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APRESENTAÇÃO

o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apresenta 

a Coleção de Manuais de Preenchimento do Censo da Educação superior, composta de sete 

manuais elaborados pela equipe da Coordenação-Geral do Censo da Educação superior (CGCEs) 

da diretoria de Estatísticas Educacionais (dEEd). 

A coleção conta com manuais voltados para o preenchimento dos diversos módulos do 

Censo da Educação superior 2017, a saber: o módulo Instituição de Ensino superior (IEs), o 

módulo curso, o módulo docente, o módulo aluno, o módulo migração, o módulo usuário e um 

manual voltado para a compreensão dos relatórios do sistema (módulo relatórios). A elabora-

ção dos diversos manuais objetiva auxiliar os responsáveis pelo preenchimento do Censo com 

instruções gerais acerca de como responder os questionários eletrônicos. Com tal ação, visamos 

trazer mais uma ferramenta de apoio às IEs, bem como melhorar a qualidade do atendimento 

prestado pelo Inep aos usuários.

o Manual do Usuário, Módulo relatórios, foi elaborado com uma linguagem simples, 

contendo a descrição passo-a-passo do sistema, além de apresentar todos os relatórios que 

compõem o módulo, descritos por tipos (consulta em tela, PdF, XLs ou CsV). Cumpre destacar 

que os relatórios analisados foram emitidos com base no preenchimento dos seguintes módulos: 

IEs, docente, Cursos e Alunos. Assim, recomendamos que o usuário acesse o Módulo relatórios 

no sistema do Censo da Educação superior (Censup) tão logo finalize o preenchimento de um 

dos módulos citados. Por meio dos relatórios gerados pelo sistema, eventuais erros durante o 

preenchimento do Censo podem ser apontados e corrigidos antes do seu fechamento.
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Contamos com a participação das IEs no processo de coleta de dados estatísticos, com o 

objetivo de produzirmos informações que reflitam a realidade da educação superior brasileira e 

que possam ser utilizadas tanto como insumo na formulação de políticas públicas educacionais 

quanto pela sociedade brasileira. Esperamos que os usuários do Censup tenham maior autono-

mia no esclarecimento de eventuais dúvidas por meio do conteúdo dos manuais. 

ratificamos que o atendimento via telefone e correio eletrônico continua em funciona-

mento para o apoio às IEs na migração de dados, na coleta dos dados censitários e no caso de 

outras dúvidas.  

desejamos aos Pesquisadores Institucionais um bom trabalho!
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1  MódUlO RElATóRIOS

o presente manual objetiva esclarecer aos usuários as informações disponibilizadas por 

meio dos relatórios gerados pelo sistema do Censo da Educação superior (Censup). No Módulo 

relatório, o usuário acessará o conteúdo de diversos relatórios, os quais são gerados com base 

na coleta de dados dos seguintes módulos: Instituição de Ensino superior (IEs), docente, Cursos 

e Alunos. dentro de cada um desses quatro módulos há categorias específicas de relatórios. 

Em relação ao Módulo IEs, são disponibilizados os seguintes relatórios: detalhado por 

Biblioteca, Listagem de Pólos da IEs, Identificação da IEs, Consolidado da IEs, e série Histórica 

da IEs, totalizando cinco opções. No que tange ao Módulo docente, são disponibilizados quatro 

tipos de relatórios: Curso por docente, detalhado por docente, docente por Curso, e docentes 

por Grau de Formação e regime de Trabalho. No Módulo Cursos, há cinco relatórios: Consolidado 

de Cursos, detalhado por Curso, Cursos por Local de oferta, Cursos com alunos em 2016 e não 

carregados no Censo 2017 e Laboratório por Curso. Por fim, quanto ao Módulo Alunos, há dois 

relatórios disponíveis: detalhado por Aluno e Alunos de Anos Anteriores. 

Cada um desses relatórios será descrito detalhadamente mais à frente. No entanto, antes 

de prosseguirmos com as descrições individualizadas, apresentaremos características referentes 

aos diferentes formatos em que tais relatórios podem ser emitidos. 

o Censup disponibiliza os relatórios em quatro formatos distintos, a saber: 

• Consulta em tela;

• pdf; 

• Xls; e

• Csv. 

A seguir, há apresentação de cada um dos quatro tipos de relatórios e seus principais usos.
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1.1 TIPOS dE RElATóRIOS dISPONIbIlIzAdOS PElO CENSUP

1.1.1 Relatório no Formato Consulta em Tela

o relatório no formato consulta em tela possibilita ao usuário uma visualização rápida e 

resumida dos dados na própria tela do sistema, além de permitir que o usuário verifique como 

os dados estão organizados e identifique mais facilmente qual campo deseja visualizar. deve-se 

destacar, no entanto, que tal formato só está disponível para os seguintes relatórios: 

• IES – Relatório Consolidado da IES. 

• Docente – Relatório de Docentes por Grau de Formação e Regime de Trabalho.

• Cursos – Relatório Consolidado de Cursos. 

Tendo em vista as especificidades de cada um destes relatórios, sugerimos a nossos 

usuários que acessem cada opção no Censup para conhecê-las mais a fundo. o usuário pode abrir 

a consulta em tela referente a cada um desses relatórios ao realizar o percurso indicado. para 

tanto, basta escolher qual informação lhe interessa e selecioná-la para uma rápida visualização. 

Cumpre destacar que nas seções referentes aos relatórios da IEs (vide subseção 1.2), de 

docente (vide subseção 1.3) e de Cursos (vide subseção 1.4) apresentaremos detalhadamente 

cada um dos relatórios citados. 

A fim de ilustrarmos a forma de exibição dos relatórios no formato consulta em tela, 

tomaremos como exemplo o Relatório Consolidado da IES. Para acessá-lo, o usuário deve 

selecionar na página inicial do Censup o menu Relatórios, escolher a opção IES, e em seguida, 

clicar sobre a opção Consolidado da IES (Fig. 1):

FIGuRA 1 Percurso para Relatórios –IES – consolidado da IES
Fonte: dEEd/Inep.

Posteriormente, o usuário será remetido para a tela ilustrada na Figura 2:
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FIGuRA 2 Relatório consolidado da IES (consulta em Tela)
Fonte: dEEd/Inep. 

Conforme ilustrado na Fig. 2, o Relatório Consolidado da IES disponibiliza a compilação de 

diversos dados ao usuário para serem visualizados de forma rápida na própria tela do Censup. No 

exemplo da Figura 2, há um total de 13 opções de dados consolidados disponíveis para consulta. 

A fim de ilustrarmos a forma de exibição dos relatórios no formato consulta em tela, 

tomaremos como exemplo a segunda opção do relatório ilustrado na Fig. 2: Dados de alunos 

vinculados. Ao clicar nessa opção, o sistema abrirá uma tabela (vide Fig. 3), contendo o 

quantitativo de alunos vinculados, por modalidade de ensino (presencial ou a distância), e o 

total de alunos em cada semestre, conforme as seguintes situações: ingressante, matriculado, 

cursando, formado, transferido para outro curso na mesma IES, desvinculado, matrícula 

trancada ou falecido. 
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FIGuRA 3 Relatório consolidado da IES – Dados de Alunos Vinculados
Fonte: dEEd/Inep.

Como ilustrado na Figura 3, quando a informação da tabela for relacionada a algum 

quantitativo (seja de alunos, de docentes ou de cursos), será possível clicar nos números grafados 

em azul e, assim, o sistema irá direcionar o usuário à lista dos alunos ou de docentes que se 

encontram naquela situação. Tal listagem é apresentada em planilha Excel. Ao selecionarmos 

em Dados de alunos vinculados a opção Ingressante na modalidade de ensino presencial, 

obteremos o total de dois alunos nessa condição. Clicando nesse quantitativo, o sistema exibirá 

a listagem de alunos ingressantes em tal modalidade, conforme modelo ilustrado na Figura 4:

FIGuRA 4 Exemplo de Relatório consolidado da IES – Dados de Alunos Expandidos (XLS)
Fonte: dEEd/Inep.

Total de Ingressantes de 2017 nos curso presenciais: ao 
clicar no número 5068 o sistema abrirá um arquivo Excel 
com a listados 5068 alunos que ingressaram em 2017 
nos curso presenciais.
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1.1.2 Relatório no Formato PDF

Por seu turno, os arquivos em formato PDF são recomendados quando o usuário deseja 

apenas fazer consultas e gerar relatórios impressos que contenham uma exibição amigável dos 

dados ao usuário. Nestes, o usuário encontrará informações como: identi fi cação da IES, tí tulo 

do relatório, situação da IES no Censo de referência, nome do usuário que gerou o relatório, 

data e horário de emissão, entre outras.

Para ilustrar, segue o exemplo do Relatório Listagem de Pólos da IES, disponível na 

página inicial do Censup, no menu Relatórios, na opção IES, deve-se selecionar Listagem de 

Pólos da IES (Fig. 5):

FIGuRA 5 Percurso para Relatórios – IES – Listagem de Pólos da IES
Fonte: dEEd/Inep.

após clicar em Listagem de Pólos da IES, o usuário será remeti do para página na qual 

deverá selecionar qual ti po de relatório deseja emiti r (PdF ou XLs). depois de clicar em PDF, 

deverá então apertar o botão emiti r relatório (Fig. 6):

FIGuRA 6 Listagem de Pólos da IES
Fonte: dEEd/Inep.

