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EDITAL CAPES Nº 049/2012
ANEXO II – Dados do INEP disponíveis
1.
Censo Escolar
É o principal instrumento de coleta de informações da educação básica, que abrange
as suas diferentes etapas e modalidades: ensino regular (educação Infantil e ensinos
fundamental e médio), educação especial e educação de jovens e adultos (EJA). O
Censo Escolar coleta dados sobre estabelecimentos, matrículas, funções docentes,
movimento e rendimento escolar. A base de dados traz informações individualizadas
sobre alunos, escolas e docentes, no entanto alguns dados como endereço de alunos,
CPF e outras informações pessoais só são liberadas em casos especiais e após
assinatura de termo de sigilo.
2.
SAEB
Abrange de maneira amostral os estudantes das redes pública e privada do País,
localizados na área rural e urbana e matriculados no 5º e 9º anos do ensino
fundamental e também no 3º ano do ensino médio. Nesses estratos, os resultados são
apresentados para cada Unidade da Federação, Região e para o Brasil como um
todo.São aplicadas provas de matemática, língua portuguesa e questionários de
informações socioeconômicas.
3.
Prova Brasil
A Prova Brasil é aplicada censitariamente a alunos de 5º e 9º anos do ensino
fundamental público, nas redes estaduais, municipais e federal, de área rural e urbana,
em escolas que tenham, no mínimo, 20 alunos matriculados na série avaliada. A base
de dados oferece resultados por escola, município, Unidade da Federação e País.
Esses dados são utilizados no cálculo do Ideb. Obs: itens da Prova Brasil e do SAEB
não são liberados para análise.
4.
Censo da Educação Superior
O censo da educação superior reúne informações sobre as instituições de ensino
superior, seus cursos de graduação presencial ou a distância, cursos seqüenciais,
vagas oferecidas, inscrições, matrículas, ingressantes e concluintes, além de
informações sobre docentes, nas diferentes formas de organização acadêmica e
categoria administrativa.
5.
ENEM
A prova avalia as competências e habilidades desenvolvidas pelo aluno ao final da
Educação Básica, que compreende o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. O
Exame é feito por adesão e além das informações de desempenho recolhe dados de
contexto socioeconômico dos alunos.
6.
ENADE
O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) avalia o rendimento dos
alunos dos cursos de graduação, ingressantes e concluintes, em relação aos
conteúdos programáticos dos cursos em que estão matriculados. O exame é
obrigatório para os alunos selecionados e condição indispensável para a emissão do
histórico escolar. A primeira aplicação ocorreu em 2004 e a periodicidade máxima com
que cada área do conhecimento é avaliada é trienal.
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7.

Cadastro de Docentes

Contém informações referentes ao corpo docente dos cursos de ensino superior,
coleta informações sobre titulação, regime de trabalho, entre outras, de todos os
docentes (em exercício e afastados) vinculados aos cursos de graduação das
Instituições de Ensino Superior do País. É alimentado por informações declaradas pela
própria IES.
8.
PISA
Essa avaliação é aplicada a estudantes entre 15 e 16 anos com pelo menos 7 anos de
escolarização obrigatória. O banco de dados contém informações de resultados nas
três áreas avaliadas – Leitura, Matemática e Ciências – além de informações de
contexto – ambiente socioeconômico, interesses e motivações, ambiente pedagógico,
infraestrutura e recursos da escola. Os resultados podem ser agregados por Unidade
da Federação, por Região e para o Brasil como um todo. Alguns itens das provas do
PISA são liberados para análise, mas a maioria permanece em sigilo para
reaplicações futuras e acompanhamento de tendências através do tempo.
9.

ENCCEJA

Exame aplicado para avaliar jovens e adultos que não concluíram os estudos em
idade apropriada. Pode ser realizado para pleitear certificação em nível de conclusão
do Ensino Fundamental para quem tem, no mínimo, 15 anos completos na data de
realização do exame. Até 2008, era aplicado para certificação em nível de conclusão
do Ensino Médio para candidatos com, no mínimo, 18 anos completos na data de
realização das provas. É aplicado, também, a brasileiros residentes no Japão, onde
ainda tem por objetivo a certificação nos dois níveis de ensino. Além dos resultados
de desempenho nas diferentes áreas avaliadas, também estão disponíveis
informações socioeconômicas dos candidatos.
Fonte: www.inep.gov.br
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