
 

Reunião da Comissão de Modelos  

Censo da Educação Superior 

DIFES/SESU INEP 

Brasília, 06 de fevereiro de 2015  

 

Participaram INEP: Laura, Katia, DIFES: Adriana, Fernando; FORPLAD: Raquel, Ario, 

Marize, Tomas, Vilson, Carlitos, Alda, Lucia. 

Adriana cumprimentou a todos e informou que temos duas tarefas para as quais precisamos 

reunir esforços: 1) Censo da Educação Superior e 2) Indicadores de Gestão (TCU) 

(centralizado na SE/comissão própria). Sobre os indicadores, apenas 2 IFES não 

entregaram até aquela data - FURG e UFESBA não responderam. Acionar as instituições. 

Recomenda que as IFES analisem os dados históricos dos indicadores (PI, pro reitores e 

reitores devem tomar conhecimento da informação e trabalhar com elas), caso os dados 

sejam discrepantes, a analise deve ser redobrada e justificada. Foi solicitado ao Forplad que 

ajude no cumprimento do prazo e na analise dos indicadores (um histórico de no mínimo 3 

anos). 

2) Censo da Educação Superior: é preciso que as IFES cumpram os prazos estabelecidos, 

para tal é necessário termos, não apenas o calendário de fechamento de ano letivo de cada 

IFES para viabilizar a elaboração do cronograma de verificações, mas também 

acompanharmos o lançamento das notas do período letivo. Vale um contato com as pró-

reitorias de graduação e pós-graduação para explicar o processo, expondo que  a condição 

para alimentar o censo é que os professores e os coordenadores tenham lançado as notas 

no sistema de graduação de cada IFES.  

Solicitações trazidas pela Alda (vice coordenadora da Comissão de Modelos):  

1) Com o intuito de aprimorar as coletas futuras, que seja analisada a possibilidade de 

unificação dos sistemas para o Censo, uma vez que alguns dados que são solicitados no 

Censo já são coletados na inscrição para o ENEM (também INEP), e outros ainda para o 

SISU. Laura (INEP) aponta a necessidade de que seja encaminhado para o INEP uma 

solicitação formal. (Alda irá elaborar uma solicitação formal) 

2) Glossário: ainda há duvidas nos conceitos a serem utilizados no Censo.  

3) Foi solicitado ainda que no treinamento (do INEP aos PIs) seja dado ênfase para os 

casos de upload e não mais para os preenchimentos on line, que são a minoria das IFES 

que ainda fazem (segundo informação da própria Laura), e que também as questões do 

Glossário sejam abordadas.  



4) É necessário aprofundar a discussão sobre os Bacharelados Interdisciplinares, pois até 

então as soluções dadas para a entrada das IFES com BI na Matriz não foram analisadas as 

suas consequências. Há distorções no método de coleta do Censo com relação aos 

Bacharelados Interdisciplinares (BIs), desde a forma como o aluno que ingressa em um pós-

BI é informado no Censo, até a dificuldade de informar a dupla diplomação, isto para 

exemplificar apenas dois itens. Sobre esse tema, Alda irá elaborar uma solicitação formal 

para o INEP, DIFES e Forplad.  

Para o bom funcionamento da coleta do Censo, as IFES devem buscar uma interação muito 

boa entre o PI, TI e Pro-reitorias de graduação, pós-graduação e recursos humanos. 

Laura (INEP):  

- os relatórios de consistência já estão no sistema. A IFES tem que gerar este relatório e 

analisa-lo.  

- o sistema abrira dia 09 - tais ajustes não prejudicam em nada o preenchimento do Censo 

desde o primeiro dia; INEP recomenda que os PIs naveguem no sistema para levantar 

duvidas e sugestões até dia 12/02, quando irão para o treinamento. 

- foram inseridos no sistema do Censo os relatórios, por curso, com o calculo do aluno 

equivalente (novidade INEP/Censo), tal item será de grande valia para as IFES, que 

poderão aprofundar seus estudos dobre sobre a Matriz de Alocação de Recursos.  

Discutimos a necessidade de o acompanhamento do preenchimento do Censo pelas IFES 

ser semanalmente, para que as datas das Auditorias dos dados não sejam prejudicadas; 

recomendamos que não sejam iniciadas as Auditorias antes de fechar o Censo. - primeira 

data prevista de auditoria 30 de março - Caso se observe que haverá atraso, avaliar e 

comunicar a prorrogação (caso necessário) com uma semana de antecedência, para não 

criar desconforto para as IFES que respeitaram o prazo, como ocorrido em 2014. 

Houve ainda a recomendação de que as IFES devem atentar para os resultados 

apresentados por cada IFES, verificando se não há discrepâncias entre dados dos anos 

anteriores.  

DIFES recomendou que seja realizada uma reunião com a Pró-reitoria de Pós-graduação 

para tomar conhecimento do preenchimento da plataforma Sucupira, para verificar se a 

coleta está de acordo com as informações necessárias para a Matriz OCC - ingressantes, 

matriculados, concluintes de mestrado acadêmico, profissional, doutorado. Segundo a 

SESU não há necessidade de esperar março para preencher porque a plataforma está 

aberta e os Programas já podem ir alimentando. 

Possibilidade de agendar reunião com a Capes para esclarecimento do preenchimento da 

plataforma sucupira - DIFES. - reunião pré-agendada para 26 de fevereiro na CAPES.  


