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CENSO 2010 
 
 

Esta documentação objetiva, apresentar locais em que buscaremos algumas informações, 
que serão exportadas para o CENSO Escolar (tanto colégios quanto faculdades). Orientamos 
clientes a lerem estas informações e, verificarem/ajustarem os cadastros, e dar atenção para 
novos vínculos, dispensando que após a exportação, seja necessário entrar nos cadastros dos 
alunos e corrigir pendências assinaladas pelo sistema do MEC. 

 
 
Alguns dos campos apresentados nesta documentação, foram criados para atender a 

demanda gerada pelo CENSO e estão disponíveis na versão do UNIMESTRE 
Acadêmico/Financeiro 1.10.1.2 ou superior (já disponível para download no portal 
UNIMESTRE.com) 

 
Dados de diferentes grupos de cadastros serão cadastrados no INEP, entre eles: 
- Informações que NÃO SERÃO exportadas: 
- - Cadastro da Instituição 
- - Cadastro de Cursos 
 
- Informações que SERÃO exportadas: 
- - Cadastro de Alunos 
- - Cadastro de Docentes 

 
 
 
 

Cadastro de Alunos: 
 
 COR/RAÇA 
Informação pode ser preenchida pelo sistema acadêmico local no menu PESSOAS > ALUNOS 
na guia COMPLEMENTARES. 
 

 
 
 
 



 

UNIMESTRE – Sistema de Gestão Acadêmica 
Qualidade –Um Clique a Menos 
Manual de Processo: CENSO Escolar 

 
Página 2 de 6  

 

 DEFICIÊNCIA 
Habilitado espaço para informar se o aluno possui necessidades especiais (seguindo a tabela 
padrão do MEC). A informação pode ser feita pelo menu PESSOAS > ALUNOS > Guia 
COMPLEMENTARES > Opção “NECESSIDADE ESPECIAL” 
 

 
 
 
 NOME COMPLETO DA MÃE 
Preencher a informação no menu PESSOAS > ALUNOS no campo “Nome da Mãe na Certidão 
de Nascimento”, tendo como base de preenchimento os documentos oficiais do aluno, exigidos 
no ato da matrícula: 
 

 
 
 
 SITUAÇÃO DO VÍNCULO 
Informação da situação do curso pode ser preenchida pelo Cadastro de Matrículas Curso. Para 
acessar, acesse MATRÍCULAS > PLANILHA DE MATRÍCULAS > Selecione a turma do aluno > 
Clique bem em baixo na opção ALT. MATRÍCULA > MATRÍCULA CURSO. Na janela que abrir, 
selecione a situação de matrícula curso do aluno. 
 
 
 FORMA DE INGRESSO 
Informe  a forma de ingresso do aluno no curso, acessado na mesma tela que o item anterior 
(MATRÍCULAS > PLANILHA DE MATRÍCULAS > Selecione a turma do aluno > Clique bem em 
baixo na opção ALT. MATRÍCULA > MATRÍCULA CURSO). 
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 FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 
Habilite que tipos (se houver) de financiamento estudantil o aluno possuí. Acesse o menu 
PESSOAS > FINANCIAMENTO ESTUDANTIL > Guia TIPO DE BOLSA, após abrir a tela, clique 
bem em baixo na opção BUSCAR e localize o aluno. Feito isso, selecione os tipos de 
financiamento que o aluno possui e salve as alterações. 
 

 
 
 
 
 APOIO SOCIAL 
Informe os tipos de apoios sociais que o aluno recebe para frequentar a instituição. Acesse o 
menu PESSOAS > FINANCIAMENTO ESTUDANTIL > Guia TIPOS DE ATIVIDADE, após abrir a 
tela, clique bem em baixo na opção BUSCAR e localize o aluno. Feito isso, selecione os tipos de 
apoio social que o aluno recebe e salve as alterações. 
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Cadastro de Docentes: 
 
 ESCOLARIDADE 
Informe o nível de escolaridade do professor. Acesse PESSOAS > PROFESSORES > Selecione 
o(a) Professor(a) > Guia FORMAÇÃO ACADÊMICA. 
 

 
 
 
 
 DOCENTE COM DEFICIÊNCIA 
Permite informar necessidade especiais que os docentes tenham. Acesse PESSOAS > 
PROFESSORES > Guia COMPLEMENTARES na opção “Necessidade Especial”. 
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 SITUAÇÃO DO DOCENTE & ATUAÇÃO DO DOCENTE 
Permite ajustar a situação do docente. Acesse PESSOAS > PROFESSORES > Selecione o(a) 
Professor(a) > Guia CONTRATAÇÃO > Botão SITUAÇÃO DOCENTE. Quando professor estiver 
no tipo “Em exercício”, permite também a seleção do tipo de atuação. 
 
 
 REGIME DE TRABALHO 
Informe o tipo de regime de trabalho que o professor se adéqua. Acesse PESSOAS > 
PROFESSORES > Selecione o(a) Professor(a) > Guia CONTRATAÇÃO > Opção “REGIME DE 
TRABALHO”. 
 
 
 DOCENTE SUBSTITUTO 
Informe se o professor selecionado é substituto ou oficial (SIM ou NÃO). Acesse PESSOAS > 
PROFESSORES > Selecione o(a) Professor(a) > Guia CONTRATAÇÃO > Opção “Docente 
Substituto”. 
 
 
 BOLSA DE PESQUISA 
Informe se o professor selecionado esta vinculado a bolsa de pesquisa (SIM ou NÃO). Acesse 
PESSOAS > PROFESSORES > Selecione o(a) Professor(a) > Guia CONTRATAÇÃO > Opção 
“BOLSA DE PESQUISA”. 
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IMPORTANTE 
 
 

• O print acima refere-se aos itens “SITUAÇÃO DO DOCENTE & ATUAÇÃO DO DOCENTE”, 
“REGIME DE TRABALHO”, “DOCENTE SUBSTITUTO” e “BOLSA DE PESQUISA”. 

• Para gravar informações na Guia “CONTRATAÇÃO” é necessário preencher também o 
tampo “FUNÇÃO/OCUPAÇÃO”. 

• Os termos usado no sistema e nesta documentação, seguem os mesmos utilizados pelo 
MEC na liberação da documentação do que será exigido dos cadastros.  