Posteriormente, será exibida mensagem no computador do usuário questi onando-o se 

deseja abrir o arquivo ou fazer seu download (Fig. 7):
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FIGuRA 7 caixa de Diálogo – Abrir “PoloIES.pdf”
Fonte: dEEd/Inep.

depois de o usuário optar pela abertura ou download do referido arquivo, este será 

exibido, conforme ilustrado na Figura 8:

FIGuRA 8 Exemplo de Relatório Listagem de Pólos da IES (PDF)
Fonte: dEEd/Inep.

Como ilustrado na Fig. 8, as seguintes informações da IEs podem ser visualizadas no 

Relatório Listagem de Pólos da IES: código e nome da IES; título do relatório; situação da 

IES no Censo de referência; total de pólos da IES; código e nome do pólo; tipo de local de 

oferta; nome do usuário responsável pela geração do relatório, seguido da data e do horário 

de emissão. 
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1.1.3 Relatórios no Formato XLS

Por sua vez, os arquivos em XLS são recomendados quando o usuário deseja manipular 

os dados da consulta. Por meio do Excel, o usuário pode executar várias ações, tais como: 

ordenar os dados por nome do pólo; filtrar apenas os locais de oferta, manipular dados, cruzar 

variáveis, gerar gráficos, entre outras.

Para ilustrar, segue exemplo do mesmo relatório exibido no formato PdF – o Relatório 

Listagem de Pólos da IES – disponível na página inicial do Censup, no menu Relatórios, na 

opção IES, deve-se selecionar Listagem de Pólos da IES (vide Fig. 5).

Após clicar na opção Listagem de Pólos da IES, o usuário será remetido para tela em 

que deverá escolher uma das opções de tipo de relatório (PdF ou XLs). depois de escolher o 

formato XLS, deverá então clicar em Emitir Relatório (vide Fig. 6).

Posteriormente, será exibida mensagem no computador do usuário questionando-o se 

deseja abrir o arquivo ou fazer seu ,

FIGuRA 9 caixa de Diálogo – Abrir “PoloIES_xls.xls”
Fonte: dEEd/Inep.

depois de o usuário optar pela abertura ou download do referido arquivo, este será 

exibido conforme ilustrado na Figura 10. Nota-se que o usuário poderá aplicar diversos tipos de 

filtros para a pesquisa de dados específicos, bem como escolher várias formas de classificação:
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FIGuRA 10 Exemplo de Relatório Listagem de Pólos da IES (XLS)
 Fonte: dEEd/Inep.

1.1.4 Relatórios no Formato CSV

o últi mo formato disponível para acesso aos dados é o CsV. Tal formato é representado 

por arquivo do ti po texto e usa o caractere ponto e vírgula ( ; )  para delimitar os campos do 

relatório. Ele pode ser aberto no Excel (Microsoft ), no Calc (Libreoffi  ce) ou pode ser lido por 

diversos outros programas. Caso sua IEs queira importar os dados desse arquivo para algum 

soft ware, a codifi cação do arquivo é:  ISO8859-1. Um programa que os usuários podem usar 

para abrir tal formato é o soft ware gráti s Notepad++.

Para ilustrar a forma de exibição dos dados no formato CsV, segue exemplo do Relatório 
Detalhado por Aluno, disponível na página inicial do Censup, no menu Relatórios, na opção 

Alunos, em Detalhado por Aluno (Fig. 11):

FIGuRA 11 Percurso para Relatórios – Alunos – Detalhado por Aluno
Fonte: dEEd/Inep.



manual de preenchimento do censo da educação superior 2017
módulo RElATóRIos 1515

Após o usuário clicar na opção Detalhado por Aluno, o sistema exibirá a tela Relatório 
Detalhado por Aluno, conforme ilustrado na Figura 12:

FIGuRA 12 Relatório Detalhado por Aluno
Fonte: dEEd/Inep.
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diversos filtros podem ser adotados pelo usuário a fim de refinar o Relatório Detalhado 

por Aluno. Para exemplificar, é possível realizar pesquisa por meio da opção curso da IES. ao 

clicar no ícone , é possível escolher o curso por meio do seu código, nome ou local de oferta.

os usuários também podem delimitar o relatório a ser emitido por meio da adoção 

dos seguintes filtros: modalidade de ensino; nacionalidade; status do aluno; aluno Parfor; 

carga horária total ou integralizada, além do turno, do semestre de referência, da raça/cor 

do aluno; da mobilidade acadêmica; do grau acadêmico, da situação do aluno; formas de 

ingresso/seleção; tipos de deficiência; programas de reserva de vagas; apoio social; atividade 

extracurricular; no campo aluno ingressante, pode-se selecionar o primeiro ou segundo 

semestre, e no campo ano, pode-se selecionar o ano de ingresso. Em tipo de relatório, há 

três opções de escolha para o usuário: PDF, XLS ou CSV.

Caso o usuário deseje ter acesso ao Relatório Detalhado por Aluno completo, sem a 

aplicação de nenhum filtro, poderá clicar diretamente no campo emitir relatório. Todavia, antes 

deverá marcar qual tipo de relatório deseja ter emitido. Mostraremos o relatório no formato 

CSV (tal opção deve ser marcada em tipo de relatório). depois de processada a solicitação, o 

sistema exibirá a seguinte mensagem (Fig. 13): 

FIGuRA 13 Abrir Arquivo “AlunosDetalhado_csv.csv”
Fonte: dEEd/Inep.

Ao abrir o arquivo em um editor de texto, este será exibido conforme ilustração na  

Figura 14: 
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FIGuRA 14 Exemplo de Relatório Detalhado por Aluno (cSV)
Fonte: dEEd/Inep.

deve-se destacar que também é possível abrir o arquivo CsV no Microsoft Excel ou no 

Libreoffice Calc. No entanto, nestes casos, cada variável será exibida em uma coluna e será 

possível usar as ferramentas desses programas (Fig. 15):

FIGuRA 15 Exemplo de Relatório Detalhado por Aluno (cSV Aberto no Excel)
Fonte: dEEd/Inep.

Concluímos aqui a breve apresentação de cada um dos formatos em que os relatórios do 
Censo são produzidos pelo Censup. A seguir, cada relatório será apresentado, de acordo com o 
Módulo no qual foi produzido (IEs, docente, Curso e Aluno), bem como algumas especificidades 
destes quanto aos formatos disponíveis.

 o objetivo é que os pesquisadores institucionais (PI) conheçam tais ferramentas, a fim 
de ganharem maior autonomia durante a etapa de preenchimento do Censo, de modo a utilizar 
os instrumentos disponibilizados pelo Censup, os quais poderão auxiliá-los na realização de 
diversas tarefas, seja na comparação de dados, seja na detecção e correção de consistências. 

1.2  RElATóRIOS dE IES

Há cinco relatórios de IEs disponíveis no Censup para consulta: 

• detalhado por biblioteca;

• listagem de pólos da iEs;
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• Identificação da IEs;

• Consolidado da iEs; e

• série Histórica da iEs.

Para emitir os relatórios de IEs clique sobre o menu Relatórios, na opção IES e selecione 

um dos cinco relatórios disponíveis, clicando sobre sua escolha (vide Fig. 16):

FIGuRA 16: Percurso para Relatórios – Relatórios IES
Fonte: dEEd/Inep.

os respectivos relatórios são descritos um a um na presente subseção. A fim de facilitarmos 

a compreensão de nossos usuários acerca das ferramentas disponibilizadas pelo sistema, 

abordaremos as características dos tipos de relatórios conforme os formatos disponibilizados 

pelo Censup para a visualização dos dados. 

1.2.1  Relatório Detalhado por Biblioteca

o Relatório Detalhado por Biblioteca está disponível para acesso na página inicial do 

Censup, no menu Relatórios, deve-se clicar em IES, em seguida, selecionar a opção Detalhado 

por Biblioteca (vide Fig. 17):

FIGuRA 17 Percurso para Relatórios – IES – Detalhado por Biblioteca
Fonte: dEEd/Inep.

após clicar em Detalhado por Biblioteca, o usuário será remetido para a tela ilustrada 

na Figura 18:
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FIGuRA 18 Relatório Detalhado por Biblioteca
Fonte: dEEd/In0ep.

Como se pode observar na Fig. 18, o Relatório Detalhado por Biblioteca possui os 

seguintes filtros: 

• Tipo de biblioteca: é possível delimitar o relatório pelo tipo de biblioteca, isto é, central 
ou setorial;

• Oferece condições de acessibilidade: o usuário pode escolher a opção sim ou não;
•  Local de oferta: é possível emitir relatório por biblioteca mediante pesquisa do local 

de oferta do curso; e
•  Tipo de relatório: os relatórios são disponibilizados nos formatos PdF, XLs ou CsV. o 

usuário deverá escolher um tipo antes da emissão.

Caso o usuário opte por não adotar quaisquer tipos de filtros, o sistema então retornará 

relatório contendo dados de todas as bibliotecas cadastradas da IEs. Para tanto, deverá clicar 

na opção emitir relatório (após escolher um tipo de relatório), conforme exibido na Figura 18. 

a escolha do tipo de relatório é feita no campo com o mesmo nome. Há três tipos 

disponíveis para o usuário selecionar: PdF, XLs ou CsV (vide Fig. 19).

