
 

                   CIE – Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar  

  

    

  

  

  

  

  

  

 Rede nº 164/20 

Data: 24/03/2020 

  

Assunto: INEP ALERTA SOBRE GOLPE UTILIZANDO O NOME DO INEP E 

DO CENSO ESCOLAR 

 

Prezados,  

  

ATENÇÃO 

As escolas estão recebendo ligações, de uma pessoa que se apresenta como 

funcionário da SEDUC, para envio, via e-mail, dos dados pessoais dos funcionários 

da escola, com o pretexto de atualização do Educacenso. 

Obs.: até o momento, para se identificar, foram utilizados os nomes Ana e Márcia e 

o e-mail atualizaeducacenso@outlook.com. 

 

ALERTAMOS QUE A SOLICITAÇÃO DE DADOS PESSOAIS PARA 
ATUALIZAÇÃO DO EDUCACENSO É FALSA.  

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP) e o Censo Escolar não solicitam, por meio de telefone ou e-mail, dados 
pessoais de usuários do sistema Educacenso, alunos ou profissionais 
escolares. 

A única forma de coleta de dados pessoais ocorre por meio da declaração no 
sistema Educacenso. O Inep orienta que essas ligações sejam denunciadas às 
autoridades locais e comunicadas ao Instituto de Defesa do Consumidor 
(PROCON). 
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Educacenso – O Sistema de levantamento de dados do Censo Escolar utiliza 
ferramentas web para coleta, organização, transmissão e disseminação dos 
dados censitários, mediante o cruzamento de informações de quatro cadastros 
de dados: Escola, Turma, Aluno e Profissional Escolar. O sistema possui 
funcionalidades que permitem avaliar em tempo real a consistência das 
informações prestadas. Além disso, permite a disponibilização de relatórios 
com informações consolidadas da escola que possibilitam a verificação e 
análise dos dados declarados. 

Censo Escolar – Principal instrumento de coleta de informações da educação 
básica, o Censo Escolar é o mais importante levantamento estatístico 
educacional brasileiro nessa área. Coordenado pelo Inep, é realizado em 
regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de 
educação e com a participação de todas as escolas públicas e privadas do 
país. O Censo Escolar abrange as diferentes etapas e modalidades da 
educação básica e profissional: ensino regular; educação especial; educação 
de jovens e adultos (EJA); educação profissional. 

 

 

Atenciosamente,  

  

Profª Rosana Guerriero Andrade   

Dirigente Regional de Ensino   

Diretoria de Ensino – Região Norte 2  


