
 
Perguntas Frequentes  

 

Quem é o aluno da UFPI? 

 

É o indivíduo que está regularmente matriculado em uma disciplina ou curso ou, ainda, 

que já ingressou na UFPI, embora não esteja cursando nenhuma disciplina (como casos 

de matrícula trancada ou de matrícula institucional). 

 

O que é Aluno desistente? 

 

Aluno que, por sua própria decisão, pede o cancelamento da sua matrícula como aluno 

do curso. 

 

O que é Aluno desligado? 

 

Aluno que, por iniciativa da instituição, e tendo em vista suas normas  disciplinares, 

teve sua matrícula no curso cancelada. 

 

O que é Aluno matriculado? 

 

Diz-se aquele aluno que realiza sua inscrição formal em um curso de graduação, após a 

apresentação de toda a documentação e cumprimento das formalidades exigidas. No 

caso de aluno novo, é obrigatório que tenha sido aprovado em processo seletivo. 

 

O que é Aluno novo? 

 

Aluno que, após se submeter a processo seletivo, ingressa, pela primeira vez, em curso 

superior (graduação) ou pós-graduação. 

 

O que é Aluno portador de necessidades especiais? 

 

Aluno que apresenta limitações de ordem física (auditiva, visual, mental, motora), 

psicológica ou emocional ou ainda os portadores de habilidades especiais ( portadores 

de altas habilidades). 

 

O que é Alteração curricular? 

 

É o processo que visa a realizar ajustes no currículo tendo em vista a superação de 

falhas e defasagens identificadas através de avaliações curriculares periódicas. É um 

processo diferente de reformulação curricular. 

 

O que é Aproveitamento de estudos? 



 

É o reconhecimento dos créditos de disciplina cursada em outra Instituição de Ensino 

Superior, mediante análise dos estudos realizados pelo aluno. Essa análise é procedida 

através do Departamento responsável pela disciplina, diretamente pelo(s) professor (es) 

que a ministra(m). Informações sobre prazo e requisitos para a solicitação de 

aproveitamento de estudos no site da PREG. 

 

O que são Áreas do conhecimento? 

 

Conjunto de informações e referenciais metódicos, reunidos a partir de um dado ponto 

de vista, que mantêm relações de complementaridade recíproca. A classificação de áreas 

do conhecimento pode variar entre países ou dentro de um mesmo país, dependendo da 

abordagem metodológica escolhida pelo classificador. Atualmente no Brasil, a 

classificação mais conhecida e que tem sido utilizada para a pesquisa e pós-graduação, é 

a Classificação de Áreas do Conhecimento do CNPq. 

 

O que é curso ou habilitação autorizado? 

 

Curso (ou habilitação) que obteve, da autoridade educacional pertinente 

(MEC/SESu/CNE), para as IES federais e privadas, e Conselhos Estaduais de Educação 

para IES públicas estaduais (ou municipais), a aprovação formal do pedido de 

encaminhamento feito por IES nova ou já em funcionamento. Em geral, a autorização é 

concedida com prazo de validade de dois anos para os cursos de duração de quatro anos 

e de três para os cursos com duração de cinco anos, o qual ocorrerá nova avaliação in 

loco do curso/habilitação por especialistas da SESu/MEC, para fins de reconhecimento. 

 

O que é bacharelado? 

 

Curso para obtenção do grau de bacharel. Modalidade de oferta de curso superior de 

graduação que confere ao diplomado habilidades e competências num determinado 

campo do saber. 

 

O que é Bloco curricular? 

 

Unidade em que se divide as disciplinas que constituem o currículo de um curso de 

graduação. Cada bloco curricular é formado por um grupo de disciplinas ou outras 

atividades que devem ser cursadas durante um período letivo. Também denominado de 

Período Curricular. 

 

O que é Carga horária? 

 

Expressa a quantidade de horas de atividades acadêmicas desenvolvidas em um curso. 

Cada curso de graduação tem uma carga horária mínima definida pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE). 

 

O que é Certificado? 

 

Documento formal emitido pela UFPI, assegurando que o aluno completou, com 

sucesso, um determinado programa de estudos superiores: curso de extensão ou curso 

de especialização (pós-graduação lato sensu). 



 

O que é Concluinte? 

 

Aluno do último período do curso superior, já, portanto, apto a concluir todas as 

exigências acadêmicas (créditos, disciplinas, estágios, trabalhos de conclusão de  curso, 

atividades complementares, dentre outras). 

 

O que é Currículo? 

