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Turmas

Relação de turmas da instituição.

Descrição dos campos

Campo Tipo Descrição Obrigatório?

id_turma Inteiro Identificador da turma Sim

codigo_turma Texto Código de identificação da turma. Sim

siape Inteiro Siape do docente interno (siape - caso seja um 
docente servidor da instituição).

Não

matricula_docente_extern
o

Inteiro Matricula do docente externo (caso não seja um 
docente servidor da instituição).

Não

observacao Texto Observação para a turma. Não

id_componente Inteiro Identificador do componente curricular da turma. Sim

ch_dedicada_periodo Inteiro Carga horária dedicada pelo docente à turma. Sim

nivel_ensino Texto Nível de ensino da turma. Sim

campus_turma Texto Campus onde a turma é ofertada. Não

local Texto Local físico de oferta da turma. Não

ano Inteiro Ano de oferta da turma Sim

periodo Inteiro Período de oferta da turma. Sim

data_inicio Data Data de início da turma Sim

data_fim Data Data de término da turma Sim

descricao_horário Texto Descrição textual da expressão de horário. Não

total_solicitacoes Inteiro Total de solicitações de matrícula cadastradas 
para a turma

Não

capacidade_aluno Inteiro Capacidade de discentes na turma. Sim

tipo Inteiro Identificador para informar o tipo da Turma Sim

distancia Boolean Condicional para informar se a turma é oferta na 
modalidade a distância.

Sim

data_consolidacao Data Data de consolidação da turma. Não

agrupadora Boolean Condicional para informar se a turma funciona 
como agrupadora para subturmas.

Não



id_turma_agrupadora Inteiro Corresponde ao id_turma da agrupadora desta 
turma.

Não

qtd_aulas_lancadas Inteiro Quantitativo de aulas lançadas pelo docente. Não

situacao_turma Texto Situação da turma. Sim

convenio Texto Convenio de vínculo com a turma Não

modalidade_participantes Texto Modalidade de educação para alunos destinados 
a turma.

Sim



CHANGELOG [1.5] - 2019-08-08
#Adicionado# 
- Campo siape.
- Campo matricula_docente_externo.

# Removido # 
- Campo id_servidor.
- Campo id_docente_externo

CHANGELOG [1.6] - 2019-08-15
#Adicionado# 
- Campo ch_dedicada_periodo.


