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SOBRE O
MANUAL
Este manual registra a nova estrutura do Sistema
Presença e orienta no uso das funcionalidades
disponíveis no ambiente, como: Registrar Frequência,
Imprimir Formulário, Transferência de Estudante,
Relatórios e Pesquisa de Usuários.
Elaborado como um documento que apresenta a
organização e objetivos dos conteúdos, de forma
conceitual, uma vez que cumprem funções de uso do
sistema, tendo em seus desenhos as orientações
necessárias para que o usuário as utilize.
Destinado aos profissionais da educação do Programa
Auxílio Brasil: Coordenadores e Auxiliares Estaduais,
Coordenadores e Auxiliares Municipais, e Operadores
Escolares.
Para acessar o ambiente do Sistema Presença, o usuário
deve seguir as instruções deste manual preenchendo os
campos apresentados.
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Introdução

O QUE É
SISTEMA
PRESENÇA?
O Sistema Presença foi criado em 2006 para atender o Programa
Bolsa Família. Em 2021 foi atualizado para atender a Medida
Provisória nº 1.061, de 9 de agosto de 2021, regulamentada pelo
Decreto nº 10.852, de 8 de novembro de 2021 e Lei nº 14.284, de 29
de dezembro de 2021.
A Coordenação de Atendimento e Relacionamento com as Redes de Ensino CGAR/DARE/SEB/MEC
atualmente articula com as mais de 140 mil entidades envolvidas, possibilitando as orientações de
preenchimento dos dados pelos Coordenadores Estaduais, Municipais, seus auxiliares e operadores
escolares para relatórios diversos e para que as famílias beneficiárias sejam acompanhadas e contempladas
unindo esforços intersetoriais e interministeriais com base nos dados oferecidos pelo Sistema Presença.
O Ministério da Cidadania disponibiliza e recepciona dados para identificação das famílias, verificação do
descumprimento da frequência mínima exigida e procedimentos necessários para o pagamento do
benefício.
A STIC/ MEC (Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação) por apoiar o desenvolvimento
do Novo Sistema Presença e pela extradção de dados e outras ações relacionadas ao antigo Sistema
Presença deixado como legado.
O INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) é responsável pelo
desenvolvimento, sustentação e manutenção do sistema. Assim como, é responsável por alimentar e trocar
arquivos na base de dados.
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CONFIGURAÇÕES
RECOMENDADAS
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O Sistema de Acompanhamento da Frequência Escolar do
Programa Auxílio Brasil foi desenvolvido em uma plataforma
Web a fim de permitir o acesso ao sistema em todas as
regiões do País. Para isso, é necessário possuir uma conexão
local com a Internet.
Requisitos mínimos para acesso ao sistema:
Navegador da Internet:
1. Mozilla Firefox
2. Google Chrome
3. Internet Explorer
4. Microsoft Edge
Aplicativo para descompactar arquivos no formato zip
Leitor de arquivos no formato PDF

Recomendamos manter seu navegador sempre
atualizado, a fim de ter uma melhor experiência na
utilização do Sistema Presença.
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INTERFACE
DO NOVO
SISTEMA PRESENÇA
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Para acessar o sistema, o primeiro passo é inserir no campo de pesquisa do navegador o endereço
presença.inep.gov.br/seb, onde o(a) usuário(a) verá a seguinte tela:

Para obter ajuda sobre como fazer o Pré-cadastro, siga para a página 10;
Para obter ajuda sobre como fazer o Login, siga para a página 13.
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PRÉ-CADASTRO
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Pré-Cadastro
Para realizar o pré-cadastro clique na opção Pré-Cadastro localizado no lado direito da página inicial.
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Informe o CPF, Data de Nascimento e, em seguida, clique em Salvar. O sistema valida o CPF pelo sistema da
Receita Federal.
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O sistema liberará campos para o preenchimento de contatos, tipo de perfil, vínculo e formação acadêmica.
Preencha os campos corretamente e clique em Salvar.

