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Belo Horizonte, 24 de março de 2006.
CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR. 2005. CALENDÁRIO
----- Original Message ----From: "Coordenação dos Cursos de Graduação" <siedsupcenso@inep.gov.br>
Sent: Wednesday, March 22, 2006 12:00 AM
Subject: INEP - Censo Ensino Superior 2005

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA
DIRETORIA DE ESTATÍSTICAS E AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Brasília-DF, 21 de março de 2006.

Ofício Circular Nº 000045/2006

Senhor(a) Dirigente,
Comunicamos a V. Sa. o lançamento do CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 2005, conforme estabelece a Portaria Ministerial n° 46 de 10/01/2005, cópia anexa.
O Questionário Eletrônico do Censo 2005 deverá ser preenchido por todas as IES que possuem, pelo menos, um curso com data de início de funcionamento até 31/10/2005. As demais
instituições deverão apenas atualizar seus dados no Cadastro da Educação Superior, do Inep.
Para acessar o Questionário Eletrônico do Censo, a IES deverá estar com os dados institucionais, bem como de seus cursos, atualizados, e o Cadastro validado pelo Pesquisador Institucional. Somente após a "Validação pela IES" do Cadastro, será possível iniciar o preenchimento
do Questionário do Censo.
O sistema encontra-se protegido e a senha de acesso será a mesma utilizada pelo Pesquisador Institucional para a validação do Cadastro.Para acesso ao Censo 2005, proceder da seguinte forma:
o Entrar no site: http://www.ensinosuperior.inep.gov.br
o Digitar o usuário: MASTERcódigoIES
o Digitar a senha MASTER
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Distribuído a assessorados da CONSAE.

o Clicar em entrar Censo 2005
A senha Master deverá ser de uso exclusivo do Pesquisador Institucional, indicado pelo Dirigente para ser o interlocutor da IES junto ao Inep e o responsável pelo conjunto dos dados da
instituição.
Existe uma segunda senha - ALTERA, que poderá ser desdobrada internamente pelo Pesquisador Institucional (detentor da senha Master) e distribuída aos coordenadores de cursos ou
outros responsáveis por setores estratégicos da IES que cuidem de aspectos específicos
solicitados pelo Censo como, por exemplo, a Biblioteca. Nesse caso, o procedimento é o
seguinte:
o Entrar no site: http://www.ensinosuperior.inep.gov.br
o Digitar o usuário: ALTERAcódigoIES
o Digitar a senha ALTERA
o Clicar em entrar Censo 2005
Solicitamos especial atenção no cumprimento dos prazos, de acordo com o seguinte cronograma:
o 21/03/2006 a 16/06/2006 - preenchimento do Questionário do Censo pelas IES.
O sistema é auto-explicativo e existem botões de ajuda em cada um dos quadros a serem
peenchidos. O usuário conta também com o Manual de Preenchimento do Censo 2005, que pode ser baixado pela Internet e impresso.
Caso seja necessário, o usuário poderá contatar a equipe de Atendimento do Censo clicando
em Fale com o Inep no menu, na barra lateral esquerda ou pelos telefones: (61) 2104 9531 ou
(61) 2104 9719.
Contando com a colaboração de V. Sª. para o cumprimento do prazo estabelecido no cronograma acima, subscrevemo-nos,
Dilvo Ristoff
Diretor Deaes/Inep

Se você tem alguma dúvida, entre em contato.
Saudações,
Profª. Abigail França Ribeiro
Diretora Geral
abigail@consae.com.br
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