


Censo Laboratórios 2021
u Experiência do Censo 2016:

u Acesso a 244 laboratórios da UFJF
u Utilizado pela ProInfra e Critt para tomadas de decisão acerca de 

intervenções, prospecção de áreas e expertises dos diferentes grupos, etc
Disponibilizado por meio de planilhas e do Google Data Studio :

u Acesso a laboratórios por unidade, área do conhecimento, link de acesso, 
etc

u https://www2.ufjf.br/propp/pesquisa/censo-laboratorios-ufjf-2016/.



Censo 
2016



Novo Censo 2021
u Articula interesses da ProInfra, Diretoria de Inovação e Diretoria de Avaliação 

(INEP)
u Instrumento de política institucional possibilitando planejamento de ações e 

metas e planejamento de políticas para as diferentes unidades e áreas do 
conhecimento.
u Possibilita identificação das expertises, como também das necessidades

u Se relaciona (não duplica) informações de outras bases:
u Diretório Grupos do CNPQ

u Plataforma PNIPE do MCTI 







Novo Censo 2021
u Cadastro de todos os Laboratórios: será criado um registro identificador a ser utilizado para 

relacionar iniciativas e reunir todas as ações realizadas por cada laboratório

u Ensino de graduação (vinculação às disciplinas); 

u Ensino de pós-graduação (vinculação às disciplinas, dissertações e teses);

u EAD ; 

u Extensão com interface em pesquisa; 

u Pesquisa (Projetos cadastrados incluindo IC)

u É OBRIGATÓRIO e condição para participação dos pesquisadores em futuros editais 
institucionais.



Formulário Siga
u O formulário é preenchido somente 

mediante login no Siga 3:
u Clicar em “Eventos”, “Acessar 

Eventos” e “Cadastro de Laboratórios 
– PROPP/UFJF”;

u Ou, acessar o link disponibilizado na 
página da PROPP após já estar 
logado no SIGA.



Iniciando o Preenchimento
u Primeira questão :

u Cadastrar um laboratório novo (opção 
deste primeiro momento);

u Atualizar um laboratório já cadastrado;

u Excluir um laboratório da base de dados 
após encerrar suas atividades.



Identificação do Laboratório
u Dados básicos do 

laboratório:
u Nome; Unidade; 

Responsáveis...
u Palavras chave; área do 

conhecimento Capes; agenda 
2030-ONU



Agenda 2030 ONU



Censo da Educação Superior
u Vincula o laboratório aos cursos de 

graduação, de acordo com formato e 
demandas do INEP em 2021.

u Realizado anualmente pelo Inep, é o 
instrumento de pesquisa mais completo 
do Brasil sobre as IES. 

u Objetivo: oferecer informações 
estatísticas confiáveis, que permitam 
conhecer, acompanhar e subsidiar o 
MEC e a própria Universidade na gestão 
de políticas públicas.



Censo da Educação Superior
u A seção é composta por apenas 4 

questões, 2 obrigatórias;
u É de grande importância a 

manutenção do cadastro 
atualizado;

u E com a união de esforços, a 
Universidade ganha em 
eficiência e elimina o retrabalho.



Informações Complementares
u Na última parte de nosso questionário, 

iremos levantar dados sobre:
u As atividades desenvolvidas;

u PPG’s atendidos;

u Vinculação a grupos CNPq;

u Cadastro PNIPE;

u Parcerias;

u Recursos Aplicados;

u ...



Informações Complementares
u Pensando em todo o potencial de 

um laboratório, com o auxílio da 
DINOVA, incluímos questões 
acerca de nossas parcerias junto ao 
publico externo.

u Futuramente, com um cadastro 
atualizado, poderemos vincular 
cada projeto e parceria aos nossos 
laboratórios.



Informações Complementares
u A partir do Censo de 2016, 

consultamos a PROINFRA 
sobre o que poderia ainda ser 
incluído nas questões sobre 
infraestrutura;

u Com o auxílio das Unidades, 
pretendemos ter todos os 
laboratórios mapeados 
geograficamente e codificados.



Informações Complementares
u Além dos já mencionados, o 

formulário também passa por 
outros temas importantes, 
como:
u Apoio técnico;

u Produção de resíduos;

u Riscos;

u Experimentação animal;

u Uso de produtos controlados;

u Manipulação de OGM’s.



Informações Complementares
u Por último, temos um espaço para 

comentários finais, a ser utilizado para:
u Informações que julguem necessárias ter 

no cadastro do laboratório

u Comentários adicionais;
u Considerações de temas não 

contemplados;
u Sugestões;
u ...