Atenção:
1. O e-mail pessoal, contato telefônico, dados de acesso (perfil), vínculo empregatício e formação
acadêmica são de preenchimento obrigatório;
2. Não repita o e-mail pessoal no campo de e-mail institucional. Caso não haja e-mail institucional,
deixe em branco;
3. O sistema não aceitará o pré-cadastro caso o CPF já tenha registro;
4. O botão Salvar somente ficará disponível se todos os campos obrigatórios forem preenchidos
corretamente;
5. O link para definição de senha será enviado para o e-mail pessoal informado no ato do précadastro. Caso não esteja na caixa de entrada, procurar na pasta de “lixo eletrônico”;
6. Assim que o pré-cadastro for validado e ativado pela gestão superior, será enviado um e-mail
informando que o primeiro acesso pode ser realizado.
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LOGIN
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Login
Para acessar o sistema o usuário deve clicar na opção Login localizado no canto direito da página inicial.

Após clicar na opção, o sistema redirecionará à tela de login solicitando CPF e Senha. Preencha os dois
campos e clique no botão Acesso:
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Ao entrar no sistema Presença, será exibida a seguinte tela:

Para melhor coordenar cada período de acompanhamento, guarde as datas do Calendário de Coleta e
Registro da Frequência Escolar dos Estudantes Beneficiários do Programa Auxílio Brasil:

15

RECUPERAR/
ALTERAR SENHA
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Recuperar Senha
Para recuperar a senha, clique na opção Esqueceu a Senha? localizada abaixo do campo Senha no menu de
acesso ao sistema:

O Sistema irá apresentar a tela com o campo de CPF ou E-mail. Preencha e clique na opção Enviar. Será
encaminhado um link para a definição de nova senha.
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Alterar Senha
Para alterar a senha de acesso ao Sistema Presença, faça o login e clique na seta ao lado do nome do usuário
no canto superior direito. Logo após, clique na opção Alterar Senha:

Será apresentada a tela para informar a antiga e a nova senha.

Atenção! Para sua segurança, a senha deve conter ao menos:
Número;
Letras maiúsculas e minúsculas;
Caractere Especial
Tamanho de 6 a 20 caracteres.
Após preencher corretamente, clique em Alterar.
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MENU
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Menu
O Menu está localizado no lado esquerdo da página após o login e reúne todas as funções do sistema.

Atalhos de Registro de Frequência
1. Registrar Frequência 60% - 4 e 5 anos;
2. Registrar Frequência 75% - 6 a 21 anos;
Usuário - funcionalidade para pesquisar ou cadastrar um usuário (página 21);
Registro de Frequência - funcionalidade para registrar frequência por estudante ou escola e imprimir
formulário (página 26);
Transferência - funcionalidade para realizar transferência a partir da pesquisa de estudante e pesquisar
histórico de transferência (página 47);
Relatório - item no menu para gerar os relatórios de Posição Geral, Posição Geral Percentual (disponível
para gestão estadual), Gerencial Aluno, Gerencial Usuário, Frequência Por NIS, Motivo Frequência,
Alunos Por Situação, Lista de Estudantes PAB e Lista Escolas (página 60).
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USUÁRIO
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Pesquisar
Essa função é utilizada para realizar a pesquisa de usuários pelo perfil, CPF, nome, UF/Município, Código
INEP, situação ou e-mail. Clique em Usuário > Pesquisar.
Após preencher os campos com as informações desejadas, clique em Pesquisar.

O campo de Ação disponibilizará as funções de visualizar, editar e ativar/inativar cadastros de usuários.
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Visualizar usuário
Após realizar a busca seguindo o passo a passo anterior, clique no ícone
. O sistema apresentará as
informações do(a) usuário(a) conforme preenchimento no momento do pré-cadastro.

Editar usuário
Quando houver necessidade de alterar alguma informação do usuário, a gestão responsável deverá primeiro
fazer a busca e inativar o cadastro. Após inativar, deve clicar no ícone . O sistema apresentará as
informações do(a) usuário(a) permitindo a edição conforme a necessidade. Após a alteração, clique em
Salvar.
Ativar usuário
Quando um(a) usuário(a) finaliza o seu pré-cadastro, é necessário aguardar a ativação da gestão superior
seguindo a hierarquia apresentada nos Guias 2 e 3. Para ativar, realize a busca do(a) usuário(a) e clique no
ícone
. O(A) usuário(a) receberá um e-mail informando que já pode realizar o primeiro acesso.

