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APRESENTAÇÃO 
 

A atualização de dados e indicadores acadêmicos é uma demanda periódica da Pró-
reitoria de Gestão Acadêmica. 
 
É responsabilidade do Setor de Indicadores Acadêmicos da Diretoria de Percursos 
Acadêmicos essa atualização em periodicidades distintas, de acordo com o grupo de 
dados/indicadores a serem atualizados. 
 
Estes dados versam principalmente sobre o corpo discente dos cursos de graduação, 
seus processos seletivos de ingresso, as movimentações de percurso acadêmico das/os 
estudantes, e os cursos de graduação em si. 
 
Neste documento é apresentado o fluxo do processo de atualização de dados. 
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FLUXO 
 

1. Atualização dos dados por motivo de ingresso de novos estudantes 

1.1. O Setor de Apoio Acadêmico ou a Coordenação de Seleções e Percursos 
Acadêmicos (DPA/Progeac) registram novos ingressantes nos cursos de graduação 
no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) por ocasião de 
processo seletivo. 

1.2. O Setor de Indicadores Acadêmicos extrairá o conjunto de dados dos novos 
ingressantes através do sistema de consultas Web Base. 

1.3. O Setor de Indicadores Acadêmicos checará a consistência dos dados cadastrados 
comparando-os com os registros do Setor de Processos Seletivos (DPA/Progeac). 

1.4. Caso sejam detectadas inconsistências nos dados, o Setor de Indicadores 
Acadêmicos agirá juntamente ao Setor de Processos Seletivos para correção 
destes. 

1.5. Com os dados verificados quanto à sua consistência, o Setor de Indicadores 
Acadêmicos irá inseri-los no “Banco de Dados Discente”, base de dados em 
formato MS Excel mantida pela Coordenação de Dados e Informações Acadêmicas 
(DPA/Progeac). 

1.6. O Setor de Indicadores Acadêmicos atualizará e publicará as planilhas de 
“Apresentação dos Números de Ingressantes” e “Apresentação dos Números de 
Estudantes Ativos” na página institucional de Dados e Indicadores Acadêmicos. 

2. Atualização dos dados por motivo de colação de grau 

2.1. A Coordenação de Seleções e Percursos Acadêmicos (DPA/Progeac) registra os 
estudantes que colaram grau em planilha de controle de colação de grau em 
formato MS Excel mantida pela própria Coordenação. 

2.2. O Setor de Indicadores Acadêmicos verificará os estudantes que colaram grau em 
planilha de controle mantida pela Coordenação de Seleções e Percursos 
Acadêmicos e atualizará as planilhas de “Apresentação dos Números de Egressos” 
e “Apresentação dos Números de Estudantes Ativos”. 

2.3. O Setor de Indicadores Acadêmicos publicará as planilhas de “Apresentação dos 
Números de Egressos” e “Apresentação dos Números de Estudantes Ativos” na 
página institucional de Dados e Indicadores Acadêmicos. 

3. Atualização dos dados por motivo de ingresso em curso de Segundo Ciclo 

3.1. O Setor de Apoio Acadêmico ou a Coordenação de Seleções e Percursos 
Acadêmicos (DPA/Progeac) registram novos ingressantes nos cursos de Segundo 



 
Ciclo no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) por 
ocasião de processo seletivo para egressos de Primeiro Ciclo. 

3.2. O Setor de Indicadores Acadêmicos extrairá o conjunto de dados dos novos 
ingressantes através do sistema de consultas Web Base. 

3.3. O Setor de Indicadores Acadêmicos checará a consistência dos dados cadastrados 
comparando-os com os registros do Setor de Processos Seletivos (DPA/Progeac). 

3.4. Caso sejam detectadas inconsistências nos dados, o Setor de Indicadores 
Acadêmicos agirá juntamente ao Setor de Processos Seletivos para correção 
destes. 

3.5. Com os dados verificados quanto à sua consistência, o Setor de Indicadores 
Acadêmicos irá inseri-los no “Banco de Dados Discente”, base de dados em 
formato MS Excel mantida pela Coordenação de Dados e Informações Acadêmicas 
(DPA/Progeac). 

3.6. O Setor de Indicadores Acadêmicos identificará a matrícula de Primeiro Ciclo dos 
estudantes ingressantes em cursos de Segundo Ciclo para atualização da planilha 
“Apresentação dos Números de Egressos”. 

3.7. O Setor de Indicadores Acadêmicos atualizará e publicará as planilhas de 
“Apresentação dos Números de Egressos” e “Apresentação dos Números de 
Estudantes Ativos” na página institucional de Dados e Indicadores Acadêmicos. 

4. Atualização dos dados por motivo de movimentação interna 

4.1. A Coordenação de Seleções e Percursos Acadêmicos (DPA/Progeac) registra as 
transferências de estudantes entre cursos de graduação no Sistema Integrado de 
Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) por ocasião de processo seletivo de 
transferência interna ou escolha de percurso para Área Básica de Ingresso das 
Licenciatura. 

4.2. O Setor de Indicadores Acadêmicos extrairá o conjunto de dados das 
movimentações através do sistema de consultas Web Base. 

4.3. O Setor de Indicadores Acadêmicos checará a consistência dos dados cadastrados 
comparando-os com os registros do Setor de Percursos Acadêmicos 
(DPA/Progeac). 

4.4. Caso sejam detectadas inconsistências nos dados, o Setor de Indicadores 
Acadêmicos agirá juntamente à Coordenação de Seleções e Percursos Acadêmicos 
para correção destes. 

4.5. Com os dados verificados quanto à sua consistência, o Setor de Indicadores 
Acadêmicos irá atualizá-los no “Banco de Dados Discente”, base de dados em 



 
formato MS Excel mantida pela Coordenação de Dados e Informações Acadêmicas 
(DPA/Progeac). 

4.6. O Setor de Indicadores Acadêmicos atualizará planilha de controle das 
movimentações internas dos estudantes mantida pela Coordenação de Dados e 
Informações Acadêmicas. 

4.7. O Setor de Indicadores Acadêmicos atualizará e publicará as planilhas de 
“Apresentação dos Números de Movimentações Internas” e “Apresentação dos 
Números de Estudantes Ativos por Curso e por Campus” na página institucional de 
Dados e Indicadores Acadêmicos. 

5. Atualização dos dados por motivo de cancelamentos de matrículas 

5.1. O Setor de Apoio Acadêmico ou as Coordenações da Diretoria de Percursos 
Acadêmicos efetuam o cancelamento de matrícula do estudante no Sistema 
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). O cancelamento pode 
ocorrer por diversos motivos. 

5.2. O Setor de Indicadores Acadêmicos extrairá o conjunto de dados dos 
cancelamentos de matrícula através do sistema de consultas Web Base. 

5.3. Caso sejam detectadas inconsistências nos dados, o Setor de Indicadores 
Acadêmicos agirá juntamente às Coordenações da Diretoria de Percursos 
Acadêmicos ou Setor de Apoio Acadêmico para correção destes. 

5.4. Com os dados verificados quanto à sua consistência, o Setor de Indicadores 
Acadêmicos irá atualizá-los no “Banco de Dados Discente”, base de dados em 
formato MS Excel mantida pela Coordenação de Dados e Informações Acadêmicas 
(DPA/Progeac). 

5.5. O Setor de Indicadores Acadêmicos atualizará e publicará as planilhas de 
“Apresentação dos Números de Evadidos” e “Apresentação dos Números de 
Estudantes Ativos” na página institucional de Dados e Indicadores Acadêmicos. 


