Grupo 4

Tema 2: Infraestrutura
1. Endereços duplicados - Criação de agrupador de endereços com
indicação de endereços inativos
2. Instalações da unidade – incluir: restaurante juntamente com
cantina e lanchonete. Sugestão: repensar o item posto de
atendimento médico de serviços e definir melhor o que é posto
de atendimento médico de urgência. Definir no glossário
restaurante universitário.
3. Tecnologias e equipamentos de polos - Sugestão: repensar a
necessidade e o sentido do item “sítio\portal com recursos de
geração e hospedagem”. Conforme nosso entendimento este
item refere-se à sede e não ao polo, sendo assim, sugerimos a
retirada do item.
Sugestão: Estabelecer com o cadastro e-MEC um calendário para
atualização dos nomes e endereços dos polos e campi.

Tema 3: Laboratórios
1. Basear no Catálogo Nacional de Cursos Tecnológicos
(SETEC/MEC)
2. Basear nos Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de
Bacharelado e Licenciatura (SESU/MEC)

3. Criar um glossário para laboratórios
4. Criação do Grupo de Trabalho para sistematização dos temas
acima
5. Diálogo entre SERES/SESU/INEP para padronização conceitual e
das denominações das nomenclaturas

Tema 4: Sugestões de Melhorias e Material de Apoio
Relatórios:
• Relatório de erros de discentes e docentes identificado pelo
CPF
• Incluir as opções de filtro no relatório como colunas
• Disponibilizar o download das informações no formato csv
• Disponibilizar relatórios parciais antes do encerramento do
censo
• Relatório de erros consistido em todos os campos da linha
• Relatório consolidado por curso
Migração:
• Possibilitar upload de bibliotecas

Categoria Administrativa:
• Incluir “Privada sem fins lucrativos beneficente” conforme
LDB

Tema 4: Sugestões de Melhorias e Material de Apoio
Fechamento:
• Desvincular as etapas finais de validação (avisos, justificativas
e erros) para o encerramento, para que elas aconteçam de
forma independente para a otimização do tempo.
• Melhorar o desempenho de processamento, geração de
dados e relatórios
• Repensar o processo de justificativa de anos anteriores em
alto escala

Material de apoio:
• Antecipar a divulgação do material para janeiro
Calendário:
• Calendário proposto é inviável – sugestão para manter o
calendário de 2013 (Censo 2012).

