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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 2018, a saber: o módulo Instituição de Educação 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 elaboração 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 Relatório, 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 Relatório 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 autonomia no esclarecimento de eventuais dúvidas por meio do conteúdo dos manuais. 

Ratificamos que o atendimento via telefone e correio eletrônico continua em 

funcionamento 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!

Equipe do Censo da Educação Superior
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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. 

Cada um dos 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.

1 MÓDULO RELATÓRIO
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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; 

• Cursos – Relatório de Curso com aluno do Censo anterior não carregado para o 

Censo atual.

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 (Figura 1):

FIGURA 1 Percurso para Relatórios – IES – Consolidado da IES
Fonte: DEED/Inep.
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Posteriormente, o usuário será remetido para a tela ilustrada na Figura 2:

FIGURA 2 Relatório Consolidado da IES (Consulta em Tela)
Fonte: DEED/Inep. 

Conforme ilustrado na Figura 2, este relatório disponibiliza a compilação de diversos dados 
ao usuário para serem visualizados de forma rápida na própria tela do Censup. 

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 Figura 2: Dados de alunos 
vinculados. Ao clicar nessa opção, o sistema abrirá uma tabela (vide Figura 3).

FIGURA 3 Relatório Consolidado da IES – Dados de Alunos Vinculados
Fonte: DEED/Inep.
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Quando a informação da tabela for relacionada a alguma conta que o sistema faz (contar 

o número de alunos cadastrados que possuem situação de vínculo igual a “cursando”, 

por exemplo), 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. Sendo assim, ao selecionarmos o valor “5081” conforme 

apresentado na Figura 3, obteremos uma listagem desses alunos em um arquivo Excel. 

A Figura 4 ilustra o modelo desse arquivo, no entanto, os alunos e cursos foram desidentificados.

FIGURA 4 Exemplo de Relatório Consolidado da IES – Dados de Alunos Expandidos (XLS)
Fonte: DEED/Inep.

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: identificação da IES, título 

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 Polos da IES, disponível 

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

de Polos da IES (Figura 5):

FIGURA 5 Percurso para Relatórios – IES – Listagem de Polos da IES
Fonte: DEED/Inep.

Ao selecionar a opção PDF, no campo Tipo de Relatório, o relatório será exibido conforme 

ilustrado na Figura 6.
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FIGURA 6 Exemplo de Relatório Listagem de Polos da IES (PDF)
Fonte: DEED/Inep.

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 polo, 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 Polos da IES – disponível na página inicial do Censup, no menu Relatórios, na opção 

IES, deve-se selecionar Listagem de Polos da IES (vide Figura 5).

Ao selecionar a opção .XLS, no campo Tipo de Relatório, o relatório será exibido, 

conforme ilustrado na Figura 7. Nota-se que o usuário poderá aplicar diversos tipos de filtros 

para a pesquisa de dados específicos, bem como escolher várias formas de classificação:

FIGURA 7 Exemplo de Relatório Listagem de Polos da IES (XLS)
Fonte: DEED/Inep.
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1.1.4 Relatórios no Formato .CSV
O último formato disponível para acesso aos dados é o .CSV. Tal formato é representado 

por arquivo do tipo texto e usa o caractere ponto e vírgula ( ; ) para delimitar os campos do relatório. 

Ele pode ser aberto no Excel (Microsoft), no Calc (Libreoffice) ou pode ser lido por diversos 

outros programas. Caso sua IES queira importar os dados desse arquivo para algum software, 

a codificação do arquivo é: ISO8859-1.

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 (Figura 8):

FIGURA 8 Percurso para Relatórios – Alunos – Detalhado por Aluno
Fonte: DEED/Inep.