FIGuRA 19 Relatório Detalhado por Biblioteca – Tipo de Relatórios
Fonte: dEEd/Inep.
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o relatório em formato PdF (vide Fig. 20) apresenta os dados de cada biblioteca da 
IEs em folhas separadas. Nesse formato, é possível visualizar o título do relatório; o nome e 
sigla da biblioteca; o tipo de biblioteca; informação a respeito de comutações bibliográficas; 
se possui rede sem fio; o número de empréstimos domiciliares; o número de títulos do 
acervo de periódico impresso; o número de locais de oferta atendidos pela biblioteca; nomes 
dos locais de oferta; se a biblioteca oferece acessibilidade arquitetônica ou física, além de 
acessibilidade de conteúdo e tecnológica. é informado também o número de assentos, o 
número de empréstimos entre bibliotecas, o número de títulos do acervo de livros impressos 
e o número de títulos de outros materiais.

FIGuRA 20 Exemplo de Relatório Detalhado de Biblioteca (PDF)
Fonte: dEEd/Inep.

No relatório em formato XLs (vide Fig. 21), o usuário irá encontrar todas as informações 

preenchidas no Censup, no Módulo IEs, por meio da opção editar IEs, biblioteca.  Além das 

informações prestadas no relatório em formato PdF, são exibidas informações do quantitativo 

de usuários treinados em programas de capacitação, além dos itens de acessibilidade 

arquitetônica, física, de conteúdo e tecnológica serem relacionados individualmente. 

Uma diferença do arquivo neste formato, em relação ao arquivo em PdF, é em relação 

aos locais de oferta atendidos pela biblioteca. Em XLs, são exibidos apenas os quantitativos dos 

locais de oferta sem incluir os nomes destes.

FIGuRA 21 Exemplo de Relatório Detalhado de Biblioteca (XLS)
Fonte: dEEd/Inep.
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Por último, há também a possibilidade de visualizar o Relatório Detalhado de Biblioteca 

da IES por meio do formato CsV. Tal formato é um arquivo do tipo texto e usa o caractere ponto 

e vírgula ( ; )  para delimitar os campos do relatório. Ele pode ser aberto no Microsoft Excel, no 

Libreoffice Calc ou pode ser lido por outros programas. 

o Relatório Detalhado de Biblioteca da IES no formato CsV (vide Fig. 22) mescla as 

informações contidas no formato PdF com aquelas do formato XLs. A distinção entre tais 

formatos encontra-se na forma de exibição dos dados:

FIGuRA 22: Exemplo de Relatório Detalhado de Biblioteca (cSV)
Fonte: dEEd/Inep.

1.2.2  Relatório Listagem de Pólos da IES

o Relatório Listagem de Pólos da IES está disponível na página inicial do Censup, no menu 

Relatórios, clique em IES, em seguida, selecione a opção Listagem de Pólos da IES (vide Fig. 23):

FIGuRA 23 Percurso para Relatórios – IES – Listagem de Pólos da IES
Fonte: dEEd/Inep.

diferente do Relatório Detalhado de Biblioteca, o Relatório Listagem de Pólos da IES não 

possui quaisquer opções de filtro. No campo tipo de relatório, o usuário deverá obrigatoriamente 

escolher um dos formatos de arquivo: PdF, XLs ou CsV (vide Fig. 24):
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FIGuRA 24 Listagem de Pólos da IES – Tipo de Relatório
Fonte: dEEd/Inep.

ao clicar em PDF e depois em emiti r relatório, o sistema abrirá uma caixa de diálogo 

com as opções de abrir ou de fazer download do arquivo. Após escolher o que prefere, o 

usuário deverá clicar em OK (Fig. 25):

 
FIGuRA 25 caixa de Diálogo – Abrir Arquivo “PoloIES.pdf”

Fonte: dEEd/Inep.

o Relatório Listagem de Pólos (vide Fig. 26), no formato PdF, semelhantemente aos 

outros relatórios, apresentará as seguintes informações: código e nome da IES; tí tulo do 

relatório; situação da IES no Censo de referência; o quanti tati vo total de pólos; o código do 

local de oferta do pólo; o nome e o ti po de local de oferta do referido pólo.

FIGuRA 26 Exemplo de Relatório Listagem de Pólos da IES (PDF)
Fonte: dEEd/Inep.
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o relatório no formato XLs (Fig. 27), de forma semelhante ao arquivo em PdF, apresentará 

uma lista com três colunas. Na primeira, está o código do local de oferta no qual funciona o 

pólo, na segunda, o nome do pólo e, na terceira coluna, há informação sobre o tipo de local de 

oferta (que pode ser Núcleo de Educação a distância – Nead, Unidade Adm. / reitoria, Unidade 

Acadêmica, Pólo UAB, ou Pólo).

FIGuRA 27 Exemplo de Relatório Listagem de Pólos da IES (XLS)
Fonte: dEEd/Inep.

1.2.3  Relatório de Identificação da IES 

para acessar o Relatório de Identificação da IES, o usuário deverá, na página inicial do 

Censup, clicar em IES e, depois disso, selecionar a opção Identificação da IES (vide Fig. 28):

FIGuRA 28 Percurso para Relatórios – IES – Identificação da IES 
Fonte: dEEd/Inep.

o Relatório de Identificação da IES, assim como o anterior, não possui opções de filtro, 

o único campo que aparece para o usuário é: tipo de relatório. É obrigatório que o usuário 

escolha uma das opções: PdF ou XLs (vide Fig. 29).

FIGuRA 29 Relatório de Identificação da IES no censo 2017 – Tipo de Relatórios
Fonte: dEEd/Inep.
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ao clicar em PDF e depois em emitir relatório, o sistema abrirá uma caixa de diálogo com 

as opções de abrir ou de fazer download do arquivo. Após escolher o que prefere, o usuário 

deverá clicar em OK (vide Fig. 30):

FIGuRA 30 caixa de Diálogo – Abrir Arquivo “RelatorioGeralIES.pdf”
Fonte: dEEd/Inep.

o Relatório de Identificação da IES, em formato PdF (vide Fig. 31), apresenta as seguintes 

informações: situação da IES no Censo; título do relatório; dados da mantenedora; dados 

da IES; dados do procurador institucional; dados do pesquisador institucional e dados dos 

locais de oferta. o relatório registra o usuário responsável pela sua emissão, bem como a data 

e o horário da requisição. 

É importante verificar se esses dados estão corretos e atualizados. Caso seja necessário 

alterar os dados do pesquisador institucional, entre em contato diretamente com a equipe 

do Censo da Educação superior. No entanto, caso seja preciso fazer alterações nos demais 

campos, deve-se primeiramente entrar em contato com o Ministério da Educação (MEC), por 

meio da equipe responsável pelo Cadastro e-MEC. Assim que as modificações forem efetuadas 

pelo MEC, informe a equipe do Censup para que se possamos realizar uma carga pontual dos 

campos que foram atualizados.
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FIGuRA 31 Exemplo de Relatório de Identificação da IES (PDF)
Fonte: dEEd/Inep.

o Relatório de Identificação da IES em formato XLs (vide Fig. 32), assim como o arquivo 
em PdF, apresenta os dados da mantenedora, dados da IES, do procurador institucional, 
do pesquisador institucional, dos locais de oferta, além de informar o nome do usuário 
responsável pela emissão do respectivo relatório, seguido de data e horário da geração.

FIGuRA 32 Exemplo de Relatório de Identificação da IES (XLS)
Fonte: dEEd/Inep.
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1.2.4  Relatório Consolidado da IES

o Relatório Consolidado da IES está disponível no menu Relatórios, ao clicar em IES e, 

em seguida, na opção Consolidado da IES (vide Fig. 33):

FIGuRA 33 Percurso para Relatórios – IES – consolidado da IES
Fonte: dEEd/Inep.

o Relatório Consolidado da IES está disponível no formato PdF e em consulta em tela 

(vide Fig. 34). os dois tipos de arquivos apresentam os quantitativos de informações gerais da 

instituição sobre cursos, alunos e docentes.

FIGuRA 34 Relatório consolidado da IES – Tipo de Relatório
Fonte: dEEd/Inep.

 Ao selecionar a opção PDF em tipo de relatório e depois clicar em emitir relatório, o 

sistema abrirá a seguinte caixa de diálogo (Fig. 35):

FIGuRA 35 caixa de Diálogo – Abrir “consolidadoIES.pdf”
Fonte: dEEd/Inep.

Na Figura 36, há exemplo de Relatório Consolidado da IES no formato PdF. Neste, há 

informações referentes aos dados dos cursos e aos dados gerais de aluno. Contudo, deve-se 
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ressaltar que o exemplo na Fig. 36 está incompleto, visto que se encontram ainda neste relatório 

informações sobre: totais de vagas e de inscritos; total de ingressantes; quantitativo de alunos 

por situação de vínculo; total de alunos em modalidade acadêmica; número de alunos 

com apoio social, além de dados sobre docentes, tais como: total de docentes por grau de 

formação; por regime de trabalho, entre outros.

Tendo em vista que o arquivo em PdF exibe as mesmas variáveis do que o formato 

consulta em tela, optamos por descrever os dados disponíveis no Relatório Consolidado da 

IES na consulta em tela. Com isso, buscamos trazer maior objetividade na descrição dos vários 

relatórios e poupar o tempo de nossos usuários com informações repetidas. 