As funções de editar e ativar/inativar só estarão disponíveis para os perfis de Administrador,
Coordenador Estadual, Auxiliar Estadual, Coordenador Municipal e Auxiliar Municipal, respeitando a
hierarquia do sistema.
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Cadastrar
Essa função será utilizada por todos os perfis, com exceção do Operador Escolar, seguindo a hierarquia do
sistema.

Hierarquia
MEC

Coordenadores Estaduais
Auxiliares Estaduais

Coordenadores Municipais
Auxiliares Municipais

Operadores Escolares

Para cadastrar um(a) usuário(a) clique em Usuário > Cadastrar e selecione o perfil que deseja cadastrar.
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Após inserir o CPF do(a) usuário(a) a ser cadastrado(a), a gestão cadastradora deverá preencher os campos
de acordo com as informações do(a) usuário(a). Ao final, clique em Salvar;

Atenção:
1. O e-mail pessoal, contato telefônico, dados de acesso (perfil), vínculo empregatício e formação
acadêmica são de preenchimento obrigatório;
2. Não repita o e-mail pessoal no campo de e-mail institucional. Caso não haja e-mail institucional,
deixe em branco;
3. O sistema não aceitará o cadastro caso o CPF já tenha registro;
4. O botão Salvar somente ficará disponível se todos os campos obrigatórios forem preenchidos
corretamente;
5. O link para definição de senha será enviado para o e-mail pessoal informado no ato do cadastro.
Caso não esteja na caixa de entrada, procurar na pasta de “lixo eletrônico”;
6. Assim que o cadastro for finalizado, o(a) usuário(a) cadastrado já poderá acessar o sistema.
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REGISTRAR
FREQUÊNCIA
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Situação do Estudante

Os(As) estudantes são categorizados no Sistema Presença por situação. Abaixo temos a explicação de cada
uma delas:

ALUNO ATIVO

A situação "aluno ativo" é a condição ideal do(a) beneficiário(a) cadastrado(a) no Sistema Presença. Ela se
refere ao(à) estudante que está regularmente matriculado(a) em uma escola registrada com um código INEP.

ESI - ESCOLA SEM INEP

Essa situação se refere a uma escola ativa e conhecida, mas que se encontra sem código INEP na base do
Sistema Presença. Isso normalmente acontece quando uma escola entrou em funcionamento há pouco
tempo e ainda não recebeu seu código INEP. A frequência escolar do(a) estudante deve ser registrada no
conjunto ESI até que a nova escola apareça no Sistema Presença com seu respectivo código INEP.

ENI - ESCOLA NÃO IDENTIFICADA

Essa situação se refere normalmente a beneficiários(as) que estão entrando para o acompanhamento no
Sistema Presença pela primeira vez. Porém, além dessa, há a possibilidade de um(a) estudante ter sido
colocado(a) nessa situação pelo(a) Operador(a) Escolar do Auxílio Brasil na Educação.
Os(as) beneficiários(as) que persistiram nesse conjunto, até o final da coleta de dados da frequência
escolar, são deslocados(as) automaticamente, por ação do Sistema Presença, para o grupo "Não
Localizados(as)".

SVE - SEM VÍNCULO ESCOLAR

Essa situação refere-se aos(às) beneficiários(as) que estão no município e, por terem sido identificados(as)
sem matrícula, foram alterados para o grupo SVE. Os estudantes nesta situação recebem automaticamente
0% de frequência e, obrigatoriamente, o submotivo equivalente do motivo Sem Vínculo Escolar deve ser
informado.

NLOC - NÃO LOCALIZADO

Essa situação se refere aos(às) beneficiários(as) que se encontram no Cadastro Único, mas não tiveram suas
matrículas localizadas pelos(as) gestores(as) do Programa Auxílio Brasil. Também fazem parte desse grupo
os(as) estudantes que persistiram no conjunto ENI até o final da coleta de dados da frequência escolar.
Esses(as) beneficiários(as) são deslocados(as) automaticamente, por ação do Sistema Presença, para o
grupo "Não Localizados(as)".
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Pesquisar Estudante

O registro da frequência escolar somente ocorrerá quando o período de coleta
de frequência estiver aberto – procure sempre se informar do calendário de
coleta do ano em curso.
Clique em Registrar Frequência > Pesquisar Estudante localizado no menu principal.
Nos filtros de pesquisa, preencha os campos desejados e clique em Pesquisar. Importante mencionar que é
possível obter resultado de busca apenas informando o Programa e a Situação, não tendo obrigatoriedade de
informar nome do(a) estudante, CPF, NIS estudante ou NIS responsável.
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Registrar frequência por estudante
Seguindo o passo a passo anterior, após a apresentação de lista de estudantes no sistema, clique no
ícone
para editar a frequência do(a) estudante.

