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CENSO 2020
A equipe do censo da educação superior busca continuamente o aperfeiçoamento dos seus métodos e
ferramentas de coleta de dados, com o objetivo de subsidiar as políticas públicas e, em última instância,
beneficiar toda a sociedade. Neste sentido, em 2021 teremos um novo sistema de coleta, o CenSup 2020.
Este sistema contará com uma nova interface gráfica, uma nova estrutura de banco de dados e um conjunto
de novas funcionalidades.
Faz-se necessário, portanto, um esforço no sentido de capacitar todos os envolvidos no censo da educação
superior. Assim sendo, haverá uma capacitação exclusivamente dedicada ao cadastro dos Recenseadores
Institucionais (RI) e Auxiliares Institucionais (AI) no dia 26 de janeiro de 2021. Os treinamentos para o
preenchimento do Censo 2020 estão previstos para a primeira quinzena de março de 2021.

Algumas Novidades
Uma das novidades presentes no Censo 2020 será a introdução do questionário suplementar “Resposta
Educacional à Pandemia de Covid-19 no Brasil - Educação Superior”. As informações obtidas a partir deste
questionário nos permitirão avaliar os impactos da pandemia na Educação Superior. O Questionário é
composto por 18 perguntas e será de preenchimento obrigatório. Com o objetivo de auxiliar no
preenchimento do questionário, será disponibilizado um guia de orientações para o preenchimento do
formulário.
Dentre as novas funcionalidades do CenSup 2020, temos a coleta da segunda licenciatura e da formação
pedagógica. Anteriormente, estes dados não eram informados no censo pois muitos dos cursos de Segunda
Licenciatura e de Formação Pedagógica não possuíam código de curso específico. Dessa forma, no Censup
2020, a coleta dessa informação será realizada no módulo aluno, ou seja, esta marcação será considerada
como um atributo do aluno.
Também mudou a forma como os dados dos laboratórios das Instituições de Educação Superior (IES) são
coletados. A partir deste ano, a própria IES poderá descrever seu laboratório, caso não o encontre na lista de
denominações disponível no Sistema. Este dado será coletado no Módulo IES e não mais no Módulo Curso.
O intuito desta coleta diferenciada é nos dar subsídio para revisar a coleta de dados referente aos
laboratórios nas IES.
No novo sistema, a coleta relacionada à acessibilidade arquitetônica ou física dos locais de oferta e biblioteca
sofreu várias alterações na terminologia e na descrição das questões o que permitirá às instituições descrever
melhor suas realidades. Também foram unificados os conceitos da coleta dos tipos de deficiência para
docentes e alunos. Por exemplo, para o CenSup 2020, este conjunto de deficiências: “Autismo, Síndrome de
Rett, Síndrome de Asperger e Transtorno Desintegrativo da Infância, passará a ser considerado como
“Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD)".

Cronograma do Censo
Foi publicada a Portaria nº 635, de 17 de dezembro de 2020, que estabelece o Cronograma do Censo da
Educação Superior de 2020. Considerando a situação de emergência de saúde pública gerada pela pandemia
do Coronavírus (COVID-19) e seus impactos sobre o ano letivo de 2020, os prazos foram todos postergados
em comparação aos anos anteriores.
A participação das IES e do Ministério da Educação fez-se presente quando da avaliação dos prazos propostos
pela Coordenação-Geral do Censo da Educação Superior (CGCES) para a coleta do Censo 2020. Foram
realizadas duas reuniões, no mês de novembro, com representantes das IES com os mais variados perfis além
de secretarias do MEC.
No Censo 2020, será necessário que todos os RIs efetuem seus cadastros no CenSup, ainda que não tenha
havido mudança em relação ao Censo 2019. Esta atividade é a primeira do cronograma de coleta do Censo
da Educação Superior de 2020. As IES terão o período de 26/01/2021 a 31/03/2021 para realizar o cadastro
do Recenseador Institucional.
Outra novidade do novo censo será adoção de um período para que as instituições possam realizar a
retificação e a homologação dos dados. O período de 20/08/2021 a 30/08/2021 foi reservado para esta
atividade.
Quadro 1 - Cronograma de Coleta do Censo da Educação Superior 2020.

Fonte: CGCES/INEP.

NOVA PÁGINA DO CENSO
Informamos que a página do Censo da Educação Superior foi migrada para o novo portal do Governo Federal
(gov.br). Chamamos a atenção para o card “Orientações”, que permite a visualização do cronograma, das
orientações gerais, dos manuais de preenchimento, dos leiautes de migração, dos questionários e do fica a
dica. Chamamos a atenção para o fato de que a aba “Questionários”, ainda dentro do card “Orientações”, já
está atualizada com os questionários do Censo 2020. A seção “Saiba mais” dá acesso ao histórico do censo
da educação superior, à legislação do censo de 2007 a 2020, além de outros documentos relacionados ao
censo, e por fim, uma seção com as dúvidas mais frequentes.
Acesse aqui a nova página:
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacaosuperior

CINE BRASIL
Com vistas a manter a Cine Brasil atualizada, para que possa retratar adequadamente a realidade dos cursos
do país, a Comissão Técnica de Classificação de Cursos (CTCC) definiu Plano de Trabalho para que um grupo
de especialistas, com representantes da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), analisem e, se
necessário, proponham a revisão da classificação dos cursos da área detalhada 0688 Programas
Interdisciplinares abrangendo Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Este trabalho
iniciou-se em 04/12 com previsão para concluir em fevereiro de 2021. Caso haja modificações na classificação
de alguns cursos atualmente classificados na área detalhada em questão, as respectivas IES serão notificadas
a respeito dessas atualizações.

Coordenação-Geral do Censo da Educação Superior - CGCES
Diretoria de Estatísticas Educacionais – DEED
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
E-mail: censosuperior@inep.gov.br
Telefones: 2022- 3118 / 3128 / 3130

