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COMO CALCULAR 
ALUNO‐EQUIVALENTE?

Aluno‐Equivalente é o aluno matriculado em um determinado curso, 
ponderado pelo Fator de Equiparação de Carga Horária e pelo Fator 

de Esforço de Curso

Base Legal e Referencial Técnico:
• Lei nº 11.892/2008, Art. 8º, §1º; 
• Portaria MEC nº 818, de 13 de agosto de 2015;
• Portaria SETEC nº 25, de 13 de agosto de 2015;
• Nota Técnica nº 273/2015/CGPG/DDR/SETEC/MEC.



O aluno‐equivalente depende do aluno matriculado, do fator de equalização de carga horária e do fator de esforço de curso. Por sua vez, o aluno matriculado depende da
matrícula atendida e do percentual de retenção e assim sucessivamente, conforme diagrama abaixo.
Clique nas caixas de fórmula para mais detalhes.

ALUNO‐EQUIVALENTE: Componentes e Relações de Dependência
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Curso
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Carga Horária 
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Duração Mínima 
do Curso em 

Anos

Fator de Esforço 
de Curso

Legenda

Fórmula Dado Bruto



ALUNO‐
EQUIVALENTE

É o aluno matriculado em
um determinado curso,
ponderado pelo Fator de
Equiparação de Carga
Horária e pelo Fator de
Esforço de Curso, desde
que o resultado do cálculo
não ultrapasse o valor
máximo permitido para
cada caso (limite superior
do aluno‐equivalente).

Fórmula em Excel:
=SE(lim_superior<(aluno_matriculado*fech*fator_esforco_curso);SE(lim_superior<1;
lim_superior;1);(aluno_matriculado*fech*fator_esforco_curso))

Visualização da Fórmula por Fluxo
início

Clique aqui para ver o 
detalhamento deste cálculo



ALUNO 
MATRICULADO

Fórmula em Excel:
=matricula_atendida*SE(percentual_retencao>1;0;1)*SE(modalidade_ensino="Ensino a 
Distância";0;1)*SE(situacao_matricula="INTEGRALIZADO EM FASE 
ESCOLAR";SE(mes_ocorrencia<31/12/2015;0;1);1) Erro, a data é 31/12/2014! Erro no 
fluxo!

Visualização da Fórmula por Fluxo
início

Aluno de curso presencial,
com a situação “Em curso”
no SISTEC em pelo menos
um dia no período
considerado e que não
esteja retido por tempo
maior do que a duração do
seu ciclo.

É um subconjunto da
matrícula atendida. Para
ser aluno matriculado,
obrigatoriamente deve ser
matrícula atendida, porém,
é realizado o teste para
verificar se a matrícula está
retida por tempo superior
a duração prevista do ciclo
de matrícula
correspondente e cursar
na modalidade ensino
presencial. Alunos que
integralizaram carga
horária em anos anteriores
não são contabilizados
como aluno matriculado.

Clique aqui para ver o 
detalhamento deste cálculo

Clique aqui para ver o 
detalhamento da Matrícula 

Atendida



Fórmula em Excel:
=SE(data_matricula_corrigida<=DATA(2015;12;31);SE(OU(situacao_matricula="EM 
CURSO";situacao_matricula="INTEGRALIZADO EM FASE 
ESCOLAR");1;SE(mes_ocorrencia>=DATA(2015;1;1);SE(mes_ocorrencia>=
data_matricula_corrigida;1;0);0));0)

Visualização da Fórmula por Fluxo
início

Voltar para 
Retido

Voltar para 
Aluno 

Matriculado

MATRÍCULA 
ATENDIDA

Aluno com a situação “Em
curso” no SISTEC em pelo
menos um dia no período
considerado.

Corresponde ao número
total de matrículas na
Instituição dentro de um
determinado período de
tempo,
independentemente da
situação atual da
matrícula.

Clique aqui para ver o 
detalhamento deste cálculo



DATA DA 
MATRÍCULA 
CORRIGIDA

Corrige o registro da data
da matrícula quando essa
é efetuada em anos
anteriores ao ano do início
do ciclo ou com 90 dias de
antecedência ao início do
ciclo.