Será aberta uma janela contendo as informações do(a) estudante. Preencha o campo de frequência dos
meses do período vigente.

Caso o(a) estudante não tenha atingido a frequência mínima exigida, siga o passo a passo
da página 39.

29

Após o preenchimento correto da frequência, o botão Salvar ficará disponível. Clique para salvar o registro.

Alterar situação e série
Seguindo o passo a passo anterior, após abrir a janela com as informações do(a) estudante, clique em
situação ou série, quando houver necessidade, para realizar a alteração.
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Pesquisar Escola

O registro da frequência escolar somente ocorrerá quando o período de coleta
de frequência estiver aberto – procure sempre se informar do calendário de
coleta do ano em curso.
Clique em Registrar Frequência > Pesquisar Escola localizado no menu principal.
Nos filtros de pesquisa, preencha os campos desejados e clique em Pesquisar. Importante mencionar que é
possível obter resultado de busca apenas informando o Programa e a Dependência Administrativa, não tendo
obrigatoriedade de informar código INEP e nome da escola.

*Escolas com tarja vermelha são escolas sinalizadas como Paralisadas ou Desativadas.
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Registrar frequência por escola
Seguindo o passo a passo anterior, após a apresentação da lista de escolas no sistema, clique no ícone
para visualizar as informações da escola desejada.
Serão apresentados na tela os dados da escola, como nome, dependência administrativa, IBGE, código INEP,
UF e a quantidade de estudantes sem frequência informada.

É possível fazer a busca de estudantes dentro dessa funcionalidade. Para isso, siga o passo a passo de
Pesquisar estudante e Registrar Frequência por estudante (páginas 28 e 29).

*Escolas com tarja vermelha são escolas sinalizadas como Paralisadas ou Desativadas.
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Imprimir Formulário
O formulário escolar contém a lista de estudantes da escola e os campos necessários para preenchimento de
toda informação necessária sobre o(a) estudante. As informações coletadas são:
Percentual de frequência;
Motivo de baixa frequência, caso a frequência inserida esteja abaixo da mínima permitida pelo programa;
Código INEP da nova escola, caso o(a) estudante tenha mudado de escola;
Marcação caso a escola não saiba a localização do estudante (não localizado).
Esse formulário serve de auxílio para as escolas que não possuem direto acesso ao Sistema Presença. O
município deve ser responsável por gerar e/ou imprimir o formulário para todas as escolas sob sua
responsabilidade.
As escolas que possuem computador e acesso à internet estão qualificadas para acessarem o sistema e
inserirem a informação diretamente. Nesse caso, não há necessidade de impressão do formulário para essa
escola. Essa funcionalidade permanecerá disponível durante todo o período.
Para gerar o formulário, clique em Registrar Frequência > Imprimir Formulário. Nos filtros de pesquisa,
preencha os campos desejados e clique em Pesquisar. Importante mencionar que é possível obter resultado
de busca apenas informando o Programa e o Código INEP, não tendo obrigatoriedade de informar
dependência administrativa e nome da escola.
Para exemplificar, são opções
de dependência administrativa:
Todas as Escolas: esse
relatório normalmente é
extenso,
conforme
o
tamanho do município. Para
isso, deixe o campo
Dependência Administrativa
sem preenchimento.
Escolas municipais: gera
um arquivo contendo o
formulário de todas as
escolas municipais sob
sua responsabilidade
Escolas estaduais: gera um arquivo contendo o formulário de todas as escolas estaduais sob sua
responsabilidade.
Escolas federais: gera um arquivo contendo o formulário de todas as escolas federais sob sua
responsabilidade.
Escolas particulares: gera um arquivo contendo o formulário de todas as escolas particulares sob sua
responsabilidade.
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Se deseja imprimir diretamente do navegador, clique no ícone
navegador e, então, clique em Imprimir.