Ao selecionar a opção CSV no campo Tipo de Relatório, o usuário poderá abrir o relatório 

no Microsoft Excel ou no LibreOffice Calc. Dessa forma, cada variável será exibida em uma coluna 

e será possível usar as ferramentas desses programas (Figura 9):

FIGURA 9 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. O objetivo é que os pesquisadores institucionais 

(PI) conheçam tais ferramentas, a fim de ganharem maior autonomia durante a etapa de 

preenchimento do Censo.
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1.2 RELATÓRIOS DE IES

Há cinco relatórios de IES disponíveis no Censup para consulta: 

• Detalhado por Biblioteca;

• Listagem de Polos da IES;

• 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 Figura 10):

FIGURA 10 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

Este relatório 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 Figura 11):

FIGURA 11 Percurso para Relatórios – IES – Detalhado por Biblioteca
Fonte: DEED/Inep.
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Após clicar em Detalhado por Biblioteca, o usuário será remetido para a tela ilustrada 

na Figura 12:

FIGURA 12 Relatório Detalhado por Biblioteca
Fonte: DEED/Inep.

Como se pode observar na Figura 12, 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 13. 

FIGURA 13 Relatório Detalhado por Biblioteca – Tipo de Relatórios
Fonte: DEED/Inep.
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O relatório em formato .PDF (vide Figura 14) 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 14 Exemplo de Relatório Detalhado de Biblioteca (PDF)
Fonte: DEED/Inep.

No relatório em formato .XLS (vide Figura 15), 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.
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FIGURA 15 Exemplo de Relatório Detalhado de Biblioteca (XLS)
Fonte: DEED/Inep.

Por último, há também a possibilidade de visualizar o Relatório Detalhado de Biblioteca 

da IES por meio do formato .CSV. Esse formato apresenta as mesmas informações do formato 

.XLS.

1.2.2 Relatório Listagem de Polos da IES

Este relatório está disponível na página inicial do Censup, no menu Relatórios, clique em 

IES, em seguida, selecione a opção Listagem de Polos da IES (vide Figura 16):

FIGURA 16 Percurso para Relatórios – IES – Listagem de Polos da IES
Fonte: DEED/Inep.

O Relatório Listagem de Polos 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 Figura 17):

FIGURA 17 Listagem de Polos da IES – Tipo de Relatório
Fonte: DEED/Inep.
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O Relatório Listagem de Polos (vide Figura 18), no formato .PDF, semelhantemente aos 

outros relatórios, apresentará as seguintes informações: código e nome da IES; título do relatório; 

situação da IES no Censo de referência; o quantitativo total de polos; o código do local de oferta 

do polo; o nome e o tipo de local de oferta do referido polo.

999 - IES

Listagem de Pólos da IES

40Total de Pólos:

Censo 2018 Aberto

Código Nome Tipo de Local de Oferta

1057 Campus ABC Unidade acadêmica, Pólo

1069 Campus DEF Pólo UAB, Pólo

2222 Campus GHI Pólo UAB, Pólo

22222 Campus JKL Pólo UAB, Pólo

2333333 Campus MNO Pólo UAB, Pólo

FIGURA 18 Exemplo de Relatório Listagem de Polos da IES (PDF)
Fonte: DEED/Inep.

O relatório no formato .XLS (Figura 19), 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 polo, na segunda, o nome do polo 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, Polo UAB, ou Polo).

FIGURA 19 Exemplo de Relatório Listagem de Polos da IES (XLS)
Fonte: DEED/Inep.

1.2.3 Relatório de Identificação da IES 

Para acessar este relatório, o usuário deverá, na página inicial do Censup no menu 

Relatórios, clicar em IES e, depois disso, selecionar a opção Identificação da IES (vide Figura 20):
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FIGURA 20 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 Figura 21).

FIGURA 21 Relatório de Identificação da IES no Censo 2018 – Tipo de Relatórios
Fonte: DEED/Inep.

O Relatório de Identificação da IES, em formato .PDF (vide Figura 22), 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.

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 possamos realizar uma carga pontual dos campos 

que foram atualizados.
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FIGURA 22 Exemplo de Relatório de Identificação da IES (PDF)
Fonte: DEED/Inep.

O Relatório de Identificação da IES em formato .XLS (vide Figura 23), assim como o arquivo 

em PDF, apresenta os dados da mantenedora, dados da IES, do procurador institucional, do 

pesquisador institucional e dos locais de oferta.
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FIGURA 23 Exemplo de Relatório de Identificação da IES (XLS)
Fonte: DEED/Inep.

