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Para auxiliá-lo na cobertura do Censo da 

Educação Superior 2018, a Assessoria de 

Comunicação (Ascom) do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio

Prezado jornalista,

Acesso Rápido

Releases Redes Sociais

http://portal.inep.gov.br/web/guest/censo-
da-educacao-superior

Portal do Inep

www.inep.gov.br

Teixeira (Inep) preparou este press kit com 

informações essenciais. O documento será 

atualizado sempre que forem divulgadas 

novas informações referentes. 
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Realizado anualmente pelo Inep, o 

Censo da Educação Superior é o mais 

completo levantamento estatístico sobre 

as instituições de educação superior 

brasileiras e suas ofertas de cursos.

O objetivo do levantamento é oferecer à 

comunidade acadêmica e à sociedade 

em geral informações detalhadas sobre 

a situação e as grandes tendências do 

setor; e, principalmente, guiar as 

políticas públicas de educação. Após a 

divulgação, os dados passam a figurar 

como estatísticas oficiais da educação 

superior. O censo subsidia a formulação, 

o monitoramento e a avaliação de 

políticas públicas do setor, além de 

contribuir para o cálculo de indicadores 

de qualidade, como o Conceito 

Preliminar de Curso (CPC) e o Índice 

Geral de Cursos (IGC).

A atuação do Inep se concentra na 

apuração, na produção e no tratamento 

das estatísticas produzidas pelo Censo 

da Educação Superior. O Instituto está 

habilitado a explicar os dados 

estatísticos e as metodologias adotadas, 

em uma perspectiva técnica. 

O Censo da Educação Superior 

disponibiliza dados sobre vagas e cursos 

oferecidos, financiamento estudantil, 

perfil dos docentes, cursos presenciais e 

a distância, além de recursos de 

tecnologia assistiva para pessoas com 

deficiência, entre outras informações.

As informações são coletadas a partir do 

preenchimento dos questionários pelas 

instituições e também por importação 

de dados do Sistema e-MEC. Os 

pesquisadores institucionais são os 

representantes oficiais de cada 

instituição junto ao Inep, responsáveis 

por responder os questionários 

eletrônicos e pela exatidão e 

fidedignidade das informações 

prestadas ao Censo da Educação 

Superior. Ficam assegurados o sigilo e a 

proteção de dados pessoais apurados, 

os quais são utilizados exclusivamente 

para fins estatísticos.

Com a divulgação do Censo da 

Educação Superior, as informações 

passam a figurar como estatísticas 

oficiais da educação superior e não é 

mais possível realizar qualquer alteração 

nos dados. 

Saiba mais: 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/cen

so-da-educacao-superior/historico

http://portal.inep.gov.br/web/guest/censo-da-educacao-superior/historico


A apresentação de lançamento traz dados do Censo da Educação Superior 2018 em 

perspectiva histórica e comparada. Para o estudo, são utilizadas outras bases de dados, 

tanto do próprio Inep quanto do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Acesse: 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2019/apresentacao_censo_su

perior2018.pdf

Coletiva de lançamento

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2019/apresentacao_censo_superior2018.pdf


As Notas Estatísticas do Censo da Educação Superior 2018 reúnem, de forma objetiva, os 

principais destaques do levantamento. 

Acesse:

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2019/censo_da_educacao_su

perior_2018-notas_estatisticas.pdf

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2019/censo_da_educacao_superior_2018-notas_estatisticas.pdf


Acesse análises em série histórica sobre a educação superior no Brasil. 

Acesse:

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2019/planilhas_serie_historica

_censo_da_educacao_superior.xlsx

Dados em série histórica

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2019/planilhas_serie_historica_censo_da_educacao_superior.xlsx


A Sinopse Estatística é um conjunto de tabelas organizadas segundo temas e unidades 

da Federação. Os dados apresentados fazem referência a recursos humanos, cursos de 

graduação presenciais, processos seletivos, matrícula, concluintes, cursos de graduação a 

distância, cursos sequenciais presenciais e a distância, além das instituições federais, 

entre outras informações do Censo da Educação Superior 2018.

Acesse:

http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior

http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior


Os microdados se constituem no menor nível de desagregação dos dados do Censo da 

Educação Superior, permitindo análises e comparações dos resultados de acordo com o 

interesse do usuário.

O acesso aos microdados exige programas estatísticos. As informações podem ser obtidas 

via download em formato ASCII, que contém inputs (canais de entrada) para leitura por 

meio dos softwares SAS e SPSS.

Acesse:

http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados

http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados

