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Infraestrutura
• Biblioteca
• Perguntar sobre a existência de espaço para estudo em grupo
e individualizado
• Consulta Presencial – Perguntar somente para IES que informam
que possuem esse controle
• Frequência – Perguntar somente para IES que informam
que possuem esse controle
• Infraestrutura
• Revisar Glossário – Sinalização Sonora
• Revisar Glossário – Auditório/Teatro, descrevendo melhor e
incluindo outros itens relacionados
• Portal de Geração de Conteúdo – Retirar esse item do polo e
colocar na IES
• Reorganizar os itens por assunto, por ex.: Cantina, Restaurante, etc.
• Tornar as informações sobre a infraestrutura dos polos opcional ou
permitir a carga via migração de dados
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Laboratórios
• Retirar o item “Indicar a quantidade de laboratórios em cada área de formação da
classificação OCDE”, considerando que esse item pode ser calculado a partir
do cadastro da área OCDE nos laboratórios.

• Inserir na relação de laboratórios aqueles já definidos em instrumentos oficiais:
Instrumento de Avaliação de Curso (por ex. lab. para cursos de Medicina),
Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia

3

Melhorias no Sistema e Materiais de Apoio
• Revisar Cronograma, distribuindo a data de fechamento entre as IES
• Acesso aos relatórios de aviso após fechamento do Censo

• Desenvolver modulo de verificação de consistência dos dados a ser utilizado nas
IES, antes de fazer a carga dos arquivos para o Censo.
• Divulgar as regras de validação dos dados
• Compatibilizar a classificação de deficiências com o IBGE
• Navegação Guiada – modificar essa nomenclatura
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Destaques
• Unicidade e representatividade dos diversos setores do MEC
• Integrar o cadastro de infraestrutura do e-MEC com o Censo, plataforma única e
transversal
• Atualizar estrutura informacional do e-MEC – contingencial
• Revisar o cronograma – inviável da forma que está
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