1.2.4 Relatório Consolidado da IES

Este relatório está disponível no menu Relatórios, ao clicar em IES e, em seguida, 

na opção Consolidado da IES (vide Figura 24):

FIGURA 24 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 Figura 25). Os dois tipos de arquivos apresentam os quantitativos de informações gerais 

da instituição sobre cursos, alunos e docentes.
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FIGURA 25 Relatório Consolidado da IES – Tipo de Relatório
Fonte: DEED/Inep.

Na Figura 26, 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 

ressaltar que o exemplo na Figura 26 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.

Relatório Consolidado da IES
Dados dos Cursos

144 10

0 0

0 0

Dados Gerais de Aluno

Total de Vagas Oferecidas nos Turnos

Total de Vagas Novas Oferecidas

Vagas Novas (vestibular, ENEM, avaliação
seriada e processos seletivos simplificados)

  Matutino

  Vespertino

  Integral

10998

0

0

2404

6053

602

0

0

0

0

11600

0

0

2404

6053

  Noturno

8457 602 9059

Vagas e Inscritos
Modalidade de Ensino

Presencial EAD
Total

Total de Vagas Remanescentes Oferecidas

Vagas Remanescentes (óbito, jubilamento ,
transferência interna e externa etc.)

  Matutino

  Vespertino

  Integral

0

0

703

1738

0

0

0

0

0

0

703

1738

  Noturno

2441 0 2441

Total de Inscritos para Vagas Novas

Inscritos para Vagas Novas (vestibular, ENEM,
avaliação seriada e processos seletivos
simplificados)

  Matutino

  Vespertino

  Integral

0

0

15316

44314

0

0

0

0

0

0

15316

44314

  Noturno

59630 420 60050

Total de Inscritos para Vagas Remanescentes

Inscritos para Vagas Remanescentes (óbito,
jubilamento , transferência interna e externa
etc.)

  Matutino

  Vespertino

  Integral

0

0

1401

4060

0

0

0

0

0

0

1401

4060

  Noturno

5461 0 5461

Total de Inscritos nos Turnos 65252 420 65672

Total de Vagas Oferecidas para Programas Especiais

Vagas de Programas Especiais (PARFOR,
PRONERA,etc.)

  Matutino

  Vespertino

  Integral

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

100

  Noturno

100 0 100

Total de Inscritos para Vagas de Programas Especiais

Inscritos para Vagas de Programas Especiais
(PARFOR, PRONERA,etc.)

  Matutino

  Vespertino

  Integral

0

0

0

161

0

0

0

0

0

0

0

161

  Noturno

161 0 161

EADPresenciais

Total de Cursos com aluno vinculado

Total de Alunos PARFOR 1° Semestre:

Total de Alunos PARFOR 2° Semestre:

Total de Cursos com aluno vinculado

Total de Alunos PARFOR 1° Semestre:

Total de Alunos PARFOR 2° Semestre:

Emitido por: NARA NUBIA VIEIRA 04/01/2019 15:161

FIGURA 26 Exemplo de Relatório Consolidado da IES (PDF)
Fonte: DEED/Inep.

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.
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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 Figura 25). Em seguida, será 

remetido para a tela ilustrada na Figura 27:

FIGURA 27 Relatório Consolidado da IES
Fonte: DEED/Inep. 

Conforme ilustrado na Figura 27, 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 candidatos 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.
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6. Total de Alunos em Mobilidade Acadêmica: apresenta o total de alunos em mobilidade 

acadêmica, no âmbito nacional ou internacional (em intercâmbio ou no 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 

Figura 28). 
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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 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 28 Relatório Consolidado da IES – Dados de Alunos Vinculados
Fonte: DEED/Inep.

Quando a informação da tabela for relacionada a alguma conta que o sistema faz (contar 

o número de alunos cadastrados que possuem situação de vínculo igual a “cursando”, por 

exemplo), 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. Sendo assim, ao selecionarmos o valor “5081” conforme 

apresentado na Figura 28, obteremos uma listagem desses alunos em um arquivo Excel. 

