Divulgação dos resultados
Os resultados do Censo da Educação Superior 2017 foram divulgados em 20 de setembro de
2018, em coletiva de imprensa no Ministério da Educação, em Brasília (DF), e no Portal do Inep.
O levantamento estatístico conduzido anualmente pelo Inep em conjunto com as Instituições de
Educação Superior (IES) brasileiras é a maior fonte de dados do país sobre a oferta de cursos
de graduação e sequenciais de formação específica, perfil de alunos e docentes e da realidade
dessas Instituições.
Em 2017 foram contabilizadas 2.448 Instituições de Educação Superior, sendo 2.152 privadas e
296 públicas. O total de alunos matriculados foi de 8.290.911 e 75,3% das matrículas de
graduação são provenientes da rede privada de ensino.
A Diretoria de Estatísticas Educacionais (Deed/Inep) divulgou uma série de estatísticas sobre
os dados. Entre elas, o perfil típico dos alunos matriculados nos cursos de graduação em
licenciatura no ano de 2017. Cerca de 70% das matrículas nesses cursos são de estudantes
do sexo feminino. Em relação à organização acadêmica, 66,2% são de universidades. No que
se refere à categoria administrativa, 62,1% são de instituições privadas. É possível verificar
também que mais de 80% das matrículas dos cursos de licenciatura das instituições públicas
são da modalidade presencial. Na rede privada, prevalecem os cursos a distância, com quase
65% das matrículas.

Distribuição dos Alunos Matriculados em Cursos de
Graduação em Licenciatura -2017

As informações do Censo da Educação Superior são divulgadas em forma de Notas
Estatísticas, Sinopse Estatística e Microdados no Portal do Inep.

Oficinas de classificação de cursos

As oficinas de classificação e de avaliação de cursos para os Procuradores
Educacionais Institucionais das IES aconteceram nos dias 21, 22 e 28 de agosto; e em
4, 5 e 11 de setembro de 2018. Nelas foi apresentada a metodologia da Classificação
Internacional Normalizada da Educação Adaptada para Cursos de Graduação e
Sequenciais do Brasil (Cine Brasil 2018).
Os cursos de graduação e sequenciais de formação específica, informados nos
Censos de 2009 a 2016, além daqueles inseridos no e-MEC até junho de 2018, tiveram
sua classificação revisada e atualizada de acordo com a Cine Brasil 2018. Além de ser
utilizada para a disseminação das estatísticas da educação superior do País, a
Classificação também será utilizada para o enquadramento dos cursos avaliados no
Enade, para a designação da comissão de avaliação in loco dos cursos de graduação;
e servirá de referência de classificação dos cursos por meio do Sistema e-MEC.
A análise desta classificação é, portanto, de suma importância para a efetividade da sua
utilização, fazendo-se necessário abrir um espaço para que as IES possam se
manifestar. A manifestação deverá ser realizada no ambiente de Manifestação do
Sistema Enade, no endereço eletrônico enade.inep.gov.br, até 31 de outubro de 2018.
Para realizar a manifestação é necessário consultar os documentos Manifestação
sobre a Classificação dos Cursos - Passo a Passo e
Manual Preliminar para a Classificação dos Cursos - Cine Brasil 2018.

A Coordenação Geral do Censo da Educação Superior sempre busca atender às
demandas dos usuários do sistema eletrônico de coleta de dados do Censo da
Educação Superior. Confira o quantitativo de contatos realizados desde 1º de janeiro de
2018.
• 8.169 e-mails recebidos.
• 60.098 comunicados encaminhados via e-mail às IES.
• 1.234 ligações telefônicas recebidas e realizadas.
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