. Vai surgir uma aba de impressão pelo

Se deseja fazer o download para imprimir em outro momento, clique no ícone
pasta de downloads do seu computador.

, o arquivo será baixado na
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Na funcionalidade Imprimir Formulário, é possível gerar formulário completo ou parcial de mais de uma
escola. Clique na caixa de seleção das escolas desejadas e, em seguida, clique em Gerar Formulário Parcial
ou Gerar Formulário Completo.

Os formulários completo e parcial apresentam os campos de frequência do período vigente para
preenchimento por escrito para que, posteriormente, possa ser registrado no ambiente do Sistema Presença.
O formulário completo apresenta a lista de estudantes e a lista de motivos de baixa frequência, e o formulário
parcial apresenta apenas a lista de estudantes.

Formulário Parcial

Formulário Completo
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Também é possível imprimir ou fazer o download dos formulários parcial e completo ESI - Escola sem INEP.
Os formulários completo e parcial ESI apresentam os campos de frequência do período vigente para
preenchimento por escrito para que, posteriormente, possa ser registrado no ambiente do Sistema Presença.
Qual a diferença desses formulários?
A sigla ESI é uma situação do estudante e significa Escola sem código INEP, ou seja, são estudantes de uma
escola ativa e conhecida, porém se encontra sem o código INEP na base do Sistema Presença. Nesse caso,
o(a) coordenador(a) municipal vai imprimir esse formulário, seja parcial ou completo, e entregar a essa(s)
escola(s) para que o preenchimento por escrito da frequência desses estudantes aconteça. Após isso, o
formulário preenchido deverá ser entregue de volta ao(à) coordenador(a) municipal para que, assim, este(a)
possa inserir as informações no Sistema Presença. Veja abaixo o modelo dos relatórios parcial e completo
ESI:

Formulário Parcial ESI

Formulário Completo ESI
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Orientação para o preenchimento do formulário de registro de frequência escolar
Registro da Frequência Escolar
Quando a frequência escolar for positiva, arredonde para 99%;
Quando a frequência escolar for negativa, consulte a lista de motivos e insira o motivo correspondente no
formulário.
Troca de Escola
Quando o(a) estudante mudar de escola, anote o Novo INEP.
Quando o destino do(a) estudante for desconhecido, assinale como Não Localizado.

Sugestão para cálculo da frequência escolar
Alunos até a 4º série do Ensino Fundamental ou equivalente : Nº de dias frequentados X 100 / total de
dias letivos.
Alunos a partir da 5ª série do Ensino Fundamental ou equivalente : Nº de aulas frequentadas X 100 / total
de aulas do mês.
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MOTIVOS DE BAIXA
FREQUÊNCIA
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Motivos de Baixa Frequência
Durante o acompanhamento do período de registro e coleta da frequência escolar, pode acontecer de
estudantes não atingirem o mínimo de frequência exigida. Neste caso, o(a) usuário(a) responsável pelo
registro deverá informar a baixa frequência no Sistema Presença e, logo em seguida, registrar o motivo de
baixa frequência.
Para registrar a baixa frequência siga o passo a passo na página 29.

Ao preencher o campo de
frequência
com
uma
porcentagem abaixo da
exigida, o campo de Código
Motivo se destacará. Clique
no ícone
para procurar o
motivo de baixa frequência.

Em seguida, selecione um
Grupo: Com Vínculo Escolar
(CVE) ou Sem Vínculo Escolar
(SVE).
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Selecione um motivo. Na
página 43, o manual dispõe da
lista de Motivos de Baixa
Frequência.

Selecione um submotivo.

Por fim, clique em Adicionar
Submotivo. O registro será
salvo após finalizar como
mostrado no passo a passo de
registro de frequência (página
29).
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Há motivos de baixa frequência que precisam de uma atenção ao serem inseridos no Sistema Presença.
Desse modo, assim que sinalizados no momento do registro, eles aparecerão com um ícone de aviso e
algumas orientações de como proceder no caso desses estudantes específicos, conforme ilustrado:

41

Ainda no menu de Registro de Frequência, é possível fazer o download da lista de motivos de baixa
frequência.
Para extrair a lista de Motivos de Baixa Frequência, siga o passo a passo de como Imprimir Formulário (página
33), ao final da página clique em Imprimir Motivos de Baixa Frequência.