 

Conjunto de disciplinas e atividades de um curso a ser cumprido pelo estudante para 

obtenção de um certificado ou diploma e, na educação superior, possibilitando, algumas 

vezes, a obtenção de uma ou mais habilitações. Um aluno pode, num mesmo curso, 

seguir currículos diferenciados em função de diferentes modalidades da oferta 

(bacharelado, licenciatura, tecnológico) ou das habilitações do curso. Ao longo do 

tempo, um programa de formação de um curso pode sofrer alterações que leva 

consequentemente, a uma reformulação do seu currículo. 

 

O que é Curso? 

 

É uma combinação de disciplinas e atividades organizadas, em campos gerais ou 

específicos do conhecimento, para atender a objetivos educacionais definidos pela 

Instituição, segundo diretrizes curriculares. 

 

O que é Curso de graduação? 

 

É um programa de formação de estudantes, ministrado por esta instituição de educação 

superior, que confere um diploma aos concluintes. É constituído por um conjunto de 

disciplinas e atividades organizadas, em áreas do conhecimento, para atender a 

objetivos educacionais definidos pela UFPI, em consonância com as diretrizes 

curriculares aprovadas pelo CNE.  

 

Quem pode fazer um curso de graduação? 

 

Qualquer pessoa que tenha concluído o ensino médio, ou equivalente, e tenha sido 

classificado em processo seletivo. Um curso de graduação pode oferecer uma ou mais 

habilitações. 

 

O que é Curso superior? 

 

Curso ministrado pela UFPI, aberto a candidatos que tenham concluído o ensino  médio  

ou  equivalente.  Compreende os cursos de graduação e de  pós-graduação. 

 

O que é Diploma? 

 

Documento legal que confere um grau acadêmico ao aluno que completou, com 

sucesso, um determinado programa de estudos: curso de graduação, ou programa de 

pós-graduação (mestrado ou doutorado). Quando expedido por Universidade, esse 

diploma poderá ser por ela própria registrado em Universidade indicada pelo Conselho  

Nacional de Educação. O artigo 48 da LDB afirma que os diplomas de cursos superiores 

reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional, como prova da formação 



recebida por seu titular.  O diploma expedido por Universidade estrangeira será 

revalidado por Universidade pública que tenha curso do mesmo nível e área ou 

equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. 

 

O que é Disciplina eletiva? 

 

Disciplina que dentro de um conjunto retirado previamente de outros cursos de uma 

mesma instituição, poderá ser escolhida pelo aluno. 

 

O que são Disciplinas obrigatórias? 

 

Disciplinas definidas a partir do currículo do curso e que deve ser cursado por todos os 

alunos. 

 

O que são Disciplinas pedagógicas? 

 

Disciplinas que integram os cursos de formação de professores (Licenciaturas) e têm a 

finalidade de proporcionar o suporte necessário para a ação de ensinar. 

 

O que é Docente? 

 

É o professor, aquele que professa ou ensina uma ciência, uma arte, uma técnica, uma 

disciplina. 

 

O que é Educação presencial? 

 

Modalidade de ensino que exige do aluno, de acordo com a legislação em vigor ou 

normas das instituições, um percentual mínimo de 75% de freqüência às atividades 

didáticas (sala de aula, experimentos, estágios etc.) e presença obrigatória às avaliações. 

 

O que é Especialização? 

 

Curso de pós-graduação (lato sensu) em área específica do conhecimento que, segundo 

o Parecer CNE/CES n° 617/99, deve ter duração mínima de 360 horas (não computando 

o tempo de estudo individual ou em grupo sem assistência docente e nem destinado à 

elaboração de monografia ou trabalho de conclusão de curso) e prazo mínimo de 6 

meses. Pode incluir ou não o enfoque pedagógico e/ou atividades acadêmicas. 

 

O que é Fluxograma de disciplinas? 

 

Gráfico em que se demonstra a articulação das disciplinas e/ou atividades acadêmicas 

entre si. 

 

O que é Matriz curricular? 

 

É constituída pelas relações de interdependência e temporalidade entre as disciplinas e 

atividades do currículo em curso. Especifica a ordem na qual as disciplinas e atividades 

devem ser cursadas e realizadas pelo estudante em determinado período de tempo (ano, 

semestre, trimestre, quadrimestre, etc.), além de pré-requisitos e equivalentes para cada 

disciplina. 



 

Quem é Graduado? 

 

Aquele que se graduou ou se diplomou em algum curso de graduação, recebendo um 

grau acadêmico. 

