Atenção!
No dia 20 de janeiro, começará o período de coleta dos dados declarados no sistema
Censup 2019, por meio dos formulários eletrônicos e por importação de dados da
internet.
Para ter acesso ao Censup, é imprescindível que o cadastro do Pesquisador
Institucional esteja atualizado. Verifique os procedimentos necessários para o cadastro
na Portaria Inep n.º 911, de 6 de novembro de 2019, ou entre em contato com a
nossa equipe. A atualização do cadastro do Pesquisador Institucional deverá ser
realizada até o dia 31/1/2020.
RECOMENDAÇÕES
• Para o preenchimento, considera-se importante que o Pesquisador Institucional tenha
como referência a documentação administrativa e/ou outra pertinente que comprove
os dados informados ao censo.
• Compartilhe os comunicados recebidos da equipe do Censo Superior com os
auxiliares envolvidos no preenchimento.
• Consulte os Manuais de Preenchimento sempre que surgirem dúvidas quanto ao
preenchimento, além de divulgá-los para conhecimento aos auxiliares institucionais.
- Os manuais são instrumentos utilizados para auxiliar no preenchimento dos
dados do censo. Eles possuem uma linguagem simples, respostas a questionamentos
frequentes, descrição passo a passo das telas do sistema e informações sobre os
conceitos e regras usados no censo.
- Caso os questionamentos ainda persistam, as dúvidas podem ser
encaminhadas para nossa equipe.
PARTICIPE DOS TREINAMENTOS!
O treinamento à distância para o Censo 2019 foi reformulado e ficará disponível para
acesso até o dia 24/4/2020.
Siga os procedimentos abaixo para realizar a inscrição no treinamento EaD:
1. Acessar o link.
2. Fazer login ou criar uma conta.
3. Clicar no ícone “Ver todos os cursos” no canto inferior esquerdo.
4. Procurar por “Treinamento Censo Superior”.
5. No campo Chave de acesso, digitar: Censo2019.
No mês de fevereiro, ocorrerá o treinamento presencial direcionado aos novos
Pesquisadores Institucionais, cadastrados no Censup a partir de 6 de fevereiro de
2019. Aqueles que estiverem nesta condição têm até o dia 3 de fevereiro para efetuar
sua inscrição. Acrescentamos que as despesas com deslocamento e diária serão
custeados pelo participante.
CLASSIFICAÇÃO CINE BRASIL
Foi publicada a Portaria Inep n.º 994, de 27 de novembro de 2019, no Diário Oficial da
União de 5 de dezembro de 2019, Seção 2, com a designação dos membros que
compõem a Comissão Técnica de Classificação de Cursos (CTCC), instituída pela
Portaria n.º 1.715, de 2 de outubro de 2019, que trata da classificação dos cursos de
graduação e sequenciais de formação específica. Acesse aqui.
FICA A DICA!

A partir da semana que vem, iremos encaminhar periodicamente uma dica para o
preenchimento do censo, como esta abaixo. Fique ligado!

Tem dúvidas no preenchimento do censo?
Entre em contato com nossa equipe pelos telefones
(61) 2022-3118/3128/3130 ou pelo
e-mail censosuperior@inep.gov.br.
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