Estrutura do Arquivo de Importação
Campo

Descrição

Tamanho
máximo
7

Obrigatório

Formato (Observações)

CO_PROJETO

Código do projeto
Enade

Sim

Origem da
informação

1

Sim

CO_IES

Código IES

14

Sim

CO_CURSO

Código do curso

8

Sim

NU_CPF

CPF

11

Sim

NU_ANO_FIM_ENSIN
O_MEDIO
CO_TURNO_GRADUA
CAO

Ano de conclusão
do Ensino Médio
Turno da
graduação

4

Sim

1

Sim

NU_ANO_INICIO_GRA
DUACAO

Ano de início da
graduação

4

Sim

Campo Numérico
Preencher o código fixo
para todos os registros.
CO_PROJETO = 1711101
Campo Caractere
Preencher a origem da
informação para todos os
registros.
TP_ORIGEM = E
Campo Numérico (de
acordo com o sistema eMEC)
Campo Numérico (de
acordo com o sistema eMEC)
Campo Numérico
Somente os dígitos, sem
ponto e hífen:
99999999999
Campo Numérico
9999
Campo Numérico
1 – Matutino
2 – Vespertino
3 – Integral
4 – Noturno
Campo Numérico
9999

TP_ORIGEM

NU_CEP_POLO

CEP do polo do
curso.

8

Sim/Não

Campo obrigatório para
cursos na modalidade de
educação a distância:
99999999 (sem separador
e conforme tabela de faixa
de CEP da EBCT).

Observação: Para separar as colunas deve ser utilizado o ponto e vírgula (;).

1 – O arquivo para importação deverá possuir os campos descritos acima;
2 – O arquivo deverá possuir cabeçalho e estrutura de acordo com o modelo .txt
(EXEMPLO_ARQUIVO_CONCLUINTE.txt) disponível na página de importação.
2.1 - O cabeçalho do arquivo .txt a ser enviado deverá ter os seguintes campos (todos
separados por ponto e vírgula):
CO_PROJETO;TP_ORIGEM;CO_IES;CO_CURSO;NU_CPF;NU_ANO_FIM_ENSINO
_MEDIO;CO_TURNO_GRADUACAO;NU_ANO_INICIO_GRADUACAO;NU_CEP_PO
LO

3 – O campo NU_CEP_POLO é obrigatório apenas para os arquivos provenientes dos
cursos na modalidade de educação a distância. Caso o arquivo for referente a curso
na modalidade presencial o campo NU_CEP_POLO deve vir vazio.
4 – Caso as informações dos arquivos a serem importados sejam disponibilizadas por
ferramenta de extração de relatórios de SGBD (SQL Server, Oracle, etc.) é necessário
verificar a existência de caractere especial que invalide o posterior processamento do
arquivo. A aplicação ENADE verifica se o layout do arquivo está de acordo com o
modelo disponibilizado.
4.1 – Recomenda-se utilizar os softwares de edição de texto GEdit ou Notepad ++
(ambos gratuitos) para verificação da existência de caracteres especiais no arquivo
gerado.

