
Memória da reunião 
Comissão de Modelos 

 

Data: 20 de março - presentes:  Vilson, Marize, Acelino, Max, Maria do Carmo, Tomás, Alda, 

Ario, Kedson, Lucia, Adriana Weska (DIFES), Laura e Katia (INEP); local: DIFES/MEC 

1) Censo - prazo prorrogado para 24 de março, de acordo com solicitação no pleno da Andifes, 

em 19 de março;  

2) Necessidade de elaboração do manual a ser utilizado durante o período de verificação - não 

foi possível elabora-lo devido a necessidade de finalização do Censo pelo Acelino, que havia se 

responsabilizado pelo material;  

3) Metodologia para checagem dos dados registrados nas atas de verificação: após a verificação 

in loco e a data de fechamento dos dados proposto pelo INEP, a Comissão de Modelos fará uma 

checagem dos dados, escolhendo universidades que apresentam problemas constantes e 

universidades aleatórias, comparando a ata de verificação envida pela IFES após verificação in 

loco; esta reunião será realizada na DIFES com data a ser agendada posteriormente; 

Encaminhamento: DIFES - Adriana fazer contato com a Capes sobre os dados de mestrado e 

doutorado e cadastro nacional de  residência medica e multiprofissional, para verificar os 

prazos para a coleta desses dados, em tempo hábil para rodar a Matriz OCC;  

4) Análise dos dados de preenchimento do Censo: problemas encontrados, cursos ainda não 

atualizados, dados não preenchidos corretamente, com por exemplo, informar cor, raça do 

aluno; 

Relato Adriana: este grupo vai marcar a historia da estatística superior do país; estamos 

contribuindo com a qualificação do dado, foi momento impar na historia das IFES pois 

conseguimos colocar as diversas áreas  da universidade para qualificar os dados institucionais; 

Maria do Carmo: as IFES precisam se organizar para ter um sistema que dê conta das demandas 

internas;  

Encaminhamento: Adriana (DIFES) solicita a Maria do Carmo escrever um material que aponte 

as deficiências para preenchimento do sistema; após o processo será chamada uma reunião 

com o ministro para apontarmos os melhoramentos do processo;  

Cursos não atualizados: UFPI, UFPR, UFG - pode ser problema especifico de cada IFES; o e-MEC 

não esta atualizado, mas essa não é uma questão do Censo; Acelino: complementa que a SERES 

precisa fazer uma ação de saneamento em sua base de dados;  



Encaminhamento: agendar reunião para essas questões de aprimoramento na segunda 

quinzena de maio/2014 para que possamos encaminhar as demandas para cada uma das áreas 

responsáveis; Adriana (DIFES) 

Base de dados de alunos: UNIPAMPA, UFG (desde 2013 eles tem problema com seu sistema 

acadêmico), UFPR, UFSM, UFRR, UFVASF, UFAL;  

Encaminhamento: INEP fará contato com essas IFES com o intuito de compreender o problema 

que elas estão tendo para preencher o Censo; 

Sistema precisa checar ainda 20.658 alunos, que precisam ser justificados no sistema; IFES 

desses alunos: UFC, UFMaranhao, UFF, UNIFESP, UFSC, UFRRJ, UFRN, UFAC, UFBA, UFGD, UFTM, 

UFPel, UFRSemi Arido, UNIPAMPA, UFES, UFSCAR, UFRBA, UFPI, UFT, UFMT, UFAM; 

Questão específica: casos dos alunos que formaram em 2012 e não estão na base por causa da 

greve, devem ser colocados em 2013; sugestão de encaminhamento: de que a DIFES 

encaminhe um comunicados as IFES que informem esse aluno no ano de 2013; informar 

também os alunos aptos para formar, a partir do levantamento dos creditos de cada curso para 

conclusão; contatar essas IFES para terem cuidado na inserção de seus formandos;  

5) Manual de verificação e ata: segunda parte da reunião foi dedicada a elaboração do manual 

para a verificação, onde foram inseridas as informações necessárias para auxiliar os PIs das IFES 

no período da verificação; a previsão de termino desse manual é dia 28/03;  

Questão a ser trabalhada em próxima reunião: como será feito o calculo RAP na Matriz com a 

coleta dos dados no Censo?  


