
MANIFESTAÇÃO SOBRE 
A CLASSIFICAÇÃO DOS 

CURSOS 
  

- PASSO A PASSO - 

Brasília| DF | Setembro de 2018 



Prezados(as) Procurador(a) Educacional Institucional (PI) e Coordenador(a) de 
Curso, 
 
 

1. Este documento visa orientar a atividade de manifestação a respeito 
da classificação dos cursos de sua Instituição;  
 

2. Serão disponibilizados no ambiente de manifestação do Sistema 
Enade os cursos das IES declarados nos Censos de 2009 a 2016, bem 
como aqueles inseridos no cadastro e-MEC até junho de 2018, com as 
respectivas classificações atualizadas para a versão CINE Brasil 2018; 
 

3. Esclarecemos que o Sistema Enade foi utilizado devido à facilidade de 
acesso dos Procuradores e Coordenadores de Curso neste Sistema, 
mas não haverá influência no enquadramento de curso no Enade 
deste ciclo; 

 

4. Para acessa-lo, é necessário que tanto o(a) Procurador(a) quanto o(a) 
Coordenador(a) de curso estejam cadastrados no Sistema e-MEC; 
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5. Vocês irão verificar e manifestar, favoráveis ou contrários, à classificação 
indicada após a revisão realizada no âmbito do Projeto de Revisão e 
Atualização da Classificação dos Cursos de Graduação e Sequenciais, de 
que trata o Edital de Chamada Pública Inep nº 14, de 12 de abril de 
2017, desenvolvido pelo Inep em parceria com a UFRN; 
 

6. Por meio do Sistema Enade o(a) Procurador(a) realizará a edição da 
manifestação e o(a) Coordenador(a) visualizará a classificação do curso; 

 

7. Esta atividade precisa ser realizada em conjunto com os Coordenadores 
de curso porque possuem conhecimento mais detalhado sobre a 
proposta formativa de cada curso;  

 

8. Cabe lembrar que a classificação apresentada hoje no Sistema e-MEC 
refere-se à versão CINE Brasil 2000 que está desatualizada;  

 

9. A manifestação não será sobre a classificação dos cursos – versão CINE 
Brasil 2000, e sim sobre a de 2018. Finalizado o Projeto de revisão da 
classificação dos cursos, esta informação será atualizada no Sistema e-
MEC, possivelmente, no próximo ano; 
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10. O período previsto para a manifestação é de 17 de setembro a 19 de 
outubro de 2018; 
 

11. Recomendamos que os Coordenadores de curso tenham acesso à 
classificação de seus cursos por meio das seguintes formas: acessando 
diretamente o Sistema Enade ou solicitando ao PI o relatório gerado 
por meio daquele Sistema com os cursos classificados (mais 
informações na página 27); 
 

12. Caso o Coordenador não concorde com a classificação recebida, é 
necessário indicar ao PI a classificação que julgar adequada, 
informando a área geral, a área específica, a área detalhada e o rótulo, 
além de justificar o motivo da não concordância e apresentar 
documento que embase tal justificativa; 
 

13. Para auxiliar na análise da classificação de cada curso, recomendamos 
consultar o Manual Preliminar* para a Classificação dos Cursos - Cine 
Brasil 2018, disponível em 
http://portal.inep.gov.br/web/guest/apresentacoes-e-treinamentos   

4 * Este Manual é considerado preliminar porque após o período de manifestação das IES poderá sofrer alterações. 
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Página de acesso:  
 

http://enade.inep.gov.br 

Caso já tenha 
acesso ao Sistema 
Enade, fazer Login 

por aqui 

Se ainda não tiver acesso ao 
Sistema Enade, mas estiver 
cadastrado no Sistema e-

MEC, iniciar por aqui 
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A seguir serão apresentadas as Telas do Sistema para o Perfil: 
 

 Procurador Educacional Institucional 
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Acessar 
aqui 
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Após ler o 
Comunicado, clicar 
aqui e confirmar. 
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É possível fazer filtros pelo código ou nome do curso, situação de funcionamento do curso 
(Em atividade, Extinto ou em extinção), UF, município, modalidade de ensino (Distância ou 
Presencial), nível acadêmico (Graduação ou Sequencial), grau acadêmico (Bacharelado, 
Licenciatura ou Tecnológico) e posicionamento da IES (Favorável, Contrário ou Sem 
manifestação) 
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Para o filtro ‘Situação de funcionamento do curso’, apesar de aparecerem outras opções, 
apenas as três primeiras podem apresentar resultados (Em atividade, Extinto ou em 
extinção).  
 