A Figura 29 ilustra o modelo desse arquivo, no entanto, os alunos e cursos foram desidentificados.
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FIGURA 29 Exemplo de Relatório Consolidado da IES – Dados de Alunos Expandidos (XLS)
Fonte: DEED/Inep.

1.2.5 Relatório de Série Histórica da IES

Este relatório está disponível no menu Relatórios, ao clicar em IES e, em seguida, na 

opção Série Histórica da IES (vide Figura 30). O Relatório de Série Histórica da IES é o último 

relatório referente ao Módulo IES. Ele fornece um comparativo anual, exibindo dados do Censo 

atual e dos dois anteriores para fins de análise comparativa.  

FIGURA 30 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 Figura 31). Para visualizá-lo em PDF, o usuário deve escolher a opção 

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

FIGURA 31 Relatório de Série Histórica da IES (Tipo de Relatório)
Fonte: DEED/Inep.
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Na Figura 32, há um 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 Figura 32, por exemplo, há informações dos anos 2016, 2017 e 2018. 

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. 

FIGURA 32 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 
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Superior. Na Figura 32, por exemplo, nota-se discrepância nos dados informados pela IES no 

que se refere ao quantitativo de funcionários técnico-administrativos de nível médio. 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 31, o usuário deve selecionar em tipo de arquivo a opção XLS. Neste formato, 

são mostradas as mesmas variáveis que descrevemos no relatório em formato .PDF.

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 Figura 33, há quatro 

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

• Curso por Docente;

• Detalhado por Docente;

• Docentes por Curso; e

• Docentes por Grau de Formação e Regime de Trabalho.

FIGURA 33 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 este relatório, o usuário deve acessar a página inicial do Censup, no menu 

Relatórios, clique em Docente, em seguida, Curso por Docente (vide Figura 34):
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FIGURA 34 Percurso para Relatórios – Docente – Curso por Docente
Fonte: DEED/Inep.

O usuário será então remetido para a tela Relatório de Curso por Docente (vide Figura 35). 

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 2018 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 Figura 35).

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 35 Relatório de Curso por Docente
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Fonte: DEED/Inep.

Ao solicitar a emissão de Relatório de Curso por Docente (vide Figura 36), 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 31/12/2018; 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 31/12/2018) apareçam 

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

vinculado, linha a linha (Figura 36):

FIGURA 36 Exemplo de Relatório de Curso por Docente (PDF)
Fonte: DEED/Inep.
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No relatório em XLS (Figura 37), o nome de cada docente se repete para cada curso ao 

qual ele estiver vinculado.

FIGURA 37 Exemplo de Relatório de Curso por Docente (XLS)
Fonte: DEED/Inep.

1.3.2 Relatório Detalhado por Docente

Este relatório 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 Figura 38):

FIGURA 38 Percurso para Relatórios – Docente – Detalhado por Docente
Fonte: DEED/Inep.

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

39). 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 39 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 Figura 39, 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 Figura 40) 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 40 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 

Figura 41). 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 41 Relatório Detalhado por Docente (XLS)
Fonte: DEED/Inep.
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Este relatório está disponível também em .CSV. Os dados apresentados neste formato 

são iguais ao do formato .XLS.

1.3.3 Relatório de Docentes por Curso

Este relatório, 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 Figura 42):

FIGURA 42 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 43. 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 31/12/2018; grau de formação (com ou sem 

formação de nível superior) e tipo de relatório (.PDF ou .XLS). 

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 Figura 43. Após a escolha ou não dos filtros, o usuário deverá clicar em emitir relatório 

(no formato .PDF ou .XLS) para visualizá-lo.
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FIGURA 43 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 44, 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 Figura 44, 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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2 - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Relatório De Docentes Por Curso

Censo 2018 Aberto

Este relatório oferece os insumos para o cálculo do CPC apenas para os docentes em exercicio.

