MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
DIRETORIA DE POLÍTICA REGULATÓRIA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEIAUTE DOS ARQUIVOS DE IMPORTAÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS
Esse documento descreve o leiaute a ser utilizado pelas entidades beneficentes de assistência social para a realização da importação das informações de bolsistas no SISCEBAS.
ORIENTAÇÕES GERAIS
1. Nome do arquivo: [identificação].CSV, onde [identificação] é um texto livre, que pode conter qualquer combinação de caracteres aceita pelo sistema operacional, exceto
espaços vazios e caracteres especiais;
2. Deve ser utilizado como delimitador de campo o ponto e vírgula;
3. Deve ser preparado um arquivo para cada mantida e para cada etapa/curso constante do cadastro do SISCEBAS;
4. Não utilizar cabeçalhos para nomear os campos;
5. Cada bolsista deverá ocupar uma linha no arquivo.
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS
ORDEM

1

NOME DO CAMPO

Código do Bolsista no
Censo

TIPO

Numérico

TAMANHO

12

CONTEUDO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

PREENCHIMENTO

Informar o código do bolsista no censo (Educacenso ou Censup).
Caso não seja informado o código do bolsista no censo, a respectiva linha não será importada.
Motivo da Rejeição: Bolsista sem código no censo.
Obrigatório
Caso seja informado código do bolsista no censo que já esteja cadastrado em uma determinada
mantida no mesmo ano base (independente da etapa/curso), a respectiva linha não será
importada. Motivo da rejeição: Bolsista já cadastrado no ano base.

2

3

4

5

6

7

Bolsista é estrangeiro?

CPF do Bolsista

CPF do Responsável

Nome do Bolsista

Data de Nascimento

Bolsista Emancipado?

Texto

Numérico

Numérico

Texto

Data

Texto

1

Serão aceitos os seguintes valores:
S – Sim
N – Não
Caso seja informado um valor diferente dos definidos, a respectiva linha não será importada.
Caso o código do bolsista no censo já esteja cadastrado na base, esse campo será marcado
como N na importação.

11

Informar o CPF do bolsista. Somente serão aceitos CPF válidos (conforme validação Módulo 11).
Caso seja informado um CPF inválido, a respectiva linha não será importada. Motivo da
Rejeição: Bolsista com CPF inválido.
Obrigatório
Somente será aceita a inclusão do CPF do bolsista com valor nulo quando o bolsista for menor
de 18 anos e quando o CPF do responsável estiver preenchido com um CPF válido.

11

Informar o CPF do responsável pelo bolsista. Somente serão aceitos CPF válidos (conforme
validação Módulo 11).
Caso seja informado um CPF inválido e o bolsista possuir CPF válido, então as informações do
bolsista serão importadas e o campo CPF do responsável será salvo com valor nulo.

Obrigatório

Máximo 95

Informar o nome completo do bolsista na Etapa/Curso.
Caso o código do bolsista no censo não esteja cadastrado na base de dados, o bolsista não
possuir CPF, e caso não seja informado o nome do bolsista, a respectiva linha não será
importada. Motivo da rejeição: Bolsista sem nome definido.

Obrigatório

10

Informar a data de nascimento do bolsista. Formato dd/mm/aaaa
Caso o bolsista não possua CPF e não seja informada a data de nascimento, ou quando for
informada uma data inválida, a respectiva linha não será importada. Motivo da rejeição:
Bolsista com data de nascimento inválida.

Obrigatório

1

Serão aceitos os seguintes valores:
S – Sim
N – Não
O campo somente será considerado caso o bolsista seja menor de 18 anos no ano base (ano
base – ano de nascimento = idade do bolsista).
Para bolsistas maiores de 18 anos, independentemente do valor informado, a respectiva linha
será importada com o valor N para esse campo.
Caso seja informado um valor diferente dos definidos, a respectiva linha será importada com o
valor N para esse campo.

