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Cronograma do censo 2020
O final do período da coleta de dados do Censo da Educação Superior 2020, previsto
para o dia 16/07/2021, nos termos da Portaria nº 197, de 10 de maio de 2021, foi prorrogado
para o dia 17/10/2021, conforme a Portaria nº 286, de 04 de agosto de 2021, publicada hoje.
A extensão do prazo foi concedida tendo em vista os atrasos na liberação de importantes
funcionalidades do novo sistema, tais como as de migração e as de verificação de erros.
Por conseguinte, a divulgação do Censo da Educação Superior ocorrerá no dia
18/02/2022. Os demais ajustes nas datas do Cronograma do Censo 2020 estão na Tabela 1.
Tabela 1 – Atualização do Cronograma de Coleta do Censo da Educação Superior 2020.
Etapas e Atividades

Data Inicial

Data Final

Responsável

Coleta de dados por meio do sistema Censup 2020
Conferência e envio das justificativas dos relatórios de
consistência
Análise e resposta às justificativas dos relatórios de consistência

01/03/2021

17/10/2021

IES

18/10/2021

29/10/2021

IES

01/11/2021

14/11/2021

Inep

Ajustes dos dados, conforme as orientações do Inep

16/11/2021

09/12/2021

IES

Realização da verificação (in loco ou por videoconferência) dos
dados de IES selecionadas

16/11/2021

03/12/2021

Inep e IES
selecionadas

Apresentação dos dados para homologação pelas IES
Retificação e/ou homologação dos dados pela IES
Encerramento da coleta e notificação das IES que não fecharam
o Censo.
Consolidação e homologação dos dados pelo Inep
Desabilitação no sistema Censup das IES que não fecharam o
Censo
Preparação dos dados do Censo da Educação Superior
Divulgação do Censo da Educação Superior

10/12/2021
10/12/2021

16/12/2021

17/12/2021
17/12/2021

27/12/2021

28/12/2021
29/12/2021

16/02/2022

18/02/2022

INEP
IES
Inep
Inep
Inep
Inep
Inep

Fonte: CGCES/INEP.

Contamos com a compreensão quanto a este período de implementação, adaptação
e ajustes do novo Censup, ao tempo em que pedimos a continuidade e dedicação no
preenchimento dos dados.

Lives do Censo
Esta semana foi realizada a 6ª Live de orientação de preenchimento do novo Sistema,
Censup 2020, que tratou das funcionalidades de Migração de Curso e de Aluno, da Verificação
de erros e apresentou o ajuste nas datas do Cronograma do Censo da Educação Superior
2020. Para quem não pôde acompanhar alguma de nossas seis lives, seguem os endereços de
acesso no youtube por temas apresentados.
Tabela 2 – Lives do Censo da Educação Superior 2020.
Data da
realização
26/01/21
02/03/21
11/03/21
25/03/21
21/05/21

05/08/21

Tema

Endereço para acesso

https://www.youtube.com/watch?v=3sJL
GzuZFRc
Marcos legais do Censo da https://www.youtube.com/watch?v=mW
Educação Superior e Módulo IES
um85B_tng
https://www.youtube.com/watch?v=LlN4
Módulos Curso e Docente
DcA5dmc
https://www.youtube.com/watch?v=Módulo Aluno
qfTEYOqXYk
https://www.youtube.com/watch?v=Zaof
Módulos Relatórios e Migração
fDRgCz8
Migração de Curso e de Aluno,
Verificação de erros, e ajuste do https://www.youtube.com/watch?v=1Y9
Cronograma do Censo da tAJXYp_A
Educação Superior 2020.
Módulo Usuário

Fonte: CGCES/INEP.

Cine Brasil: novos rótulos e área detalhada
A Classificação Internacional Normalizada da Educação adaptada para os cursos do
Brasil - Cine Brasil, constitui-se como metodologia adotada para classificar os cursos de
graduação e cursos sequenciais de formação específica, e está amparada pela Portaria nº
1.715, de 2 de outubro de 2019, alterada pela Portaria nº 565, de 1º de julho de 2020. A
competência para atuar na definição e na revisão de rótulos ou áreas detalhadas da Cine Brasil
é designada à Comissão Técnica de Classificação de Cursos – CTCC.
Neste primeiro semestre de 2021, a CTCC deliberou sobre a revisão da estrutura da
área geral 06- Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), com a
colaboração de especialistas da área e membros da Sociedade Brasileira de Computação
(SBC). Como resultado foram criados uma nova área detalhada e seis rótulos, destacados na
Tabela 3 a seguir.
Convém informar que os cursos cujas classificações foram alteradas devido à
atualização destacada na Tabela 3, já foram notificados, via ofício, direcionado aos
Procuradores Educacionais Institucionais e aos Coordenadores dos respectivos cursos.
Para mais informações sobre a Cine Brasil acesse a página
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/cinebrasil ou entre em contato pelo e-mail classifica.curso@inep.gov.br

Tabela 3 - Área Geral 06 Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).
Área específica
Área detalhada
Rótulo Cine Brasil
0612B01 Banco de dados
0612D01 Defesa cibernética
Infraestrutura e
0612
Gestão da tecnologia da
gestão de TIC
0612G01
informação
0612R01 Redes de computadores
0613E01 Engenharia de software
Produção de
0613
software
0613J01 Jogos digitais
0614C01 Ciência da computação
Ciência da
0614
computação
0614I01 Inteligência artificial
Computação e
Gestão e
0615S01 Segurança da informação
Tecnologias da
desenvolvimento de 0615S02 Sistemas de informação
0615
061 Informação e
sistemas de
0615S03 Sistemas para internet
Comunicação
informação
(TIC)
Desenvolvimento de 0616E01 Engenharia de computação (DCN
Computação)
sistemas que
0616
integram software e 0616I01 Internet das coisas
hardware
0616S01 Sistemas embarcados
0617A01 Agrocomputação
0617C01 Ciência de dados
Soluções
computacionais
Computação e Tecnologias da
0617
para domínios
0617C02 Informação e Comunicação (TIC)
específicos
em biociências e saúde
0617C03 Criação digital
Programas
Programas
interdisciplinares
interdisciplinares
abrangendo
Programas interdisciplinares
abrangendo
computação e
abrangendo computação e
068
0688 computação e
0688P01
Tecnologias da
Tecnologias da Informação e
Tecnologias da
Informação e
Comunicação (TIC)
Informação e
Comunicação
Comunicação (TIC)
(TIC)
Fonte: CGCES/INEP.

Nossos canais de comunicação
Nossa Equipe permanece disponível para quaisquer esclarecimentos sobre o Censo da
Educação Superior por meio dos seguintes canais:
E-mail: censosuperior@inep.gov.br
Telefones: (61) 2022-3118 /3128/3130.
Canal no Telegram: https://t.me/joinchat/UdpglFgwjWkINR8f