A diferença entre ambos os formatos se encontra na possibilidade que a função consulta 

em tela oferece de detalhar ainda mais os dados por meio de arquivo em Excel. 

FIGuRA 36 Exemplo de Relatório consolidado da IES (PDF)
Fonte: dEEd/Inep.

 Para o usuário acessar a consulta em tela, na página Relatório Consolidado da IES, 

deverá clicar em consulta em tela na opção tipo de relatório (vide Fig. 34). Em seguida, será 

remetido para a tela ilustrada na Figura 37:
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FIGuRA 37 Relatório consolidado da IES
Fonte: dEEd/Inep. 

Conforme ilustrado na Fig. 37, o Relatório Consolidado da IES disponibiliza diversas 

opções de consulta em tela para o usuário. Como mencionado, tais dados são os mesmos 

exibidos no relatório no formato PdF. Há um total de 13 opções de dados consolidados 

disponíveis para consulta. 

1. Vagas e Inscritos: apresenta dados referentes ao total de vagas oferecidas (vagas 

novas, vagas remanescentes, programas especiais) e ao total de inscritos, por 

modalidade de ensino (presencial ou a distância) e por turno.

2. Dados de Alunos Vinculados: exibe dados dos alunos vinculados (ingressante, 

matriculado, cursando, formado, transferido para outro curso na mesma IEs, 

desvinculado, matrícula trancada ou falecido), por modalidade de ensino (presencial 

ou a distância) e por semestre.

3. Ingressantes: apresenta o quantitativo de ingressantes, por turno, por semestre e 

por modalidade de ensino, distribuídos nas seguintes categorias: vagas novas, vagas 

remanescentes, programas especiais, ex-officio, convênio PEC-G e decisão judicial.

4. Total de Alunos nos Programas de Reserva de Vagas: apresenta dados referentes ao 

total de alunos nos Programas de reserva de Vagas (ensino público, étnico, pessoas 

com deficiência, social/renda familiar e outros), por modalidade de ensino e por 

semestre.

5. Total de Alunos com Apoio Social: exibe o total de alunos que contam com algum 

tipo de benefício social (alimentação, moradia, transporte, material didático, bolsa 

trabalho ou bolsa permanência), por modalidade de ensino e por semestre. 

6. Total de Alunos em Mobilidade Acadêmica: apresenta o total de alunos em 

mobilidade acadêmica, no âmbito nacional ou internacional (em intercâmbio ou no 
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projeto Ciências sem Fronteiras), por grau acadêmico (bacharelado, licenciatura ou 

tecnológico), ABI (área básica de ingresso) ou cursos sequenciais e por semestre. 

7. Total de Alunos com Atividades Extracurriculares: exibe o quantitativo de alunos com 

atividades extracurriculares (pesquisa, extensão, monitoria ou estágio extracurricular 

não obrigatório), por modalidade de ensino e por semestre.

8. Dados de Alunos com Deficiência: apresenta os dados de alunos com deficiência 

(cegueira, baixa visão, surdez, deficiência auditiva, deficiência física, surdocegueira, 

deficiência múltipla, deficiência intelectual, autismo, síndrome de Asperger, síndrome 

de rett, transtorno desintegrativo da infância, altas habilidades/superdotação), por 

modalidade de ensino e por semestre.

9. Dados dos Docentes na IES – Situação/Grau de Formação: apresenta o quantitativo 

de docentes em determinada situação (em exercício, afastado para qualificação, 

afastado para exercício em outros órgãos/entidades, afastado para tratamento de 

saúde ou afastado por outros motivos), seguido do seu grau de formação (sem 

formação superior, graduação, especialização, mestrado ou doutorado).

10. Dados dos Docentes na IES – Situação/Regime de Trabalho: exibe o quantitativo de 

docentes em exercício na IEs por regime de trabalho (horista, tempo parcial, tempo 

integral com dE – dedicação exclusiva – ou tempo integral sem dE).

11. Dados dos Docentes na IES – Atuação do Docente: apresenta o quantitativo de 

docentes por área de atuação: sequencial de formação específica; graduação 

presencial; graduação a distância; pós-graduação stricto sensu presencial; pós-

graduação stricto sensu a distância; pesquisa; extensão; gestão, planejamento e 

avaliação. 

12. Dados dos Técnicos Administrativos na IES – Escolaridade dos Funcionários Técnicos 

Administrativos: exibe o quantitativo de técnicos administrativos na IEs por nível de 

escolaridade (fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio, ensino 

superior, especialização, mestrado ou doutorado), por sexo.

13. Dados de Receitas e Despesas da IES: exibe os dados financeiros da IEs referentes 

a receitas auferidas e a despesas efetuadas.

diante das especificidades de cada um desses relatórios, sugerimos que nossos usuários 

acessem cada opção no Censup para conhecê-las mais a fundo. o usuário pode abrir o Relatório 

Consolidado referente a cada um dos 13 itens listados ao clicar sobre qualquer um dos títulos. 

Para tanto, basta escolher qual informação lhe interessa e clicar sobre ela.

 A fim de ilustrarmos a forma de exibição do relatório no formato consulta em tela, 

exemplificaremos tal funcionalidade por meio da opção Dados de alunos vinculados (vide Fig. 38). 

Ao clicar nessa opção, o sistema se expande por meio da apresentação de tabela que 

contém os dados de alunos por modalidade de ensino (presencial ou a distância) e o total de 
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alunos em cada semestre, conforme as seguintes situações: ingressante, matriculado, cursando, 

formado, transferido para outro curso na mesma IEs, desvinculado, matrícula trancada ou 

falecido. 

FIGuRA 38 Relatório consolidado da IES – Dados de Alunos Vinculados (consulta em Tela)
Fonte: dEEd/Inep.

Quando a informação da tabela for relacionada a algum quantitativo (seja de alunos 

ou de docentes), será possível clicar nos números grafados em azul e, assim, obter uma lista 

nominal dos alunos ou de docentes que se encontram naquela situação. Por exemplo, conforme 

o relatório exibido na Figura 38, na opção Dados de alunos vinculados, se considerarmos o 

número de ingressantes, na modalidade de ensino presencial, veremos que há dois alunos. Ao 

clicar neste número, o usuário será remetido para listagem em planilha do Excel que apresenta 

a relação nominal dos alunos na situação descrita (vide Fig. 39).

FIGuRA 39 Exemplo de Relatório consolidado da IES – Aluno (XLS)
Fonte: dEEd/Inep.



MANUAl dE PREENChIMENTO dO CENSO dA EdUCAÇÃO SUPERIOR 2017
módulo RElATóRIos 3131

1.2.5  Relatório de Série Histórica da IES

o Relatório de Série Histórica da IES está disponível no menu Relatórios, ao clicar em IES 

e, em seguida, na opção série Histórica da IEs (vide Fig. 40). o Relatório de Série Histórica da 

IES é o último relatório referente ao Módulo IEs. Ele fornece um comparativo anual, exibindo 

dados dos dois últimos Censos e do ano atual para fins de análise comparativa.  

FIGuRA 40 Percurso para Relatórios – IES – Série Histórica da IES
Fonte: dEEd/Inep.

Por meio deste relatório, o usuário pode identificar possíveis erros na entrada de dados 

ao compará-los com os dados do Censo de anos anteriores. Este relatório está disponível nos 

formatos PdF e XLs (vide Fig. 41). Para visualizá-lo em PDF, o usuário deve escolher a opção 

PDF (em tipo de relatório), e depois clicar em emitir relatório. 

FIGuRA 41 Relatório de Série Histórica da IES (Tipo de Relatório)
Fonte: dEEd/Inep.

Em seguida, o sistema abrirá uma caixa de diálogo, questionando o usuário se este deseja 

abrir ou fazer o download do relatório (Fig. 42):
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FIGuRA 42 caixa de Diálogo – Abrir “serieHistorica.pdf”
Fonte: dEEd/Inep.

Na Figura 43, há exemplo simplificado de Relatório de Série Histórica da IES.  observa-se 

as seguintes informações: código e nome da IES; situação da IES no Censo atual; título do 

relatório; e diversos comparativos relacionados aos dois últimos Censos e àquele de referência. 

Na Fig. 43, por exemplo, há informações dos anos 2014, 2015 e 2016.   

o comparativo dá-se quanto aos seguintes dados: total de funções de docentes por 

regime de trabalho (tempo integral, tempo parcial ou horista); quantitativo de docentes em 

exercício; quantitativo de docentes afastados; total de docentes por grau de formação (sem 

graduação, com graduação, com especialização, com mestrado ou com doutorado); total de 

técnicos por grau de formação (fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio, 

ensino superior, especialização, mestrado ou doutorado); total de financiamento estudantil 

reembolsável; total de financiamento estudantil não reembolsável; total de alunos com apoio 

social; total de aluno em atividade extracurricular; total de vagas oferecidas na graduação no 

sequencial por modalidade de ensino e por tipo de vaga; total de candidatos inscritos para 

graduação e sequencial por modalidade de ensino e por tipo de vaga; total de ingressantes na 

graduação e no sequencial por modalidade de ensino e por tipo de vaga; total de matrículas 

na graduação e no sequencial por modalidade de ensino; total de concluintes na graduação 

e no sequencial por modalidade de ensino; total de matrículas trancadas na graduação e no 

sequencial por modalidade de ensino; total de desvinculados na graduação e no sequencial 

por modalidade de ensino e, por último, total de falecidos na graduação e no sequencial por 

modalidade de ensino. 
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FIGuRA 43 Exemplo de Relatório de Série Histórica da IES (PDF)
Fonte: dEEd/Inep.