Curso: ZZZ- AGRONOMIA Quant. de Docentes: 3

Cód. Nome CPF Grau de
Formação

Regime de
Trabalho Situação AtuaçãoPós-Graduação

12121212 Fulano Com formação de
nível superior Mestrado Tempo integral com

DE Esteve em exercício

Ensino em curso de graduação presencial |
Pesquisa | Ensino em curso de graduação a

distância Ensino de pós-graduação stricto
sensu a distância || Ensino de pós-
graduação stricto sensu presencial

44444 Beltrano Sem formação de
nível superior

Tempo integral com
DE Esteve em exercício Ensino em curso de graduação presencial

11111 Ciclano xxx.xxx.xxx-xx Sem formação de
nível superior

Tempo integral com
DE Esteve em exercício

Ensino em curso de graduação presencial |
Ensino em curso de graduação a distância
Ensino de pós-graduação stricto sensu a

distância || Ensino de pós-graduação stricto
sensu presencial

Curso: YYY - ARQUITETURA E URBANISMO Quant. de Docentes: 1

Cód. Nome CPF Grau de
Formação

Regime de
Trabalho Situação AtuaçãoPós-Graduação

99999 Fulano Sem formação de
nível superior

Tempo integral com
DE Esteve em exercício Ensino em curso de graduação presencial

Curso: XXX - ESTATÍSTICA Quant. de Docentes: 3

Cód. Nome CPF Grau de
Formação

Regime de
Trabalho Situação AtuaçãoPós-Graduação

88888 Com formação de
nível superior Mestrado Tempo integral com

DE Esteve em exercício

Ensino em curso de graduação presencial |
Pesquisa | Ensino em curso de graduação a

distância Ensino de pós-graduação stricto
sensu a distância || Ensino de pós-
graduação stricto sensu presencial

xxx.xxx.xxx-xx

xxx.xxx.xxx-xx

xxx.xxx.xxx-xx

Ciclano xxx.xxx.xxx-xx

FIGURA 44 Exemplo de Relatório de Docentes por Curso (PDF)
Fonte: DEED/Inep.

Ao abrir o arquivo no formato .XLS (vide Figura 45), 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 45 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 Figura 46):
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FIGURA 46 Percurso para Relatórios – Docente – Docente por Grau de Formação e Regime de 
Trabalho
Fonte: DEED/Inep.

Em seguida, o sistema exibirá a tela Docentes Vinculados a Curso por Grau de Formação 

e Regime de Trabalho. A Figura 47 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 47 Docentes Vinculados a Curso por Grau de Formação e Regime de Trabalho
Fonte: DEED/Inep.

Na opção consulta em tela (vide Figura 48), 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 48 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, 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 Figura 49 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 Figura 49, as seguintes informações de docentes disponibilizadas neste 

relatório são: identificação do docente no Inep (ID); CPF; nome; nome da mãe do docente; 

data de nascimento; sexo e atuação na IES.

FIGURA 49 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 Figura 50). 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.

999 - IES Y

Censo2018 AbertoRelatório Docentes Vinculados a Curso por Grau de Formação e Regime de Trabalho

Relatório de Docentes Vinculados a Curso por Grau de Formação e Regime de Trabalho
Filtros:
Para o CPC, só serão contabilizados os docentes com grau de formação igual a "Mestrado" e "Doutorado" e regime de trabalho igual a "Tempo integral com DE" , "Tempo
integral sem DE" e "Tempo parcial".

Regime de Trabalho Sem Graduação Graduação Especialização Mestrado Doutorado Total

5005001 - ABI - ARTES CÊNICAS - 1

Tempo integral com DE 1 0 0 0 0 1

Tempo integral sem DE 0 0 0 0 0 0

Tempo parcial 0 0 0 0 0 0

Horista 0 0 0 0 0 0

Total Geral 100001

Regime de Trabalho Sem Graduação Graduação Especialização Mestrado Doutorado Total

5005002 - ABI - ARTES PLÁSTICAS - 0

Tempo integral com DE 0 0 0 0 0 0

Tempo integral sem DE 0 0 0 0 0 0

Tempo parcial 0 0 0 0 0 0

Horista 0 0 0 0 0 0

Total Geral 000000

Emitido por: 1 04/01/2019 15:11
(1) Para o Cálculo do CPC, serão considerados apenas os docentes em exercício.

FIGURA 50 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 Figura 51). 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 51 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 Figura 52, há cinco 

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; 

• Laboratório por Curso; e

• Curso com aluno do Censo anterior não carregado para o Censo atual.