Quando a matrícula é feita
com essa antecedência,
consideramos como data
da matrícula, a data do
início do ciclo.

Ressalta‐se que considera‐
se a data de ocorrência da
matrícula, não a data em
que a matrícula foi
registrada no sistema.

Fórmula em Excel:
=SE(ANO(data_ocorrencia_matricula)<ANO(data_inicio_ciclo);data_inicio_ciclo;
SE(data_ocorrencia_matricula+90<data_inicio_ciclo;data_inicio_ciclo;
data_ocorrencia_matricula)) fluxo não condiz com a fórmula!

Visualização da Fórmula por Fluxo

voltar

início



PERCENTUAL DE 
RETENÇÃO

Cálculo que verifica, com
base em uma data de
referência de retenção e
na data de previsão de fim
do ciclo de matrícula, o
percentual de retenção do
aluno.

Exemplo: em ciclo de
matrícula com duração
prevista de 2 anos, o aluno
estará com 100% de
retenção quando 2 anos
após a data prevista de fim
do ciclo, ele ainda
permanecer em curso.

Fórmula em Excel:
=SE(data_referencia_retencao‐
data_fim_previsto_ciclo<=0;0;(data_referencia_retencao‐
data_fim_previsto_ciclo)/(data_fim_previsto_ciclo‐data_inicio_ciclo+1))

Visualização da Fórmula por Fluxo
início

Clique aqui para ver o 
detalhamento deste cálculo

voltar



DATA DE 
REFERÊNCIA DA 

RETENÇÃO

Cálculo intermediário que
visa definir uma data de
referência para marcar a
partir de quando um aluno
passa a ser considerado
retido. Essa data facilita o
cálculo do percentual de
retenção.

Fórmula em Excel:
=SE(retido=0;data_fim_previsto_ciclo;SE(situacao_matricula="EM
CURSO";data_fim_previsto_ciclo;SE(mes_ocorrencia<DATA(2015;12;31);
mes_ocorrencia;DATA(2015;12;31))))

Visualização da Fórmula por Fluxo

voltar

início

Clique aqui para ver o 
detalhamento deste cálculo



RETIDO

Aluno que permanece
matriculado por período
superior ao tempo previsto
para integralização do
curso.

Fórmula em Excel:
=SE(matricula_atendida=0;0;SE(OU(situacao_matricula="EM 
CURSO";situacao_matricula="INTEGRALIZADO EM FASE 
ESCOLAR");SE(data_fim_previsto_ciclo<DATA(2015;12;31);1;0);SE(mes_ocorrencia>=
data_fim_previsto_ciclo;SE(data_fim_previsto_ciclo<DATA(2015;12;31);1;0);0)))

Visualização da Fórmula por Fluxo

voltar

início

Clique aqui para ver o 
detalhamento deste cálculo



FATOR DE 
EQUIPARAÇÃO 
DE CARGA 

HORÁRIA (FECH)

Permite a equiparação de
cursos com durações
distintas, sendo calculado
pela divisão da carga
horária anual do curso por
oitocentas horas. A carga
horária anual do curso
deve considerar a carga
horária mínima
regulamentada e a duração
do ciclo do curso, em anos,
definido no projeto
pedagógico.

Fórmula em Excel:
=SE(duracao_anos>=1;(carga_horaria_equivalente/duracao_anos)/800;(carga_horaria_
equivalente/1/800))

Visualização da Fórmula por Fluxo

Clique aqui para ver o 
detalhamento deste cálculo

início

Clique aqui para ver o 
detalhamento da Carga 
Horária Equivalente



DURAÇÃO EM 
ANOS

É a duração do curso em
anos, calculada pela
quantidade de dias entre a
data de fim previsto e a
data de início do ciclo,
dividido por 365. O
resultado é arredondado
para apenas 1 casa
decimal.