A análise do Relatório de Série Histórica da IES, por parte do pesquisador institucional 

é essencial para fins de conferência dos dados prestados pela IEs junto ao Censo da Educação 

superior. Na Figura 44, por exemplo, nota-se discrepância nos dados informados pela IEs no que 

se refere ao quantitativo de docentes em exercício e afastados. No caso em tela, provavelmente 

houve inversão dos dados no momento de preenchimento da situação do docente, visto que 

foram trocados os valores de docentes em exercício por aquele de docentes afastados. A fim de 

evitar que erros como este ocorram, o PI poderá estudar os relatórios e, caso haja disparidades 

nos dados informados, corrigi-los antes do fechamento do Censo.

outro formato para visualização do Relatório de Série Histórica da IES é o arquivo XLs. 

Conforme ilustrado na Figura 41, o usuário deve selecionar em tipo de arquivo a opção XLS. 

Posteriormente, a seguinte caixa de diálogo será exibida pelo sistema (Fig. 44):

FIGuRA 44 caixa de Diálogo – Abrir arquivo “serieHistorica_XLS.xls”
Fonte: dEEd/Inep.
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ao abrir o Relatório de Série Histórica da IES, o usuário será remetido para arquivo 

semelhante ao exibido na Figura 45. Neste, são mostradas as mesmas variáveis que descrevemos 

no relatório em formato pdf.

FIGuRA 45 Exemplo de Relatório Série Histórica da IES (XLS)
Fonte: dEEd/Inep.

Finalizamos aqui a subseção 1.2 – Relatórios da IES – e trataremos na próxima a respeito 

dos relatórios disponibilizados pelo Censup que tratam do Módulo docente.

1.3 RElATóRIOS dE dOCENTE

Para emitir os Relatórios de Docente, na página inicial do Censup, clique no menu 

Relatório, em seguida, selecione a opção Docente. Conforme ilustrado na Fig. 46, há quatro 

tipos de relatórios distintos que o Censup gera a partir dos dados coletados no Módulo docente:
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• Curso por docente;

• detalhado por docente;

• docentes por Curso; e

• docentes por Grau de Formação e regime de Trabalho.

FIGuRA 46 Percurso para Relatórios – Docente
Fonte: dEEd/Inep.

Na presente subseção, apresentaremos individualmente cada um desses relatórios, as 

informações que abordam e os formatos nos quais estão disponíveis.

1.3.1  Relatório de Curso por Docente

para acessar o Relatório de Curso por Docente, o usuário deve acessar a página inicial do 

Censup, no menu Relatórios, clique em Docente, em seguida, Curso por Docente (vide Fig. 47):

FIGuRA 47 Percurso para Relatórios – Docente – curso por Docente
Fonte: dEEd/Inep.

o usuário será então remetido para a tela Relatório de Curso por Docente (vide Fig. 48). 

Nesta, são exibidos diversos tipos de filtros que o usuário pode adotar a fim de refinar o relatório 

gerado. Entre as opções de filtros há: CPF; nome; regime de trabalho (tempo integral com dE, 

tempo integral sem dE, tempo parcial ou horista); grau de formação (graduação, especialização, 

mestrado, doutorado, sem graduação); se o docente esteve ou não em exercício em 2017 e, 

por último, o tipo de relatório (PdF ou XLs). 

Por exemplo, um usuário gostaria de emitir um relatório acerca de uma docente específica, 

chamada Ana. Para tanto, basta que o usuário digite no campo nome, Ana. Ao clicar em emitir 

relatório, este conterá dados de todos os docentes que tenham em algum de seus nomes, ou 

em parte deles, a palavra “ana” (vide Fig. 48).
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deve-se destacar que o usuário pode escolher um ou mais filtros para realizar sua busca 

ou, caso prefira, pode optar por não adotar quaisquer parâmetros de busca e clicar em emitir 

relatório. Nesse caso, o sistema retornará relatório contendo todos os dados de curso por 

docente.

FIGuRA 48 Relatório de curso por Docente
Fonte: dEEd/Inep.

Ao solicitar a emissão de Relatório de Curso por Docente (vide Fig. 49), no formato PdF, 

o usuário terá acesso a diversos dados, tais como: código e nome da IES; o título do relatório; 

a situação do Censo no ano de referência; nome do docente; CPF; regime de trabalho; grau 

de formação; se esteve em exercício ou não em 2017; o código e o nome do curso; nível do 

curso; a modalidade de ensino; o grau acadêmico e o total de cursos aos quais o docente 

se encontra vinculado.

o relatório em PdF mescla as linhas para que as informações de cada docente (nome, CPF, 

regime de trabalho, grau de formação, e se esteve em exercício em 2017) apareçam somente 

uma vez e, ao lado, sejam exibidos os dados dos cursos aos quais o docente esteve vinculado, 

linha a linha (Fig. 49):
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FIGuRA 49 Exemplo de Relatório de curso por Docente (PDF)
Fonte: dEEd/Inep.

No relatório em XLs (Fig. 50), o nome de cada docente se repete para cada curso ao qual 

ele estiver vinculado. observe que no exemplo de relatório em XLs, ilustrado na Fig. 50, todos 

os docentes possuem “ana” em alguma parte de seu nome.

FIGuRA 50 Exemplo de Relatório de curso por Docente (XLS)
Fonte: dEEd/Inep.

1.3.2  Relatório Detalhado por Docente

o Relatório Detalhado por Docente pode ser acessado por meio da página inicial do 

Censup, no menu Relatórios, deve-se escolher a opção Docente e, nesta, Detalhado por 

Docente (vide Fig. 51):
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FIGuRA 51 Percurso para Relatórios – Docente – Detalhado por Docente
Fonte: dEEd/Inep.

Em seguida, o usuário será remetido para a tela Relatório Detalhado por Docente (vide 

Fig. 52). Nesta, há uma série de filtros para escolha do usuário, a fim de refinar o relatório. o 

usuário pode filtrar os docentes por meio das seguintes opções: escolaridade; tipo de pós-

graduação; tipo de deficiência; raça/cor; situação do docente na IES; regime de trabalho; 

se o docente esteve em exercício em 31/12 do ano de referência do Censo; se é docente 

substituto; se é docente visitante; se é estrangeiro ou se possui bolsa pesquisa. Além disso, 

é possível também pesquisar os docentes por atuação; por modalidade de curso; por grau 

acadêmico; e por tipo de relatório (PdF, XLs ou CsV). 
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FIGuRA 52 Relatório Detalhado por Docente 
Fonte: dEEd/Inep
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outra opção de filtro para a emissão dos relatórios é por meio da pesquisa de cursos. 

Como ilustrado na Fig. 52, o usuário pode estabelecer filtros via cursos, seja inserindo o código 

deste, seja inserindo seu nome.

Para gerar o relatório, pode-se optar pela adoção de um ou mais filtros ou, caso o usuário 

prefira, pode-se emitir relatório referente a cursos específicos ou referentes a todos os cursos 

da IEs. Para tanto, basta selecionar a opção todos os cursos, depois do campo tipo de relatório. 

o Relatório Detalhado por Docente em PdF (vide Fig. 53) traz uma lista de docentes 

com as seguintes informações cadastrais: código e nome da IES; título do relatório; total 

de docentes; código de identificação do docente no Inep; nome do docente; CPF; grau de 

formação; pós-graduação; regime de trabalho; situação do docente na iEs; atuação do docente 

na iEs e quantidade de cursos vinculados àquele docente.

FIGuRA 53 Exemplo de Relatório Detalhado por Docente (PDF)
Fonte: dEEd/Inep.

outro formato disponível aos usuários para acesso aos dados é o relatório em XLs (vide 

Fig. 54). de forma semelhante ao arquivo em PdF, tal arquivo contém as seguintes informações 

dos docentes: código, nome, CPF, idade, grau de formação, pós-graduação, regime de trabalho, 

situação do docente na IES, atuação e quantidade de cursos vinculados. Cumpre destacar 

que tal formato é ideal para a manipulação de dados, a aplicação de filtros e de várias formas 

de classificação, além de gerar gráficos. 

FIGuRA 54 Relatório Detalhado por Docente (XLS)
Fonte: dEEd/Inep.
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Na Figura 55, há exemplo de Relatório Detalhado por Docente no formato Csv. Como 

mencionado, tal arquivo apresenta os dados sem formatação, ademais, estes são separados 

por ponto e vírgula ( ; ) e delimitados por aspas:

FIGuRA 55 Exemplo de Relatório Detalhado por Docente (cSV)
Fonte: dEEd/Inep.

1.3.2  Relatório de Docentes por Curso

para acessar o Relatório de Docentes por Curso, o usuário deve, na página inicial do 

Censup, clicar em Relatórios, após isso, selecionar a opção Docente e, em seguida, clicar em 

Docentes por Curso (vide Fig. 56):

FIGuRA 56 Percurso para Relatórios – Docente – Docentes por curso
Fonte: dEEd/Inep.