FIGURA 52 Percurso para Relatórios – Cursos 
Fonte: DEED/Inep.

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

para cada opção.



MANUAL DE PREENCHIMENTO DO CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 2018
MÓDULO RELATÓRIO40

1.4.1 Relatório Consolidado de Cursos

Para acessar este relatório, o usuário deve acessar a página inicial do Censup, no menu 

Relatórios, clique em Cursos, em seguida, Consolidado de Cursos (Figura 53):

FIGURA 53 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 Figura 54). Nesta, há vários tipos de filtros que o usuário pode adotar a fim de refinar 

sua busca e, consequentemente, emitir o relatório. 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 de referência (para as Universidades Federais) 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 54 Relatório Consolidado de Cursos
Fonte: DEED/Inep.
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Depois de o usuário ter optado pelo formato consulta em tela, no campo tipo de 

relatório (vide Figura 54), o sistema exibirá o Relatório Consolidado de Cursos, conforme 

ilustrado na Figura 55. No relatório, são exibidas as informações de cursos a partir do local de 

oferta. Na Figura 55, por exemplo, a IES possui quatro locais de oferta: Campus A, Campus B, Campus 

C e Campus D.

FIGURA 55 Relatório Consolidado de Cursos (Consulta em Tela)
Fonte: DEED/Inep.

A fim 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 56.

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

modalidade; nível; turno; quantitativo de vagas novas, quantitativo de vagas remanescentes; 

quantitativo de vagas em Programas Especiais; quantitativo de inscrições para novas vagas; 

quantitativo de inscritos para vagas remanescentes; quantitativo de inscritos para vagas 

em Programas Especiais; quantitativo de ingressos; quantitativo de matrículas; quantitativo 

de concluintes; quantitativo de trancamentos; quantitativo de alunos desvinculados e, por 

último, o quantitativo de alunos falecidos.
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FIGURA 56 Exemplo de Relatório Consolidado de Cursos – Consulta em tela 1
Fonte: DEED/Inep.

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 quantitativos aparecem grafados em azul, conforme ilustrado na Figura 57. Ao 

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

naquela situação selecionada.

FIGURA 57 Relatório Consolidado de Cursos – Consulta em tela 2
Fonte: DEED/Inep.



MANUAL DE PREENCHIMENTO DO CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 2018
MÓDULO RELATÓRIO 4343

Por sua vez, o arquivo em formato .PDF (Figura 58) 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.26-ESCOLA NACIONAL DE CIÊNCIAS ESTATÍSTICAS Censo2018 Aberto

Relatório Consolidado de Cursos - 2018
Total de cursos: 1
Filtros: Semestre:PRIMEIRO ;

Desvinc. FalecidosCódigo Nome Grau Modal. Nível Turno Vagas
Novas

Vagas
Remanescentes

Insc. para
V.N* Ingressos Tranc.Insc. para

V.R* Matrículas Concluintes

Local de Oferta: Unidade SEDE

Vagas em Prog.
Esp*

Insc. para
V.P.E*

2137 ESTATÍSTICA Bacharelado Presencial Graduação 0 0 0

Matutino 0 0 0 0 0 0 00 0
Vespertino 0 0 0 0 0 0 00 0
Noturno 0 0 0 0 0 0 00 0
Integral 0 0 0 0 0 0 00 0

0 0 0 0 0 0 0Total 0 0

Emitido por: DOUGLAS PEREIRA DA SILVA 1 31/12/2018 10:31

'*'-"Vagas e inscritos são informações do ano"
 Vagas em Prog. Esp.:Vagas em Programas Especiais.
 Insc. para V.N.: Inscritos para Vagas Novas.
 Insc. para V.R.: Inscritos para Vagas Remanescentes.
 Insc. para V.P.E.: Inscritos para Vagas de Programas Especiais.

2137 ESTATÍSTICA Bacharelado2137 ESTATÍSTICA Bacharelado

FIGURA 58 Exemplo de Relatório Consolidado de Cursos (PDF)
Fonte: DEED/Inep.

