Boletim nº 20
Março de 2021

Censo 2020
A coleta de dados do Censo da Educação Superior 2020 iniciará nesta segunda-feira, 1º de
março de 2021. Todas as Instituições de Educação Superior, públicas e privadas, que ofertaram
cursos de graduação e sequencias de formação específica, presenciais ou à distância, em 2020,
deverão efetuar o preenchimento do Censo, por meio do sistema Censup 2020
(http://censosuperior.inep.gov.br/censosuperior/).
Enfatizamos que no dia 1º/03 apenas o módulo IES estará disponível. Neste módulo,
solicitamos iniciar o preenchimento pelo Questionário COVID-19, aba Calendário e Fluxo
Acadêmico, pois a equipe do Censo fará uma análise das repostas, visando identificar possíveis
impactos no Censo 2020. Nas semanas seguintes, serão disponibilizados os demais módulos do
Sistema, inclusive o de Migração. Por isso, fiquem atentos aos nossos próximos comunicados,
para informações atualizadas sobre a data de disponibilização dos módulos.
Cabe destacar que os manuais referentes aos módulos Usuário, IES, Curso, além do manual
Orientações para o preenchimento do questionário ‘Resposta educacional à pandemia de
COVID-19 no Brasil’ já estão disponíveis na página do Censo no Portal do Inep.

2ª Live do Censo
Comunicamos a realização da segunda Live de orientação de preenchimento do novo Sistema
Censup 2020, que será realizada amanhã, 02 de março de 2021, às 15h, no
endereço https://www.youtube.com/watch?v=mWum85B_tng .
Todos os RIs e AIs estão convidados para assistir esta live, que terá a finalidade de ambientar,
orientar e esclarecer dúvidas em relação aos marcos legais do Censo da Educação Superior e
às funcionalidades do módulo IES do novo sistema Censup 2020. Eventuais dúvidas e
comentários poderão ser compartilhados no chat da transmissão.

Treinamento EAD
Como ocorre todos os anos, estará disponível a partir de hoje, 1º/03/2021, o Treinamento na
modalidade a distância, com vistas a promover a capacitação dos usuários, RIs e AIs, para o
adequado preenchimento do questionário do Censo. Neste primeiro momento, já estão
disponíveis, além dos módulos de Apresentação e Introdutório, os módulos de Usuário, IES e
Curso.

Lembramos que o Sistema Censup 2020 se refere a um novo sistema, com navegabilidade
diferente dos sistemas anteriores. Portanto, recomendamos que todos os usuários realizem o
treinamento. O acesso ao curso é realizado por meio do endereço
http://capacitaservidores.inep.gov.br/ , após o login. Para aqueles que nunca acessaram
nenhuma das plataformas de ensino do Inep, será necessário proceder com o cadastro para
acesso. Devido ao cenário atual provocado pela pandemia do Covid-19 este ano não será
realizado Treinamento Presencial.

Cadastro do Recenseador Institucional
Para ter acesso ao Censup 2020 a IES deverá designar um Recenseador Institucional (RI). As IES
que até o momento não possuem RI cadastrado precisam orientar ao seu RI que acesse a
funcionalidade “Cadastre-se”, localizada na tela de login do Censup 2020, preencha os dados
solicitados e anexe o Ofício de designação do RI, assinado pelo Dirigente da IES ou
Representante legal da mantenedora. Confira o procedimento completo do cadastro no
Manual do usuário disponível na página do Censo, aba ‘Manuais de preenchimento’. Assim
que o RI tiver seu cadastro validado pela equipe do Inep, poderá adicionar auxiliares para
compartilhar suas atividades de preenchimento do Censo.

Nossos canais de comunicação
Para um bom preenchimento, atente-se aos comunicados enviados por nossa equipe, por
meio de e-mail, pelos informativos Fica a dica, pelos boletins e também pelo canal do
Telegram.
Com o objetivo de obter maior praticidade e rapidez, agora, o Censo Superior criou um canal
no Telegram para divulgar notícias e informações pontuais. Por favor, acessem nosso canal por
meio deste link e fiquem ligados. Para fins de teste, por enquanto, este canal será utilizado
apenas para envio de comunicados. Ainda não será possível ao usuário enviar dúvidas por lá.
Também destacamos a página do Censo no Portal do Inep. Nesta página estão disponíveis
diversas informações para consulta, como documentos, legislações, manuais de
preenchimento, entre outras.
Ademais, nossa Equipe está sempre à disposição para esclarecer as dúvidas de cadastros de
usuários e de preenchimento, seja por telefone, nos números (61) 2022-3118/3128/3130 ou
via e-mail censosuperior@inep.gov.br. Pedimos a compreensão quanto ao tempo para a
resposta dos e-mails. Nossa Equipe tentará respondê-los o mais breve possível. Portanto,
pedimos que aguardem, pelo menos, 3 dias úteis para receberem a resposta antes de
enviarem mais de um e-mail com o mesmo conteúdo, porque isso impacta em nosso tempo de
resposta.
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