Após selecionar a opção Docentes por Curso, o usuário será remetido para a tela ilustrada 

na Figura 57. Nesta, são apresentados vários tipos de filtros que o usuário pode aplicar a fim 

de refinar o relatório: regime de trabalho (tempo integral com dE, tempo integral sem dE, 

tempo parcial ou horista); pós-graduação (sem pós-graduação, especialização, mestrado ou 

doutorado); se docente esteve em exercício em 31/12/2017; grau de formação (com ou sem 

formação de nível superior) e tipo de relatório (PdF ou XLs). 
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 outra opção de filtro disponível para este relatório trata-se do filtro por curso. o usuário 

pode selecionar um ou mais cursos, digitando ou o código do curso ou o nome deste. outra 

possibilidade é a de emissão de relatório de todos os cursos, conforme campo ilustrado na Fig. 

57. Após a escolha ou não dos filtros, o usuário deverá clicar em emitir relatório (no formato 

PdF ou XLs) para visualizá-lo.

FIGuRA 57 Relatório de Docentes por curso
Fonte: dEEd/Inep.

no Relatório de Docentes por Curso, em formato PdF, o usuário irá encontrar os docentes 

que estão vinculados a um determinado curso. Como ilustrado na Figura 58, as informações 

presentes neste formato de relatório abarcam: nome e código da IES; título do relatório; nome 

e código do curso, seguidos dos dados dos docentes vinculados àquele curso.

 No exemplo ilustrado na Fig. 58, observa-se que o curso de Enfermagem conta com quatro 

docentes vinculados (vide quant. de docentes). Em cód., é exibido o código de identificação 

Inep do docente, em seguida há o nome completo do docente, seu CPF, grau de formação, 

pós-graduação, regime de trabalho, situação do docente na IES e sua atuação. 
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FIGuRA 58: Exemplo de Relatório de Docentes por curso (PDF)
Fonte: dEEd/Inep.

Ao abrir o arquivo no formato XLs (vide Fig. 59), de forma similar ao relatório emitido 

em PdF, o usuário visualizará as seguintes informações: código e nome do curso; nome e CPF 
do docente; grau de formação; pós-graduação; regime de trabalho; situação do docente na 

IEs e tipo de atuação do docente na iEs.

FIGuRA 59 Exemplo de Relatório de Docentes por curso (XLS)
Fonte: dEEd/Inep.

1.3.4  Relatório de Docentes por Grau de Formação e Regime de Trabalho

O presente relatório está disponível na página inicial do Censup, no menu Relatórios, 
opção Docente, selecionar Docentes por Grau de Formação e Regime de Trabalho (vide Fig. 60):

FIGuRA 60: Percurso para Relatórios – Docente – Docente por Grau de Formação e Regime 
de Trabalho
Fonte: dEEd/Inep.
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Em seguida, o sistema exibirá a tela Docentes Vinculados a Curso por Grau de Formação 

e Regime de Trabalho. A Figura 61 exibe os vários tipos de filtros que o usuário pode adotar a 

fim de refinar a emissão do relatório: nível acadêmico (graduação ou sequencial de formação 

específica); grau acadêmico (bacharelado, licenciatura ou tecnológico); modalidade de ensino 

(presencial ou a distância); curso da IES e tipo de relatório (consulta em tela, PdF ou XLs):

FIGuRA 61 Docentes Vinculados a curso por Grau de Formação e Regime de Trabalho
Fonte: dEEd/Inep.

Na opção consulta em tela (vide Fig. 62), há uma lista, intitulada Id-Cursos, seguida do 

código e nome dos cursos e o quantitativo de docentes vinculados. Ao clicar no ícone , a 

tela do sistema se expande e abre uma tabela denominada Indicadores do Curso, contendo 

o quantitativo de docentes, por regime de trabalho (tempo integral com dE, tempo integral 

sem dE, tempo parcial e horista), nas seguintes condições: sem graduação, graduação, 

especialização, mestrado, doutorado e o total. 
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FIGuRA 62 Exemplo de Relatório de Docentes Vinculados a curso por Grau de Formação e 
Regime de Trabalho (consulta em Tela)
Fonte: dEEd/Inep.

Ao clicar em algum quantitativo da tabela (Indicadores do Curso), grafado em azul, 

o sistema irá abrir um arquivo em XLs com a lista dos docentes que estão incluídos naquele 

respectivo regime de trabalho e grau de formação. A Fig. 63 apresenta exemplo de arquivo 

em Excel, que contém planilha com os dados de três docentes da IEs que estão vinculados ao 

curso ABI – História. 

Como ilustrado na Fig. 63, as seguintes informações de docentes são disponibilizadas no 

relatório de Indicadores de Vínculos de docente: identificação do docente no Inep (ID); CPF; 

nome; nome da mãe do docente; data de nascimento; sexo e atuação na iEs.

FIGuRA 63 Exemplo de Relatório de Indicadores de Vínculos de Docente (XLS)
Fonte: dEEd/Inep.
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outra opção de visualização do Relatório de Docentes Vinculados a Curso por Grau 

de Formação e Regime de Trabalho é a emissão de relatório do tipo PdF (vide Fig. 64). Este 

relatório apresenta: o código e nome da IES, o título do relatório, a situação da IES no Censo 

de referência e o nome do responsável por sua emissão, com data e horário. 

Ademais, há uma linha com o código e nome do curso. Logo abaixo desta, são exibidas 

sete colunas nas quais há o quantitativo de docentes por regime de trabalho (tempo integral com 

dE, tempo integral sem dE, tempo parcial ou horista) e por grau de formação (sem graduação, 

graduação, especialização, mestrado ou doutorado), além do total de docentes.

FIGuRA 64 Exemplo de Relatório de Docentes Vinculados a curso por Grau de Formação e 
Regime de Trabalho (PDF)
Fonte: dEEd/Inep.

outro formato disponível para visualização do Relatório de Docentes Vinculados a Curso 

por Grau de Formação e Regime de Trabalho é o XLs (vide Fig. 65). Neste arquivo, o usuário 

terá acesso ao quantitativo de docentes, por curso, que atuem na IEs conforme determinado 

regime de trabalho (tempo integral com dE, tempo integral sem dE, tempo parcial ou horista) 

e por grau de formação (sem graduação, graduação, especialização, mestrado ou doutorado). 
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FIGuRA 65 Exemplo de Relatório de Docentes Vinculados a curso por Grau de Formação e 
Regime de Trabalho (XLS)
Fonte: dEEd/Inep.

Encerramos aqui a subseção 1.3 – Relatórios de Docentes – e abordaremos os relatórios 

de Cursos na próxima seção.

1.4  RElATóRIOS dE CURSOS

Para emitir os Relatórios de Cursos, na página inicial do Censup, clique no menu 

Relatórios, em seguida, selecione a opção Cursos. Conforme ilustrado na Fig. 66, há quatro 

tipos de relatórios distintos que o Censup gera a partir dos dados coletados no Módulo Cursos:

• Consolidado de Cursos;

• detalhado por Curso;

• Cursos por local de oferta; e

• laboratório por Curso.

FIGuRA 66 Percurso para Relatórios – cursos 
Fonte: dEEd/Inep.

A seguir detalharemos os cinco relatórios individualmente e por tipo de relatório disponível 

para cada opção.
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1.4.1  Relatório Consolidado de Cursos

para acessar o Relatório Consolidado de Cursos, o usuário deve acessar a página inicial 

do Censup, no menu Relatórios, clique em Cursos, em seguida, Consolidado de Cursos (Fig. 67):

FIGuRA 67 Percurso para Relatórios – cursos – consolidado de cursos
Fonte: dEEd/Inep.

Em seguida, o usuário será remetido para a tela denominada Relatório Consolidado de 

Cursos (vide Fig. 68). Nesta, há vários tipos de filtros que o usuário pode adotar a fim de refinar 

sua busca e, consequentemente, o relatório emitido. As opções de filtros são: nível acadêmico 

(graduação ou sequencial de formação específica); grau acadêmico (bacharelado, licenciatura 

ou tecnológico); modalidade de ensino do curso (presencial ou a distância); curso da IES (caso 

em que o usuário poderá filtrar o relatório por meio da escolha de determinado curso, e depois 

clicar em ); local de curso da IES (semelhante ao curso da IEs, o usuário pode pesquisar 

determinado local de oferta); semestre (1º ou 2º) e, por último, por tipo de relatório (consulta 

em tela, PdF ou XLs).

Caso o usuário assim prefira, pode optar por não adotar quaisquer filtros, basta não 

preencher os campos disponíveis de filtros e, em seguida, clicar em emitir relatório. deve-se 

destacar que, para as universidades Federais, é obrigatório escolher o semestre de referência. 

FIGuRA 68 Relatório consolidado de cursos
Fonte: dEEd/Inep.
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depois de o usuário ter optado pelo formato consulta em tela, no campo ti po de relatório 

(vide Fig. 68), o sistema exibirá o Relatório Consolidado de Cursos 1 (referente ao primeiro 

semestre de 2017), conforme ilustrado na Figura 69. No relatório, são exibidas as informações 

de cursos a parti r do local de oferta. Na Fig. 69, por exemplo, a IEs possui quatro locais de oferta: 

Campus A, Campus B, Campus C e Campus d.

FIGuRA 69 Relatório consolidado de cursos 1 – Primeiro Semestre de 2017 (consulta em Tela)
Fonte: dEEd/Inep.