 

O que é Grau de bacharel? 

 

É o grau acadêmico conferido ao aluno que concluiu curso que oferta à modalidade 

bacharelado. 

 

O que é Histórico escolar? 

 

Documento que registra o desempenho de um indivíduo durante um curso realizado, 

considerando as disciplinas cursadas e respectivas cargas horárias e/ou créditos, as notas 

ou menções conseguidas, a quantidade de presenças e de faltas e os resultados parciais e 

finais e os estágios realizados. 

 

O que é Matrícula curricular? 

 

Matrícula do aluno nas atividades didáticas do seu curso: disciplinas, estágio, trabalho 

de campo, monografia, dentre outras, e que, nos cursos presenciais, exige a presença 

física do aluno no mínimo, de 75% dessas atividades. Em geral as IES exigem também 

um mínimo de disciplinas e carga horária semanal que o aluno deverá cursar, não se 

aplicando essa exigência aos alunos que estão no último período para a conclusão do 

curso. 

 

O que é Matrícula Institucional? 

 

Matrícula que permite ao aluno manter o vínculo com a UFPI, conservando sua vaga no 

curso, mas sem estar cursando qualquer disciplina ou realizando atividades didáticas do 

curso, como estágio, trabalho de campo, monografia, dentre outras.  

 

O que é Processo seletivo? 

 

Condição exigida pela Lei n° 9.394/96 para ingresso na educação superior, 

constituindo-se numa nova avaliação a que deverá se submeter o aluno que tenha 

concluído o ensino médio ou equivalente. Na UFPI, o processo seletivo se faz através 

do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). 

 

O que é Reconhecimento de curso? 

 

Curso superior (ou habilitação) que, depois de transcorridos dois a três anos da sua 

criação ou autorização, concedida por tempo limitado, obteve aprovação após processo 

de reavaliação. 

 

O que é instituição Recredenciada? 

 

Instituições de Ensino Superior que, após cinco anos da sua criação e mediante processo 

de avaliação por comissão de especialistas da SESu, obteve aprovação. Para as IES do 



sistema federal, é estabelecida em ato do poder público federal, do qual constará o prazo 

de validade, a localização da sede e, se for o caso, dos campi fora da sede. 

 

O que é Trancamento de disciplina? 

 

Suspensão, requerida pelo aluno, de matrícula em disciplina, sem prejuízo da matrícula 

nas demais disciplinas. Veja no calendário universitário vigente a data para solicitação 

de trancamento. 

 

O que é Trancamento de Matrícula? 

 

Suspensão requerida pelo aluno, de todas as suas atividades acadêmicas, sem perda de 

vínculo regular com a UFPI, concedida sem necessidade de apresentação de justificativa 

e documentação comprobatória, para até 02(dois) períodos letivos, consecutivos ou não, 

a partir do 2° período do aluno na Instituição. Veja no calendário universitário vigente a 

data para solicitação de trancamento. 

 

 

O que é Transferência? 

 

Ato de matrícula de um aluno em um curso e/ou instituição diferente do(a) qual o 

mesmo foi originariamente admitido. No caso de transferência ex-ofício ou quando a 

instituição de destino não tem o mesmo curso da instituição de origem, é possível a 

transferência para um curso diferente da mesma área ou área afim. 

  

O que é Transferência ex-offício? 

 

Transferência de um aluno para outra instituição, no mesmo curso ou em curso de área 

afim (quando a instituição de destino não tiver o mesmo curso da instituição de origem), 

de funcionário público civil ou militar (dele próprio, de seu cônjuge ou filhos) 

transferido, a serviço, para outro estado ou município. A transferência ex-officio é 

regulamentada em legislação específica e a matrícula do aluno no novo curso far-se-á 

independentemente da existência de vagas. 

 

O que é Unidade de atividade didática? 

 

Unidade que define a medida do trabalho escolar no regime acadêmico flexível.  

Funciona como unidade da contabilidade acadêmica sendo traduzido pela quantidade de 

horas-aula. Por convenção estabeleceu-se que: um crédito equivale a quinze horas-aula; 

a quantidade de créditos de uma disciplina define sua carga horária semanal. Assim, 

uma disciplina de cinco créditos, terá cinco horas semanais; uma de quatro créditos terá 

quatro horas semanais e assim, por diante. 

 

O que são Vagas? 

 

Quantidade de lugares destinados para ingresso de alunos em um curso superior, 

determinado para cada processo seletivo a ser realizado durante um ano, de acordo com 

o documento de criação ou autorização do curso. 