Impressão de Motivos de Baixa Frequência

Confira o 5º Guia: Motivos de Baixa Frequência, disponível na área Manual (Sistema Presença).
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Lista de Motivos de Baixa Frequência
1 - Tratamento de doença e de atenção à saúde do estudante
1a - Doença/problemas físicos
1b - Problemas/transtornos psicológicos/mentais
1c - Pós-parto/Pré-natal/TPM
1d - Consultas de rotina/tratamento odontológico
2 - Doença/óbito na família
2a - Doença de pessoa da família prejudicando a frequência do estudante à escola
2b - Óbito de pessoa da família prejudicando a frequência do estudante à escola
3 - Fatos que impedem o deslocamento/acesso do estudante à escola
3a - Enchente
3b - Falta de transporte
3c - Estradas intransitáveis
3d - Violência na área onde mora/no trajeto para a escola
3e - Inexistência de pessoa para levar à escola
3f - Grande distância entre a residência e a escola
3g - Outro
4 - Suspensão escolar
4a - Com tarefas domiciliares
4b - Sem tarefas domiciliares
5 - Participação em atividade extraclasse/atividades híbridas (semipresenciais)
5a - Considerada atividade escolar
5b - Não é considerada como atividade escolar
6 - Preconceito/Discriminação no ambiente escolar/bullying
6a - Preconceito/Discriminação no ambiente escolar/bullying
7 - Ausência às aulas por respeito às questões sociais, culturais, étnicas ou religiosas
7a - Indígenas
7b - Quilombolas
7c - Circenses
7d - Ciganos
7e - Questões religiosas
7f - Outra
8 - Gravidez
8a - Gravidez de risco
8b - Não é gravidez de risco
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9 - Situação de rua
9a - Situação de rua
10 - Trabalho infantil
10a - A escola sabe que o estudante conta com atenção da rede de proteção local
10b - A escola não sabe se o estudante conta com atenção da rede de proteção local
11 - Violência no ambiente escolar
11a - Violência no ambiente escolar
12 - Trabalho do Adolescente
12a - Emprego formal (a partir de 16 anos)
12b - Estagiário
12c - Trabalho informal
12d - Menor aprendiz
13 - Exploração/Abuso Sexual
13a - Exploração/Abuso Sexual
14 - Desinteresse/Desmotivação pelos estudos
14a - Desinteresse/Desmotivação pelos estudos
15 - Abandono Escolar/Desistência
15a - Abandono Escolar/Desistência
16 - Questões socioeconômicas, educacionais e/ou familiares
16a - Separação dos pais
16b - Necessidade de cuidar de familiares (idoso, criança, pessoa com deficiência)
16c - Viagem com a família (trabalho sazonal/agricultura temporária/colheita/outros)
16d - Casamento do(a) Estudante
16e - Falta de uniforme/calçado/roupa adequada
16f - Pais “sem domínio” dos filhos/relação familiar precária
16g - Família desconhece as faltas do estudante às aulas
16h - Negligência dos pais ou responsáveis
16i - Estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação
sem apoio/estimulação para permanecer na escola
16j - A escola não possui tradutor e intérprete de Libras para estudantes surdos
17 - Envolvimento com drogas
17a - Envolvimento com drogas
18 - Envolvimento em atos infracionais
18a - Envolvimento em atos infracionais
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19 - Violência Intrafamiliar
19a - Violência Intrafamiliar
20 - Situação coletiva que impede a escola de receber seus estudantes
20a - Greve
20b - Calamidade pública que atingiu a escola ou exigiu o uso do espaço como abrigamento
20c - Escola sem professor
20d - Reforma geral da escola
20e - Escola fechada por situação de violência
20f - Falta de merenda escolar
20g - Outra
21 - Estudante Concluiu o Ensino Médio
21a - Estudante Concluiu o Ensino Médio
22 - Óbito do estudante
22a - Óbito do estudante
23 - EJA Semipresencial
23a - Com acompanhamento regular
23b - Sem acompanhamento regular
24 - Outros
24a - A escola não sabe/não informou o motivo
24b - Não foi identificado motivo adequado nesta lista
25 - Problemas na oferta de serviços educacionais
25a - Inexistência de educação infantil no território em que mora
25b - Inexistência de ensino fundamental no território em que mora
25c - Inexistência de ensino médio no território onde mora
25d - Inexistência de serviços educacionais para acampados/ciganos/circenses/itinerantes
25e - Inexistência de serviços educacionais em situação de internação/privação de liberdade
25f - Inexistência de escola indígena no território onde mora
25g - Falta de vaga na escola para a etapa de ensino do estudante
25h - Concluiu a educação infantil/ensino fundamental/EJA e inexiste oferta imediata da etapa seguinte
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26 - Educação bilíngue de surdos e educação especial
26a - Inexistência de educação especial de estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação
26b - Inexistência de transporte/de gratuidade/transporte acessível à escola para beneficiário com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação
26c - Beneficiário com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação não frequenta a escola por resistência injustificada da família
26d - Inexistência de acessibilidade física/sensorial/metodológica no ambiente escolar para o beneficiário
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação
26e - A escola alega não possuir vaga para estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação
26f - Inexistência de escola (ou de vaga em escola) com tradutor e intérprete de Libras para estudantes
surdos
26g - Beneficiário com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação apresenta impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que
não permite a frequência escolar
27 - Outras situações específicas
27 a - Beneficiário sem vínculo/matrícula escolar foi encontrado, mas não quer mais estudar
27 b - Estudante concluiu o Ensino Médio
27 c - Óbito do estudante
27 d - Transferência em andamento/pendente – permanecendo sem solução/aceite, após o encerramento de
02 (dois) períodos de coleta, o beneficiário será lançado como Não Localizado no município de origem do
Cadastro Único da família
27 e - Beneficiário com dados errados impedindo a identificação pela escola (nome errado/data de
nascimento errada/NIS duplicado)
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TRANSFERÊNCIA
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Transferência
As transferências ocorrem de três maneiras:
1. Transferência para escola do mesmo município;
2. Transferência para escola de outro município;
3. Transferir o(a) estudante de um município para outro município.
Para realizar transferência entre escolas do mesmo município (1) e transferência entre escolas de municípios
diferentes (2), clique em Registro de Frequência > Pesquisar Estudante.

