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Verificação por videoconferência
No período de 17 a 30 de novembro de 2021 a Equipe da CGCES realizou a verificação por
videoconferência de sete instituições de educação superior, de diferentes organizações acadêmicas
e categorias administrativas, selecionadas a partir da adoção de critérios referentes ao Censo 2020,
tais como dados dos relatórios de consistência, discrepâncias em relação ao dados informados no
Censo do ano anterior, possuir mais de cinco cursos em funcionamento e abranger instituições das
diversas regiões do País. Esta atividade estava prevista no Art. 9º da Portaria nº 635, de 17 de
dezembro de 2020, alterada pela Portaria nº 286, de 04 de agosto de 2021.
É uma atividade de cooperação mútua, que tem o objetivo de melhorar a qualidade do
dado declarado, uma vez que a Equipe da CGCES esclarece às IES sobre algum aspecto do processo
de preenchimento do Censo, ao mesmo tempo em que nossa Equipe compreende melhor a
realidade das IES. Enfatizamos, portanto, a importância desta ação para que, juntos, possamos
aprimorar ainda mais o processo de realização do Censo da Educação Superior e contribuir para a
melhoria constante da qualidade da educação brasileira.
Agradecemos aos membros das instituições verificadas pela confiança e disponibilidade em
participar desta tarefa.

Fechamento e Avaliação do Censo 2020
De acordo com a Portaria nº 635, de 17 de dezembro de 2020, alterada pela Portaria nº
286, de 04 de agosto de 2021, ocorreu em 17 de dezembro o encerramento da coleta de dados do
Censo da Educação Superior 2020. Até o dia 27 de dezembro, a Equipe do Censo irá consolidar e
homologar os dados coletados e, em caráter excepcional, permitiremos que as IES que ainda não
fecharam o Censo, poderão fazê-lo até o dia 27 de dezembro. As IES que não fecharem o Censo
serão desabilitadas no sistema Censup no dia 28 de dezembro. A Tabela 1 apresenta as etapas finais
da coleta do Censo 2020.
Tabela 1 – Etapas finais da coleta do Censo da Educação Superior 2020.
Etapas e Atividades
Encerramento da coleta e notificação das IES que não fecharam
o Censo.
Consolidação e homologação dos dados pelo Inep
Desabilitação no sistema Censup das IES que não fecharam o
Censo
Preparação dos dados do Censo da Educação Superior
Divulgação do Censo da Educação Superior
Fonte: CGCES/INEP.

Data Inicial

Data Final

17/12/2021
17/12/2021

27/12/2021
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29/12/2021

16/02/2022

18/02/2022

Responsável
Inep
Inep
Inep
Inep
Inep

Agradecemos a todas as instituições que participaram desta edição, em especial, seus
Recenseadores e Auxiliares Institucionais, que mesmo frente aos desafios deste ano, seguiram com
paciência e dedicação para a conclusão desta tarefa.
Estará disponível até o dia 14/01/2022 o formulário de avaliação do Censo de 2020, por
meio do link https://forms.gle/C48v6Mq2TVu45ncD7 . Para o seu preenchimento, orientamos que
cada Recenseador Institucional (RI) se reúna com os Auxiliares Institucionais (AI) de sua IES para
respondê-lo, com o intuito de termos um único formulário preenchido por IES. A adoção deste
procedimento irá otimizar a análise das respostas pela Equipe da CGCES após o término da pesquisa.
Ao finalizar a análise das respostas realizaremos uma reunião, por videoconferência, com
Representantes de Associações de Recenseadores Institucionais das IES privadas e públicas, além
de RIs de IES selecionadas, para compartilharmos o resultado da avaliação do Censup 2020, e de
discutirmos sobre melhorias que possam ser implementadas para os próximos Censos. Daremos
prioridade para a participação das IES que responderem a pesquisa de avaliação do Censo.

Cronograma do Censo 2021
Já estão sendo realizadas as discussões internas no Inep sobre a proposta de cronograma
do Censo da Educação Superior de 2021. A previsão é de que seja divulgado até o final de fevereiro
de 2022. Portanto, o Censo de 2021 deverá ter data de início a partir de março de 2022. Como
ocorre todos os anos, tão logo seja definido e divulgado no Diário Oficial da União, daremos
conhecimento a todas as IES.
Para a Coleta do Censo 2021, não haverá alterações nos questionários (com a introdução
ou retirada de quesitos, por exemplo). Ou seja, a Equipe do Censo pretende estabilizar o sistema
Censup e disponibilizar novas funcionalidades a fim de tornar o processo de preenchimento mais
fácil e ágil para as IES. Vale notar que a única alteração que talvez possa ocorrer se refere ao
questionário “RESPOSTA EDUCACIONAL À PANDEMIA DE COVID-19 NO BRASIL EDUCAÇÃO
SUPERIOR”. Nossa equipe ainda está avaliando a necessidade de reaplicação desse questionário e,
caso haja, possivelmente será necessário passar por pequenas alterações.
Assim, reforçamos a importância de manterem os cadastros de e-mails atualizados, tanto
no Sistema Censup, no caso dos Recenseadores e Auxiliares Institucionais, quanto no Cadastro eMEC, no caso dos dirigentes principais e representantes legais das IES, para receberem nossos
Comunicados adequadamente.

Dia Nacional do Censo da Educação Superior
Esta será uma novidade do ano que vem. Aguardem

Cine Brasil: Atuação de Especialistas
No período de 27 de outubro a 07 de dezembro a Comissão Técnica de Classificação de
Cursos – CTCC, contou com a atuação de 10 especialistas das seguintes áreas da Cine Brasil: 02 Artes e humanidades, 03 - Ciências sociais, comunicação e informação, 04 - Negócios, administração
e direito, e 06 - Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Estes especialistas
avaliaram a classificação de 46 cursos de graduação: 11 bacharelados e 35 tecnológicos. O objetivo
foi avaliar se a classificação proposta pela IES estava adequada e, caso não estivesse, proporiam a
classificação mais adequada.
Este trabalho é de suma importância para o monitoramento da classificação de cursos
realizada pelas instituições de educação superior no Cadastro e-MEC, de modo a garantir a

representação adequada desses cursos na divulgação das estatísticas da educação superior e como
referência para: enquadramento dos cursos no Enade e designação das comissões de avaliação in
loco.
Neste momento a CTCC, com o apoio da Equipe Técnica da CGCES, está em fase de
deliberação sobre o resultado alcançado. As IES que tiverem cursos com classificações alteradas
serão notificadas pela Presidência da CTCC. Por isso, é importante manter sempre os cadastros
atualizados no Sistema e-MEC, como os e-mails dos Procuradores Educacionais Institucionais,
Coordenadores de curso e Dirigentes principais das IES.

Mensagem da Equipe CGCES a todos os Parceiros nas IES
Neste fim de ano, com a proximidade do Natal queremos
agradecer a todos envolvidos com o preenchimento do Censo da
Educação Superior, em especial os Recenseadores e Auxiliares
Institucionais, pelos esforços e pela confiança durante esse ano.
Desejamos a vocês boas festas, um feliz Natal e próspero Ano
Novo! Que o Natal traga a força, a coragem e a perseverança para
avançarmos rumo às novas conquistas do ano novo!

Nossos canais de comunicação
Nossa Equipe permanece disponível para quaisquer esclarecimentos sobre o Censo da Educação
Superior por meio dos seguintes canais:
E-mail: censosuperior@inep.gov.br
Telefones: (61) 2022-3118 /3128/3130.
Canal no Telegram: https://t.me/joinchat/UdpglFgwjWkINR8f