Obrigatório

Obrigatório

Para Educação Básica, serão aceitos os seguintes códigos:
01 – Bolsas Integrais (100%) – Lei nº 12.101/2009
02 – Bolsas Integrais (100%) – Lei nº 12.101/2009 (alunos com deficiência)
03 – Bolsas Integrais (100%) – Lei nº 12.101/2009 (alunos em tempo integral)
04 – Bolsas Parciais (50%) – Lei nº 12.101/2009
05 – Bolsas Parciais (50%) – art. 31 do Decreto nº 7.237/2010
06 – Outras Bolsas Integrais (100%) – Não atendem perfil da Lei nº 12.101/2009
07 – Outras Bolsas Parciais – Não atendem perfil da Lei nº 12.101/2009

8

Tipo de Bolsa de Estudo Numérico

2

Para Educação Superior, serão aceitos os seguintes códigos:
08 – Bolsas Integrais (100%) – Lei nº 12.101/2009 (recursos próprios)
09 – Bolsas Integrais (100%) – Lei nº 11.096/2005 (PROUNI)
10 – Bolsas Integrais (100%) – Lei nº 12.101/2009 (Pós-Graduação stricto sensu)
11 – Bolsas Parciais (50%) – Lei nº 12.101/2009 (recursos próprios)
12 – Bolsas Integrais (50%) – Lei nº 11.096/2005 (PROUNI)
13 – Bolsas Integrais (50%) – Lei nº 12.101/2009 (Pós-Graduação stricto sensu)
14 – Outras Bolsas Integrais (100%) – Não atendem perfil da Lei nº 12.101/2009
15 – Outras Bolsas Parciais – Não atendem perfil da Lei nº 12.101/2009

Obrigatório

Caso sejam informados códigos diferentes dos especificados, a respectiva linha não será
importada. Caso sejam informados códigos incompatíveis com as informações cadastrais da
instituição mantida, a respectiva linha não será importada. Motivo da rejeição: Tipo de Bolsa de
Estudo Inválido.

9

10
11

CEP

Complemento do
endereço
Número do endereço

Numérico

8

Informar o CEP da residência do bolsista.
Caso o CEP não seja encontrado na base de dados dos Correios/MEC, a respectiva linha será
importada, mas sem as informações de endereço. Há necessidade de ajuste manual na opção
Cadastro do Bolsista.

Obrigatório

Alfanumérico

Máximo 95

Informar o complemento do endereço da residência do bolsista.

Opcional

Alfanumérico

Máximo 10

Informar o número do endereço da residência do bolsista.

Opcional

12

Benefício
Complementar Alimentação

13

Benefício
Complementar Material Didático

14

Benefício
Complementar Moradia

15

Benefício
Complementar Transporte Escolar

16

Benefício
Complementar Uniforme

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

1

Informar se o aluno possui o benefício complementar. Serão aceitos os seguintes valores:
S – Sim
N – Não
Caso seja informado um valor diferente dos definidos, a respectiva linha será importada com o
valor N para esse campo.

Obrigatório

1

Informar se o aluno possui o benefício complementar. Serão aceitos os seguintes valores:
S – Sim
N – Não
Caso seja informado um valor diferente dos definidos, a respectiva linha será importada com o
valor N para esse campo.

Obrigatório

1

Informar se o aluno possui o benefício complementar. Serão aceitos os seguintes valores:
S – Sim
N – Não
Caso seja informado um valor diferente dos definidos, a respectiva linha será importada com o
valor N para esse campo.

Obrigatório

1

Informar se o aluno possui o benefício complementar. Serão aceitos os seguintes valores:
S – Sim
N – Não
Caso seja informado um valor diferente dos definidos, a respectiva linha será importada com o
valor N para esse campo.

Obrigatório

1

Informar se o aluno possui o benefício complementar. Serão aceitos os seguintes valores:
S – Sim
N – Não
Caso seja informado um valor diferente dos definidos, a respectiva linha será importada com o
valor N para esse campo.

Obrigatório