Fórmula em Excel:
=SE(OU(tipo_curso="FORMAÇÃO INICIAL"; tipo_curso="FORMAÇÃO 
CONTINUADA");1;ARRED(((data_fim_previsto_ciclo_corrigido‐
data_inicio_ciclo_corrigido)/365);1))

Visualização da Fórmula por Fluxo
início

Clique aqui para ver o 
detalhamento da Data Fim 
Previsto do Ciclo Corrigido 

Clique aqui para ver o 
detalhamento da Data Início 

do Ciclo Corrigido 

voltar



DATA FIM 
PREVISTO DO 

CICLO 
CORRIGIDO

Visando ter uma duração
em anos arredondada de
0,5 em 0,5, este cálculo
ajusta a Data Fim Previsto
do Ciclo sempre para o dia
01/01 ou para o dia 31/12,
a depender do mês que o
ciclo está previsto para
encerrar.

Fórmula em Excel:
=SE(MÊS(data_fim_previsto_ciclo)>=9;DATA(ANO(data_fim_previsto_ciclo);12;31);
SE(MÊS(data_fim_previsto_ciclo)>=4;DATA(ANO(data_fim_previsto_ciclo);6;30);
DATA(ANO(data_fim_previsto_ciclo);1;1)‐1))

Visualização da Fórmula por Fluxo
início

voltar



DATA INÍCIO 
DO CICLO 
CORRIGIDO

Fórmula em Excel:
=SE(MÊS(data_inicio_ciclo)<=5;DATA(ANO(data_inicio_ciclo);1;1);
DATA(ANO(data_inicio_ciclo);7;1)) Erro no fluxo! Sinal de maior invertido!

Visualização da Fórmula por Fluxo
início

voltar

Visando ter uma duração
em anos arredondada de
0,5 em 0,5, este cálculo
ajusta a Data Início do
Ciclo para o início do 1º
semestre (01/jan), para o
início do 2º semestre
(01/jul).



CARGA 
HORÁRIA 

EQUIVALENTE

Ajusta a carga horária do
ciclo de acordo com as
regulamentações de carga
horária mínima por tipo de
curso.

Fórmula em Excel:
=SE(OU(tipo_curso="FORMAÇÃO INICIAL";tipo_curso="FORMAÇÃO 
CONTINUADA");carga_horaria;SE(tipo_oferta="INTEGRADO";3000+
(carga_horaria_catalogo‐800)/2;SE(tipo_oferta="PROEJA ‐ INTEGRADO"; 
2400;carga_horaria_catalogo)))

Visualização da Fórmula por Fluxo
início

Voltar 
para FECH

Voltar para 
Limite 
Superior 
Aluno‐

Equivalente



LIMITE 
SUPERIOR 
ALUNO‐

EQUIVALENTE

Define o valor máximo que
um aluno‐equivalente
pode ter, considerando o
tipo de curso, tipo de
oferta, sua carga‐horária
de referência, a duração
mínima em anos para
integralização e o fator de
esforço de curso.

Fórmula em Excel:
=(SE(tipo_curso="FORMAÇÃO INICIAL";1200;SE(tipo_curso="FORMAÇÃO 
CONTINUADA";1200;carga_horaria_equivalente))/SE(tipo_oferta="INTEGRADO";3;SE(tip
o_curso="TÉCNICO";SE(tipo_oferta="PROEJA ‐
INTEGRADO";2;duracao_minima);duracao_minima))/800)*fator_esforco_curso

Visualização da Fórmula por Fluxo
início

voltar



HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Versão Alterações

1.0 – Nov/15

1.1 – Jan/16 • Atualização dos nomes da Equipe CGPG e inclusão dos nomes do GT Aluno‐Equivalente (slide 2);
• Inclusão da nota técnica para a Portaria MEC nº 818 (slide 3);
• Inclusão do slide com a fórmula do Aluno‐Equivalente (slide 6);
• Atualização de todas as datas de 2014 para 2015 (slides 8, 11, 12).

voltar



Nome do 
Conceito

Explicação do Conceito

Fórmula em Excel:

Visualização da Fórmula por Fluxo

voltar

início

Representação gráfica do cálculo

Fórmula do conceito utilizada no Microsoft Excel

Miniatura do slide principal, 
destacando na cor laranja o 
conceito que está sendo 

apresentado


