIGITAL
ID_UNIDADE_EAJ
ID_UNIDADE_INSTITUTO_METROPOLE_DIGI
TAL
PERMITE_FLEXIBILIDADE_GRADE_HORARI
OS
QUANTIDADE_SEMESTRE_BLOQUEIO_MAT
RICULA
TIPO_ESTRATEGIA_TRANSF_TURMA

Descrição
Fator (valor) para converter créditos em carga horária, ou seja, quantas horas equivalem a um
crédito
Identificador do curso da Metrópole Digital para o qual os candidatos serão convocados

Parâmetro que contém o identificador unidade da Escola Agrícola de Jundiaí. Atualmente 351
Identificador da unidade da Metrópole Digital para o qual os candidatos serão convocados
Indica se vai ser permitido a alteração da Grade de Horários para o nível de ensino.
Parâmetro que define a quantidade de semestres que o discente não pode se matricular
Indica o tipo de prioridade da forma de seleção dos alunos na transferência de turma,
atualmente está disponível somente a forma aleatória.

