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Estrutura Curricular

Relação das estruturas curriculares da UFRN.

Descrição dos campos

Campo Tipo Descrição Obrigatório?

id_curriculo Inteiro Identificador da estrutura curricular Sim

codigo Texto Código identificador. Sim

nome_matriz Texto Matriz curricular relacionada a estrutura curricular, 
para cursos de graduação.

Não

id_curso Inteiro Identificador do curso a quem pertence o currículo Sim

nome_curso Texto Curso acadêmico da estrutura curricular Sim

semestre_conclusao_mini
mo

Inteiro Quantidade mínima de semestres para concluir o 
curso.

Sim

semestre_conclusao_ideal Inteiro Quantidade ideal de semestres para concluir o 
curso.

Sim

semestre_conclusao_maxi
mo

Inteiro Quantidade máxima de semestres para concluir o 
curso.

Sim

meses_conclusao_minimo Inteiro Quantidade mínima de meses para a conclusão 
do currículo de Strico Sensu.

Não

meses_conclusao_ideal Inteiro Quantidade ideal de meses para a conclusão do 
currículo de Strico Sensu.

Não

meses_conclusao_maxim
o

Inteiro Quantidade máxima de meses para a conclusão 
do currículo de Strico Sensu.

Não

cr_total_minimo Inteiro Quantidade de créditos mínimo para cumprir a 
estrutura.

Não

ch_total_minima Inteiro Carga horária total mínima para completar a 
estrutura.

Sim

ch_optativas_minima Inteiro Carga horária de componentes optativos mínima 
para completar a estrutura.

Sim

ch_complementar_minima Inteiro Carga horária de componentes complementares 
mínima a ser executada pelo discente da 
estrutura.

Não

max_eletivos Inteiro Carga Horária máxima de  componente eletivos 
no currículo

Não



ch_nao_atividade_obrigat
oria

Inteiro Quantidade de carga horária de atividades não 
obrigatórias para cumprir o currículo.

Não

cr_nao_atividade_obrigato
ria

Inteiro Quantidade de créditos para atividades não 
obrigatórias para cumprir o currículo.

Não

ch_atividade_obrigatoria Inteiro Quantidade de carga horária de atividades 
obrigatórias para cumprir o currículo.

Não

cr_minimo_semestre Inteiro Quantidade mínima de créditos, para o discente 
cursar por semestre.

Não

cr_ideal_semestre Inteiro Quantidade ideal de créditos, para o discente 
cursar por semestre.

Não

cr_maximo_semestre Inteiro Quantidade máxima de créditos, que o discente 
pode cursar por semestre.

Não

ch_minima_semestre Inteiro Carga horária mínima a ser cumprida por 
semestre pelo discente da estrutura.

Não

ch_ideal_semestre Inteiro Carga horária ideal a ser cumprida por semestre 
pelo discente da estrutura.

Não

ch_maxima_semestre Inteiro Carga horária máxima a ser cumprida por 
semestre pelo discente da estrutura.

Não

periodo_entrada_vigor Inteiro Período letivo que a estrutura curricular entrou em
vigor.

Sim

ano_entrada_vigor Inteiro Ano que a estrutura curricular entrou em vigor. Sim

observacao Texto Campo de texto para armazenar observações 
sobre o currículo.

Não


