
  IDENTIFICAÇÃO DATA FOLHA 

 

 

CIRCULAR 

 

 
CI-001/CIDES-NIESC-VR/18 

 

24/01/2018 

 

01/01 

DE:       CIDES/NIESC-VR 

PARA: Direções de Unidades  e Chefias de Departamento 

ASSUNTO: Preenchimento de Dados para o INEP/MEC-CENSO 2017 

 
Sr. Dirigente, 
 
Os indicadores referentes ao corpo docente dos cursos de graduação da 
Universidade, para fins de avaliação de cursos de INEP/MEC, são construídos a 
partir de informações prestadas pela instituição no Censo do Ensino Superior, 
promovido pelo Ministério da Educação. 
A exemplo do que foi feito nos anos anteriores, como o objetivo de refinar as 
informações prestadas por nossa instituição e minimizar distorções que possam 
prejudicar o resultado das avaliações dos cursos, estamos promovendo consulta aos 
departamentos acadêmicos quanto aos cursos de graduação aos quais estão 
vinculados os docentes neles lotados. 
Está disponível desde o dia 24/01/18 no sistema COPAD, no menu 
“ADMINISTRAÇÃO” sob título “Vinculação docente/curso” um aplicativo específico 
para que cada chefia de departamento promova a vinculação de todos os docentes 
nele lotados, inclusive aqueles afastados a qualquer título, aos cursos de graduação 
dos quais participam ou tenham participado nos últimos cinco anos. 
O aplicativo exibirá todo o elenco de cursos a serem selecionados para vinculação de 
cada docente. É importante que os docentes sejam vinculados a todos os cursos em 
cujas grades curriculares figurem as disciplinas que ministrem ou tenham ministrado 
na institução, no ano de 2017, para que possam figurar em seus respectivos corpos 
docentes, sob pena de haver prejuízo na avaliação de alguns cursos pelo 
falseamento da configuração de seu corpo docente. 
 
O prazo para o acesso descrito é até o dia 23/02/2018. 
 
Colocamo-nos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Celina Aída Bittencourt Schmidt 
Coordenadora CIDES/NIESC-VR 
Matrícula 32.257-8 
Email: cides.niesc@gmail.com 
Tel: 2334-0930 
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