O arquivo em XLS apresenta todos os dados consolidados por curso (vide Figura 59), 

apresentando na primeira coluna o código e o nome do local de oferta.

FIGURA 59 Exemplo de Relatório Consolidado de Cursos (XLS)
Fonte: DEED/Inep.

1.4.2 Relatório Detalhado por Curso

Este relatório 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 

Figura 60):

FIGURA 60 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 



MANUAL DE PREENCHIMENTO DO CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 2018
MÓDULO RELATÓRIO44

opções de filtro (vide Figura 61): 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.

FIGURA 61 Relatório Detalhado por Curso
Fonte: DEED/Inep.

Ao optar pelo relatório do tipo PDF (vide Figura 62), o usuário terá acesso ao 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. 
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FIGURA 62 Exemplo de Relatório Detalhado por Curso (PDF)
Fonte: DEED/Inep.

A Figura 63 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 63 retrata o relatório parcialmente, 

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

FIGURA 63 Exemplo de Relatório Detalhado por Curso (XLS)
Fonte: DEED/Inep.

1.4.3 Relatório de Cursos por Local de Oferta 

Para acessar este relatório, 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 Figura 64). 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.
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FIGURA 64 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 65. 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, Polo 

UAB ou Polo); se houve alunos vinculados em 2018 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 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 65 Relatório de Cursos por Local de Oferta
Fonte: DEED/Inep.
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A Figura 66 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.

FIGURA 66 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 67 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.
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FIGURA 67 Exemplo de Relatório de Cursos por Local de Oferta (XLS)
Fonte: DEED/Inep.

1.4.4 Relatório de Laboratório por Curso

Este relatório pode ser acessado na página inicial do Censup, no módulo Relatórios, 

deve-se clicar em Cursos, e em seguida selecionar Laboratório por Curso (vide Figura 68). 

Este relatório apresenta uma lista dos laboratórios vinculados a cada curso.

FIGURA 68 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 Figura 69). 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 
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ou nome (vide Figura 69). 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 69 Relatório de Laboratório por Curso
Fonte: DEED/Inep.

Na Figura 70, 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 70 Exemplo de Relatório de Laboratório por Curso (PDF)
Fonte: DEED/Inep.
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Por sua vez, o Relatório de Laboratório por Curso no formato .XLS (Figura 71) exibirá, 

por meio de colunas e de linhas, as mesmas variáveis descritas no formato em PDF. No entanto, 

as informações de cursos (código, nome, etc.) se repetem para cada laboratório ao qual ele 

está vinculado.

FIGURA 71 Exemplo de Relatório de Laboratório por Curso (XLS)
Fonte: DEED/Inep.

1.4.5 Relatório de Curso com aluno do Censo anterior não carregado 
para o Censo atual

Para acessar este relatório, o usuário deve acessar a página inicial do Censup, selecionar 

o módulo Relatórios, clicar sobre a opção Cursos e em seguida selecionar Curso com aluno 

do Censo anterior não carregado para o Censo atual (vide Figura 69). Este relatório apresenta 

uma lista de cursos da IES que estavam no Censo anterior mas que não foram carregados para 

o Censo atual mesmo havendo alunos com situação de Cursando ou Matrícula Trancada no 

Censo anterior.

FIGURA 72 Percurso para Relatórios – Cursos – Curso com aluno do Censo anterior não carregado 
para o Censo atual
Fonte: DEED/Inep.
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Esse relatório está disponível nos formatos .PDF, .XLS e em Consulta em tela (vide Figura 73). 

FIGURA 73 Relatório Curso com aluno do Censo anterior não carregado para o Censo atual
Fonte: DEED/Inep.

Ao optar pelo formato consulta em tela, no campo tipo de relatório, o sistema exibirá 

o relatório, conforme ilustrado na Figura 74. Neste relatório, são exibidas as informações da 

IES (código, nome, categoria administrativa e organização acadêmica), assim como os dados 

dos cursos que não foram carregados para o Censo atual sendo que no Censo anterior havia 

alunos com situação de vínculo igual a Cursando ou Matrícula Trancada. Os dados de curso 

apresentados são: código e nome do curso e quantidade de alunos no censo anterior. 