A fi m de acessar as informações detalhadas de cursos, basta clicar em um dos locais de 

oferta disponíveis. Por exemplo, ao clicar em Local de Oferta: Campus A, o sistema se expandirá 

e abrirá nova tela, conforme exemplo na Figura 70.

Na ilustração, há a exibição dos seguintes dados de cursos: código e nome do curso; grau; 

modalidade; nível; turno; quanti tati vo de vagas novas, quanti tati vo de vagas remanescentes; 

quanti tati vo de vagas em Programas Especiais; quanti tati vo de inscrições para novas vagas; 

quanti tati vo de inscritos para vagas remanescentes; quanti tati vo de inscritos para vagas 

em Programas Especiais; quanti tati vo de ingressos; quanti tati vo de matrículas; quanti tati vo 

de concluintes; quanti tati vo de trancamentos; quanti tati vo de alunos desvinculados e, por 

últi mo, o quanti tati vo de alunos falecidos.

FIGuRA 70 Exemplo de Relatório consolidado de cursos 1 (Local de Ofertas – Campus A)
Fonte: dEEd/Inep.
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deve-se destacar que as informações de ingressos, matrículas, concluintes, trancamentos, 

alunos desvinculados e alunos falecidos referem-se aos alunos que estão vinculados a estes 

cursos. Esses quanti tati vos aparecem grafados em azul, conforme ilustrado na Figura 71. Ao 

clicar em algum desses números, o sistema abrirá um arquivo XLs com a lista nominal dos alunos 

naquela situação selecionada.

FIGuRA 71 Relatório consolidado de cursos 1 – Local de Oferta Campus A (Arquivo XLS)
Fonte: dEEd/Inep.

Por sua vez, o arquivo em formato PdF (Fig. 72) exibe as mesmas informações que o 

formato consulta em tela, com a diferença de apresentá-las num modo de exibição mais amigável 

ao usuário e sem a possibilidade de expandir os dados de forma detalhada.

FIGuRA 72 Exemplo de Relatório consolidado de cursos (PDF)
Fonte: dEEd/Inep.

o arquivo em XLs apresenta todos os dados consolidados por curso (vide Fig. 73). Tal 

formato é mais abrangente do que a consulta em tela. Tendo em vista que o arquivo compila 

63 variáveis, optamos por não adentrarmos na descrição destas. sugerimos aos pesquisadores 
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institucionais que acessem o referido arquivo a fim de conhecerem detalhadamente as opções 

de dados geradas pelo relatório.  

FIGuRA 73 Exemplo de Relatório consolidado de cursos (XLS)
Fonte: dEEd/Inep.

1.4.2  Relatório Detalhado por Curso

o Relatório Detalhado por Curso encontra-se acessível aos usuários na página inicial 

do Censup, no menu Relatórios, o usuário deve clicar na opção Cursos e depois em Detalhado 

por Curso (vide Fig. 74):

FIGuRA 74 Percurso para Relatórios – cursos – Detalhado por curso
Fonte: dEEd/Inep.

Este relatório contém os cursos da IEs com as informações cadastrais do e-MEC, bem 

como os dados informados no Censo, no Módulo Curso. Para gerar este relatório, há algumas 

opções de filtro (vide Fig. 75): nível e grau acadêmico; modalidade de ensino; curso com 

aluno vinculado no ano do Censo; atributo de ingresso; curso convênio (para universidades 

federais) ou curso gratuito (para IEs particulares). Além disso, pode-se escolher o tipo de 

relatório (PdF ou XLs). deve-se frisar que o usuário pode optar pela aplicação de um ou mais 

filtros. Há também a opção de não se aplicar quaisquer tipos de filtros. Neste caso, o usuário 

deve simplesmente clicar em emitir relatório.
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FIGuRA 75 Relatório Detalhado por curso
Fonte: dEEd/Inep.

Ao optar pelo relatório do tipo PdF (vide Fig. 76), o usuário terá acesso a arquivo contendo 

os seguintes dados: nome e código da IES; título do relatório; filtros utilizados; total de cursos; 

código e nome de curso; grau e nível acadêmico; modalidade de ensino; data de início de 

funcionamento; gratuidade do curso; se curso teve aluno vinculado no ano do Censo; caso 

não tenha tido aluno vinculado, o motivo; código curso representado pelo curso; nome do 

curso representado pelo curso; prazo mínimo para integralização, por turno; quantitativo de 

vagas novas oferecidas e de inscritos; quantitativo de vagas remanescentes e de inscritos; o 

quantitativo de vagas oferecidas em programas especiais e de inscritos. 

FIGuRA 76: Exemplo de Relatório Detalhado por curso (PDF)
Fonte: dEEd/Inep.
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A Figura 77 traz exemplo de Relatório Detalhado por Curso no formato XLs. o arquivo 

apresenta as mesmas variáveis do formato PdF, contudo, há a adição de outras duas variáveis: 

se o curso oferece disciplinas semipresenciais e o percentual da carga horária do curso 

semipresencial. devido à quantidade de variáveis, a Figura 77 retrata o relatório parcialmente, 

para vê-lo por inteiro, consulte-o no Censup.

FIGuRA 77 Exemplo de Relatório Detalhado por curso (XLS)
Fonte: dEEd/Inep.

1.4.3  Relatório de Cursos por Local de Oferta 

para acessar o Relatório de Cursos por Local de Oferta, o usuário deve acessar a página 

inicial do Censup, selecionar o módulo Relatórios, clicar sobre a opção Cursos e em seguida 

selecionar Cursos por Local de Oferta (vide Fig. 78). Este relatório apresenta uma lista de cursos 

da IEs separados por local de oferta. Em cada curso, haverá as informações sobre nível e grau 

acadêmico e a data de início de funcionamento do curso.

FIGuRA 78 Percurso para Relatórios – cursos – cursos por Local de Oferta
Fonte: dEEd/Inep.

Após clicar na opção Cursos por Local de Oferta, o usuário será remetido para a tela 

ilustrada na Figura 79. Nesta, alguns tipos de filtros são disponibilizados ao usuário: código 

do local de oferta; modalidade de ensino (presencial ou a distância); tipo de local de oferta 

(Núcleo de Educação a distância – Nead, Unidade adm./reitoria, Unidade acadêmica, Pólo 

UAB ou Pólo); se houve alunos vinculados em 2017 ou não; tipo de relatório (PdF ou XLs) e 

todos os locais de oferta. 

Caso o usuário opte por não escolher o filtro todos os locais de oferta, então o sistema 

exibirá uma lista com os locais de oferta da IEs, o município e UF e o tipo de local de oferta. Na 
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lista, há um botão disponível à esquerda dos dados do local de oferta para o usuário selecionar 

aqueles sobre os quais deseja emitir relatório. deve-se destacar que os filtros modalidade e 

tipo de relatório são obrigatórios para a emissão do Relatório Cursos por Local de Oferta. os 

demais são opcionais.

FIGuRA 79 Relatório de cursos por Local de Oferta
Fonte: dEEd/Inep.

A Figura 80 apresenta exemplo de Relatório de Cursos por Local de Oferta no formato 

PdF. Este relatório possui as informações: código e nome da IES; título do relatório; situação 

da IES no Censo atual; tipo de parâmetro informado e o total de locais de oferta. Além disso, 

os cursos são exibidos na tabela por nome do local de oferta, contendo seu município e uF. 

Logo abaixo desses dados, há o código e nome do local de oferta; nível e grau acadêmico e a 

data de início de funcionamento. o relatório também mostra o nome do responsável por sua 

emissão, além de data e horário.
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FIGuRA 80 Exemplo de Relatório de cursos por Local de Oferta (PDF)
Fonte: dEEd/Inep. 

o Relatório de Cursos por Local de Oferta também pode ser emitido no formato XLs. 

A Figura 81 ilustra as variáveis contidas nele: nome do local de oferta; município e UF; nome 

do curso; nível e grau acadêmico e a data de início de funcionamento.

FIGuRA 81 Exemplo de Relatório de cursos por Local de Oferta (XLS)
Fonte: dEEd/Inep.
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1.4.4  Relatório de Laboratório por Curso

o Relatório de Laboratório por Curso pode ser acessado na página inicial do Censup, no 
módulo Relatórios, deve-se clicar em Cursos, e em seguida selecionar Laboratório por Curso 
(vide Fig. 82). Este relatório apresenta uma lista dos laboratórios vinculados a cada curso.

FIGuRA 82 Percurso para Relatórios – cursos – Laboratório por curso
Fonte: dEEd/Inep.

Após clicar em Laboratório por Curso, o usuário será remetido para a tela Relatório de 
Laboratório por Curso (vide Fig. 83). As opções de filtro disponíveis para este relatório são: 
nível acadêmico (graduação ou sequencial de formação específica); modalidade de ensino 
(presencial ou a distância); grau acadêmico (bacharelado, licenciatura ou tecnológico) e tipo 
de relatório (PdF ou XLs).

 Ademais, o usuário pode emitir relatório de todos os cursos da IES (ao clicar em botão 
com este mesmo nome). outra possibilidade é a de o usuário escolher os cursos dos quais 
deseja obter o relatório, isso se dá por meio da pesquisa destes cursos nos campos código ou 
nome (vide Fig. 83). Após fazer a escolha destes, o usuário deve selecioná-los na lista exibida. 
Tal lista contém o código e o nome do curso, a modalidade de ensino e a data de início de 
funcionamento.

