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Cronograma do Censo 2021 

Foi publicada a Portaria nº 53, de 24 de fevereiro de 2022, que estabelece o Cronograma do Censo 

da Educação Superior 2021. O Quadro 1 ilustra o cronograma para a coleta do Censo 2021. 

A primeira atividade deste censo será a atualização cadastral do Recenseador Institucional (RI) 

das Instituições da Educação Superior (IES). É importante observar que, ainda que não tenha 

havido mudança em relação ao Censo 2020, será necessário que todos os RIs atualizem seus 

cadastros no Censup 2021. As IES poderão iniciar as atualizações a partir de 07-mar-2022. 

As instituições terão o período de 07-mar-2022 a 08-abr-2022 para realizarem a conferência dos 

seus dados cadastrais de curso e de local de oferta carregados do cadastro e-MEC para o Censo. 

Este prazo já inclui o tempo necessário para a solicitação de ajustes, caso se façam necessários. 

Quadro 1 – Cronograma para a coleta do Censo 2021.  

 

Questionário da pandemia 

A introdução do questionário suplementar Resposta Educacional à Pandemia de Covid-19 no 

Brasil - Educação Superior foi uma das novidades presentes no Censo 2020. Neste Censo 2021 

será dada continuidade ao questionário, mas com relevantes modificações. A manutenção de 

algumas questões chave vão garantir que a série histórica possa dar melhores subsídios às 

análises de dados e a uma avaliação mais acurada dos impactos da pandemia na Educação 

Superior. O Questionário agora é composto por 25 perguntas. O guia de orientações para o 

preenchimento do formulário está sendo atualizado e será disponibilizado em breve. 

Data Inicial Data Final

1.

2. 07/03/2022 – 08/04/2022

3. 24/03/2022 – 19/08/2022

Preenchimento dos dados censitários e verificação de erros finalizada sem pendências. 24/03/2022 – 21/06/2022

Conferência, ajustes e envio das justificativas dos relatórios de consistência. 25/04/2022 – 05/07/2022

Análise e resposta às justificativas dos relatórios de consistência pelo Inep. 06/07/2022 – 27/07/2022

Verificação (in loco ou por videoconferência) dos dados de IES selecionadas pelo Inep. 28/07/2022 – 12/08/2022

Ajustes dos dados, com base nas orientações do Inep, nas etapas 3.3 e 3.4. 28/07/2022 – 19/08/2022

4. 22/08/2022 – 26/08/2022

5. 22/08/2022 – 06/09/2022

6.

7. 09/09/2022 – 25/10/2022

8.

Consolidação e homologação dos dados pelo Inep.

Inativação no sistema Censup das IES que não fecharam o Censo. 08/09/2022

Preparação do Censo da Educação Superior.

Divulgação do Censo da Educação Superior. 27/10/2022

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Notificação, via publicação no Diário Oficial da União, das IES que não fecharam o Censo.

Coleta dos dados do Censo da Educação Superior. 

3.1.

Conferência dos dados cadastrais de curso e de local de oferta carregados do cadastro e-MEC 

para o Censup e solicitação de ajustes.

Etapas
Censo 2021

Atualização do cadastro do Recenseador Institucional das Instituições de Educação Superior. 07/03/2022



Reunião técnica com a equipe do Inep 

Em continuidade ao esforço de aperfeiçoamento dos métodos e ferramentas de coleta de dados 

da educação superior, a equipe do censo convidou 17 instituições para uma reunião técnica. A 

reunião teve por objetivo a apresentação das análises do questionário de Avaliação do Censo 

2020 e a discussão de sugestões de melhoria para os diferentes aspectos do processo de coleta. 

A reunião foi realizada no dia 9 de fevereiro de 2022, por videoconferência, quando foram 

recebidas valiosas contribuições das instituições no sentido de aprimoramento dos processos 

de trabalho do Censo da Educação Superior. 

Atenção! 

Para que as instituições recebam todos os nossos comunicados é de fundamental importância 

que os cadastros de seus e-mails estejam corretos. Assim, os Recenseadores Institucionais e seus 

Auxiliares Institucionais (AI) devem garantir que seus cadastros estejam atualizados no Sistema 

Censup. Os dirigentes principais e representantes legais da IES, por sua vez, devem garantir que 

seus dados estejam atualizados no e-MEC. 

Capacitação  

O treinamento a distância para o Censo 2021, disponível na plataforma Moodle, está sendo 

atualizado e ficará disponível para acesso no período de 21-mar-2022 até 21-jun-2022. 

Aguardem maiores informações. 

Leiautes de Migração 

Informamos que os leiautes de migração – necessários para a montagem dos arquivos de 

migração – já estão disponíveis na aba “Leiautes de Migração” no card “Orientações” que pode 

ser acessado no link https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-

indicadores/censo-da-educacao-superior/orientacoes . 

 

 

Tem dúvidas no preenchimento do Censo? 

Entre em contato com nossa equipe pelos telefones 

(61) 2022-3118/3128 ou pelo e-mail censosuperior@inep.gov.br 
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