TRABALHO REMOTO
Informamos a todas as instituições de educação superior (IES) que, desde o dia 23 de março
de 2019, toda a equipe do Censo da Educação Superior está desenvolvendo suas atividades
remotamente. As orientações para o trabalho remoto estão contidas na Portaria MEC n.º 491,
de 19 de março de 2020, que estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo
novo coronavírus (COVID-19), no âmbito do Ministério da Educação. Todos os meios de
atendimento às instituições permanecem disponíveis, de 9h às 16h, no horário de Brasília.
Sabemos que, igualmente, grande parte das IES se uniu a esta iniciativa e seus funcionários
vem realizando, com dedicação, o trabalho a partir de suas casas. Nossos agradecimentos
por seus esforços e comprometimento com a educação do país.

CENSO SUPERIOR 2019
Representantes legais e pesquisadores institucionais (PI), o final do período de coleta dos
dados declarados no Sistema Censup 2019 foi prorrogado! A digitação dos formulários
eletrônicos e/ou a importação de dados pela internet, que se iniciou em 20 de janeiro,
continuará até o dia 5 de junho de 2020 (Portaria nº 319 de 23 de abril de 2020).
Ainda de acordo com a nova portaria, no dia 8 de junho, daremos início ao período de
verificação da consistência, conferência, ajustes, validação dos dados coletados e envio das
justificativas de dados inconsistentes dos dados declarados no sistema Censup 2019.
Nesta próxima etapa do censo, recomendamos o uso do documento “Guia de Correção de
Inconsistências do Censo da Educação Superior 2019”, que busca dar suporte aos PIs
no processo de análise dos seus relatórios, bem como na realização das justificativas e
eventuais correções que se fizerem necessárias.

TREINAMENTO PRESENCIAL
Nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2020, foram ministrados, no edifício-sede do Inep, em
Brasília–DF, os treinamentos presenciais do preenchimento do Censo da Educação Superior
2019. As apresentações estão disponíveis na página do portal do Inep, no endereço:
http://portal.inep.gov.br/web/guest/apresentacoes-e-treinamentos.
Foram disponibilizadas 100 vagas para cada dia de treinamento presencial e coube aos
interessados optar por uma dentre as duas datas disponíveis para realizar suas inscrições.
Um total de 84 pessoas estiveram presentes no dia 11 de fevereiro e, no dia 12,
compareceram 77 pessoas.
Pela primeira vez, foram incluídas, entre as atividades de capacitação, os relatos das boas
práticas de preenchimento do censo, desenvolvidas por quatro pesquisadores institucionais
selecionados pela equipe do censo junto a suas equipes nas suas instituições. As
apresentações foram bastante elogiadas tanto pessoalmente quanto no questionário de
avaliação do treinamento. A preparação do documento que contém esses quatro relatos, além
de outras 11 boas práticas de preenchimento do Censo da Educação Superior, está senda
finalizada para posterior publicação no portal do Inep, momento em que daremos
conhecimento a todas as IES.

Quadro 1 – Pesquisadores Institucionais e instituições, por dia de apresentação do
treinamento.

Fonte: Programação do treinamento presencial do censo da educação superior.

Fotografia 1 – Audiência presente no auditório do INEP, no treinamento do dia 12-fev-2020.

Fotografia 2 – Palestrante Laura Bernardes da Silva, Coordenadora-Geral do Censo da
Educação Superior, no treinamento do dia 12-fev-2020.

Após cada dia de treinamento, foi enviado um link via e-mail que dava acesso a um
questionário on-line para a realização da avaliação do evento. Das 161 pessoas presentes no
treinamento, um total de 86 pessoas respondeu ao questionário de avaliação.
O questionário da avaliação tratava de seis itens e, nos cinco primeiros itens, o respondente
deveria assinalar uma nota correspondente, em uma escala de 1 a 5, em que 5 correspondia
à nota máxima e 1, à nota mínima. A Figura 1 traz o resultado do segundo item do
questionário – avaliação do treinamento – nos dois dias de capacitação.

Figura 1 – Respostas ao item “Avaliação do Treinamento” do questionário de avaliação.

Fonte: Questionário de avaliação do treinamento presencial.

“Depois de cada tempestade, o sol sorrirá; para cada problema, há uma solução, e o
dever da alma é ser de bom ânimo. ” – William R. Alger

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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