FIGuRA 8 Relatório de Laboratório por curso
Fonte: dEEd/Inep.
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Na Figura 84, há exemplo de Relatório de Laboratório por Curso, emitido no formato 

PdF.  Neste há as seguintes informações: nome e código da IES; título do relatório; situação da 

IES no Censo de referência; o total de cursos da IES; o código e nome do curso; nível e grau 

acadêmico; modalidade de ensino; código e nome do laboratório; área geral do laboratório 

e o total de laboratórios por curso.

FIGuRA 84 Exemplo de Relatório de Laboratório por curso (PDF)
Fonte: dEEd/Inep.

Por sua vez, o Relatório de Laboratório por Curso no formato em XLs (Fig. 85) exibirá, 

por meio de colunas e de linhas, as mesmas variáveis descritas no formato em PdF: código e 

nome do curso; nível e grau acadêmico; modalidade de ensino; código e nome do laboratório; 

área geral e o total de laboratórios:

FIGuRA 85 Exemplo de Relatório de Laboratório por curso (XLS)
Fonte: dEEd/Inep.

Total de laboratórios
vinculados ao curso
de Biblioteconomia.

Total de cursos com
laboratório vinculado.
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A subseção 1.4 se encerra aqui. Trataremos a seguir a respeito dos relatórios de Alunos.

1.5  RElATóRIOS dE AlUNOS

Para emitir os relatórios de Alunos, acesse na página inicial do Censup, o menu Relatórios, 

em seguida, selecione a opção Alunos. Conforme ilustrado na Fig. 86, há dois tipos de relatórios 

gerados pelo Censup, a partir dos dados coletados no Módulo Aluno:

• detalhado por aluno; e

• alunos de anos anteriores. 

FIGuRA 86 Percurso para Relatórios – Alunos
Fonte: dEEd/Inep.

A seguir detalharemos os dois relatórios individualmente e por tipo de relatório disponível 

para cada opção.

1.5.1  Relatório Detalhado por Aluno

o Relatório Detalhado por Aluno pode ser encontrado no menu Relatórios, selecionando 

a opção Alunos e, em seguida, Detalhado por Aluno (Fig. 87). Este relatório traz uma lista de 

alunos com todas suas informações cadastrais e de vínculo a curso. 

FIGuRA 87 Percurso para Relatórios – Alunos – Detalhado por Aluno
Fonte: dEEd/Inep.

Após o usuário clicar na opção Detalhado por Aluno, o sistema exibirá a tela Relatório 

Detalhado por Aluno, conforme ilustrado na Figura 88:
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FIGuRA 88 Relatório Detalhado por Aluno
Fonte: dEEd/Inep.
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diversos filtros podem ser adotados pelo usuário a fim de refinar os relatórios detalhados 

por aluno. Para ilustrar, é possível realizar pesquisa por meio da opção curso da IES. ao clicar 

no ícone , é possível escolher o curso por meio do seu código, nome ou local de oferta.

os usuários também podem delimitar o relatório a ser emitido por meio da modalidade 

de ensino; nacionalidade; status do aluno; aluno Parfor; carga horária total ou integralizada, 

além do turno, do semestre de referência, da raça/cor do aluno; da mobilidade acadêmica; 

do grau acadêmico, da situação do aluno; formas de ingresso/seleção; tipos de deficiência; 

programas de reserva de vagas; apoio social; atividade extracurricular; no campo aluno 

ingressante, pode-se selecionar o primeiro ou segundo semestre, e no campo ano, há a opção 

2015 ou 2017. Em tipo de relatório, há três opções de escolha para o usuário: PDF, XLS ou CSV.

A Figura 89 traz exemplo de Relatório Detalhado por Aluno emitido no formato PdF. 

Como pode ser visto, o relatório conta com as seguintes informações: nome e código da IES; 

título do relatório; situação da IES no Censo de referência; total de alunos e os filtros que 

porventura tenham sido aplicados na geração do respectivo relatório.

 As variáveis contidas no relatório se referem a diversos dados de alunos: ID (identificação 

do aluno no Inep); CPF; nome; nacionalidade, raça/cor; código do curso ao qual o aluno 

está vinculado; nome do curso; turno/EAD; semestre de ingresso; situação do aluno na IES 

(cursando, transferido, trancamento); Parfor; carga horária total do curso por aluno; carga 

horária integralizada pelo aluno; tipo de escola em que concluiu o Ensino Médio; semestre 

de referência;  país, estado e município do local de oferta e a forma de ingresso/seleção.

FIGuRA 89 Exemplo de Relatório Detalhado por Aluno (PDF)
Fonte: dEEd/Inep.

o arquivo em XLs, por sua vez, apresenta as mesmas variáveis que aquelas presentes 

no relatório no formato PdF. A Figura 90 traz um exemplo de relatório emitido neste formato:
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FIGuRA 90 Exemplo de Relatório Detalhado por Aluno (XLS)
Fonte: dEEd/Inep.

deve-se destacar que parte da estrutura deste relatório foi apresentada na seção 1.1.4 do 

presente manual. Utilizamos a descrição do Relatório Detalhado por Aluno a fim de ilustrarmos 

o formato CsV. de modo a evitarmos a repetição desnecessária de conteúdo, solicitamos aos 

nossos usuários que acessem o conteúdo daquela seção a respeito do formato em CsV do 

Relatório Detalhado por Aluno. 

1.5.2  Relatório de Alunos de Anos Anteriores

o Relatório de Alunos de Anos Anteriores pode ser acessado no módulo Relatórios, 

deve-se clicar em Alunos e depois em Alunos de Anos Anteriores (vide Fig. 91). Este relatório é 

formado por uma lista de alunos do Censo atual que precisam ser justificados ou que já o foram.

FIGuRA 91 Percurso para Relatórios – Alunos – Alunos de Anos Anteriores
Fonte: dEEd/Inep.

Após clicar em Alunos de Anos Anteriores, o usuário é remetido para a tela ilustrada na 

Figura 92. Como ilustrado, diversos filtros podem ser aplicados pelo usuário a fim de refinar a 

emissão dos relatórios: situação em anos anteriores (desvinculado do curso, transferido para 

outro curso da mesma IEs, formado, falecido, sem vínculo no Censo anterior, semestre de 

ingresso diferente do informado no Censo anterior); aluno justificado (sim ou não) e tipo de 

relatório (PdF ou XLs).



MANUAl dE PREENChIMENTO dO CENSO dA EdUCAÇÃO SUPERIOR 2017
módulo RElATóRIos62

FIGuRA 92 Relatório de Alunos de Anos Anteriores
Fonte: dEEd/Inep.

o Relatório de Alunos de Anos Anteriores, no formato PdF, é ilustrado na Figura 93. No 

relatório, há as seguintes informações: nome e código da IES; título do relatório; situação da IES 

no Censo de referência; ID do aluno; CPF e nome; código e nome do curso; data de ingresso; 

situação atual do aluno; situação anterior do aluno e justificativa (de vínculo de aluno). 

FIGuRA 93 Relatório de Alunos de Anos Anteriores (PDF)
Fonte: dEEd/Inep.

o arquivo em XLs apresenta as mesmas variáveis presentes no formato PdF. A distinção 

entre ambos os relatórios está na forma de organização dos dados e nas próprias funcionalidades 

do Excel, que permitem a manipulação de dados, a adoção de diversos filtros, a geração de 

gráficos entre outros.

ConsidEraçÕEs finais

o Manual do Usuário – Módulo relatórios – apresentou um panorama geral, de modo a 

abranger todas suas funcionalidades, por meio da apresentação dos relatórios que o compõem. 



6363MANUAl dE PREENChIMENTO dO CENSO dA EdUCAÇÃO SUPERIOR 2017
módulo RElATóRIos

 devemos lembrar que o conteúdo do presente manual está diretamente relacionado ao 

preenchimento prévio dos seguintes Módulos: IEs, docente, Cursos e Alunos. Assim, o usuário 

só conseguirá acessar os dados dos relatórios depois de ter completado a coleta de dados no 

Censup dos respectivos Módulos.

No presente manual, foram passadas instruções passo-a-passo sobre como acessar cada 

um dos relatórios disponibilizados no Censup. Além disso, descrevemos a funcionalidade de cada 

tipo de relatório (consulta em tela, PdF, XLs e CsV). Por fim, apresentamos aos usuários todos 

os 15 relatórios emitidos pelo Censup: relatórios da IEs (totalizando cinco opções); relatórios 

de docente (com quatro documentos); relatórios de Cursos (totalizando quatro documentos) 

e relatórios de Alunos (com o total de dois). 

Esperamos que o conteúdo do presente manual auxilie os usuários do Censup durante o 

preenchimento do Censo da Educação superior. Além disso, visamos à divulgação das ferramentas 

disponíveis no sistema a fim de que o trabalho realizado pelas Instituições de Ensino superior 

durante o Censo seja facilitado.

Caso tenha dúvida sobre o conteúdo abordado nesse módulo, não hesite em entrar em 

contato conosco. 

Equipe do Censo da Educação Superior

censosuperior@inep.gov.br
(61) 2022-3118
(61) 2022-3130
(61) 2022-3128

CONSIdERAÇõES fINAIS
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