Recomendamos iniciar a verificação da classificação dos cursos que estão na situação Em 
atividade. 
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Ao clicar em Pesquisar, são apresentados os 
cursos conforme o filtro realizado. Se 

nenhum filtro for acionado, todos os cursos 
são apresentados  no limite de 10 cursos por 

página. 
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Para visualizar e se manifestar 
sobre a classificação recebida 
pelo curso é necessário clicar 

no ícone de Editar. 
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Ao clicar no ícone de Editar, a tela abaixo é apresentada e traz as informações do curso, 
bem como a classificação recebida. Note que esta classificação apresenta a área geral, a 
área específica, a  área detalhada e o rótulo. 
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A manifestação a respeito da classificação é realizada na caixa indicada abaixo. É possível 
manifestar-se Favorável ou Contrário à Classificação. 
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Manifestação Favorável  

Caso o usuário concorde com 
a classificação atribuída, 

escolha a opção Favorável e 
clique em salvar. 
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Em seguida clicar em 
Confirmar e, posteriormente, 

clicar em Ok. 
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O Sistema voltará para a tela de Pesquisar, sem os filtros realizados anteriormente.  
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Manifestação Contrária  

Caso o usuário discorde  da 
classificação atribuída, 

escolha a opção Contrário... 
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Ao escolher a opção ‘Contrário’, logo abaixo da tela anterior aparecerá os campos a seguir para 
serem preenchidos:  
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Um exemplo de preenchimento dos campos é apresentado abaixo. Todas as informações são 
obrigatórias para prosseguir com a manifestação.  

Após escolher o arquivo, que 
deve ser no formato PDF, PNG 
ou JPG, com tamanho máximo 

de 2 MB, é preciso clicar no 
botão ‘Adicionar’ logo à direita. 
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Após visualizar a descrição do 
arquivo adicionado, clicar em 

Salvar. 
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Em seguida clicar em 
Confirmar e, posteriormente, 

clicar em Ok. 
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O Sistema voltará para a tela de Pesquisar, sem os filtros realizados anteriormente.  
 
Você pode verificar a manifestação realizada escolhendo o curso em questão na Tela 
de Pesquisar ou fazendo o filtro no Posicionamento da IES escolhendo a opção: 
Favorável ou Contrário. 
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Como exemplo, ao pesquisar os cursos com posicionamento Contrário, é 
apresentada a relação de cursos com manifestação contrária. 
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Ao clicar na lupa, é possível consultar a classificação do curso e a manifestação realizada. 
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Tela apresentada ao clicar na lupa:   

É possível gerar um 
arquivo em PDF 
desta consulta. 26 



Gerar Relatório de todos os cursos com suas respectivas classificações: 

Ao clicar no botão ‘Pesquisar’, acima, sem efetuar 
qualquer filtro, é possível gerar um relatório com 
todos os cursos e suas classificações clicando em 

‘Exportar CSV’. Os arquivos do tipo CSV podem ser 
abertos pelo Excel ou Calc. 27 



A seguir serão apresentadas as Telas do Sistema para o Perfil: 
 

 Coordenador de Curso 
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Acessar 
aqui 
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É possível gerar um 
arquivo em PDF 
desta consulta. 

Na tela anterior, ao clicar em ‘Visualizar Classificação’, o Coordenador terá acesso às 
informações e à classificação de seu curso conforme tela apresentada abaixo. Caso o 
Coordenador seja responsável por mais de um curso, ele escolherá o respectivo curso em 
etapa anterior à apresentação desta tela.  
 
Se o Coordenador não concordar com a classificação do curso, deverá se manifestar ao 
Procurador de sua Instituição, indicando a classificação adequada (área geral, área 
específica, área detalhada e rótulo), a justificativa e documento em PDF, PNG ou JPG, que 
embase tal justificativa. 

Para auxiliar na análise da classificação 
do curso, recomendamos consultar o 

Manual Preliminar para a Classificação 
dos Cursos - Cine Brasil 2018, disponível 

em 
http://portal.inep.gov.br/web/guest/apr

esentacoes-e-treinamentos  
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Acesse nossas redes sociais Conheça nossas publicações 

MUITO OBRIGADO! 
 

Qualquer dúvida, por favor, entrar em contato por aqui: 
classifica.curso@inep.gov.br e ramais (61) 2022-3128/3130/3118 

  
  

INSTAGRAM 
 
 
FACEBOOK 
  
 
TWITTER  
 
 
YOUTUBE 
 
 

PORTAL INEP  
portal.inep.gov.br 

https://www.facebook.com/Inep.oficial
https://www.instagram.com/inepcomunicacao
https://www.youtube.com/inepimprensa
https://twitter.com/InepImprensa