FIGURA 74 Relatório Curso com aluno do Censo anterior não carregado para o Censo atual 
(Consulta em tela)
Fonte: DEED/Inep.

A quantidade de alunos no Censo anterior é apresentada como um hiperlink. Ao clicar 

nesse valor, o sistema irá abrir uma planilha em Excel com a lista nominal desses alunos, 

conforme Figura 75.

FIGURA 75 Lista nominal dos alunos do curso selecionado
Fonte: DEED/Inep.
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De posse dessa informação, o usuário pode identificar o motivo do curso não ter sido 

carregado para o Censo atual. Verifique abaixo o que se deve fazer em cada situação:

• Curso esteve em funcionamento durante o ano de referência do Censo e está na visão 

pública do e-MEC: o PI deve solicitar ao Censo a carga pontual do curso para que o 

número de alunos de sua IES não ficar subestimado. 

• Curso esteve em funcionamento durante o ano de referência do Censo, mas não está 

na visão pública do e-MEC: o PI deve solicitar junto ao MEC para regularizar a situação 

desse curso.

• Curso não esteve em funcionamento durante o ano de referência do Censo: verifique 

no registro administrativo de sua IES se os alunos listados na planilha em Excel estavam 

vinculados a outro curso no ano de referência do Censo.

Este relatório nos formatos .PDF e .XLS apresentam as mesmas informações da Consulta 

em tela. Para fim de visualização, a Figura 76 e a Figura 77 mostram a estrutura dos formatos 

.PDF e .XLS, respectivamente.

FIGURA 76 Relatório Curso com aluno do Censo anterior não carregado para o Censo atual (PDF)
Fonte: DEED/Inep.

FIGURA 77 Relatório Curso com aluno do Censo anterior não carregado para o Censo atual (XLS)
Fonte: DEED/Inep.

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, 
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em seguida, selecione a opção Alunos. Conforme ilustrado na Figura 78, 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 78 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

Este relatório pode ser encontrado no menu Relatórios, selecionando a opção Alunos 

e, em seguida, Detalhado por Aluno (Figura 79). Este relatório traz uma lista de alunos com 

todas suas informações cadastrais e de vínculo a curso. 

FIGURA 79 Percurso para Relatórios – Alunos – Detalhado por Aluno
Fonte: DEED/Inep.

Após o usuário selecionar essa opção, o sistema exibirá a tela Relatório Detalhado por 

Aluno, conforme ilustrado na Figura 80:
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FIGURA 80 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 ano de ingresso e o semestre (no caso das universidades 

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

A Figura 81 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 81 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 82 traz um exemplo de relatório emitido neste formato:
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FIGURA 82 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 .CSV do Relatório 

Detalhado por Aluno. 

1.5.2 Relatório de Alunos de Anos Anteriores

Este relatório pode ser acessado no módulo Relatórios, deve-se clicar em Alunos e 

depois em Alunos de Anos Anteriores (vide Figura 83). Este relatório é formado por uma lista 

de alunos do Censo atual que precisam ser justificados ou que já o foram.

FIGURA 83 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 84. Como ilustrado, diversos filtros podem ser aplicados pelo usuário a fim de refinar a 

emissão dos relatórios: situação no Censo anterior (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, .XLS ou .CSV).
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FIGURA 84 Relatório de Alunos de Anos Anteriores
Fonte: DEED/Inep.

O Relatório de Alunos de Anos Anteriores, no formato .PDF, é ilustrado na Figura 85. 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 no Censo anterior e justificativa (de vínculo de aluno). 

FIGURA 85 Relatório de Alunos de Anos Anteriores (PDF)
Fonte: DEED/Inep.

Os arquivos em XLS e CSV apresentam as mesmas variáveis presentes no formato .PDF. 

A distinção entre ambos os relatórios está na forma de organização dos dados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Manual do Usuário – Módulo Relatório – apresentou um panorama geral, de modo a 

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

 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 16 relatórios emitidos pelo Censup: Relatórios da IES (totalizando cinco opções); Relatórios 

de Docente (com quatro documentos); Relatórios de Cursos (totalizando cinco 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





VENDA PROIBIDA
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