Siga o passo a passo das
páginas 49 e 52.

Para realizar transferência de um(a) estudante em situação NLOC localizado na escola (3), clique em
Transferência > Pesquisar Estudante.

Siga o passo a passo da
página 55.
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Transferência para escola do mesmo município
A alteração de um(a) estudante para outra escola do mesmo município pode ocorrer em casos de mudança
de escola ou de retirada do(a) estudante dos grupos ENI, NLOC, ESI, ou SVE.
Clique em Registro de Frequência > Pesquisar Estudante, preencha os filtros ou apenas o NIS e clique em
Pesquisar.

Após
visualizar
o(a)
estudante desejado(a), clique
no ícone .
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Aparecerá na tela uma janela
com as informações do(a)
estudante: NIS, Nome,
Responsável, Contato do
Responsável,
Situação,
Código INEP, Nome da
Escola e Série.

No Filtro de Pesquisa de
Escola informe o Código
INEP e/ou Código IBGE, UF,
Município e Nome da Escola.
Após preencher, clique em
Pesquisar.

Após identificar a escola na
pesquisa, clique no ícone
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O Sistema perguntará se tem
certeza de que deseja
continuar. Se for o caso,
clique em Ok.

Para prosseguir, é necessário
atualizar a série do(a)
estudante,
caso
seja
necessário. Por fim, clique
em Selecionar.

Estudante transferido(a) ao
final da operação.
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Transferência do meu município para escola de outro município
A alteração de um(a) estudante para uma escola de outro município ocorre nos casos em que o(a) estudante
passou a estudar em uma escola de outra cidade.
Clique em Registro de Frequência > Pesquisar Estudante, preencha os filtros ou apenas o NIS e clique em
Pesquisar.

Após
visualizar
o(a)
estudante desejado(a), clique
no ícone .

52

Aparecerá na tela uma janela
com as informações do(a)
estudante: NIS, Nome,
Responsável, Contato do
Responsável,
Situação,
Código INEP, Nome da
Escola e Série.

No Filtro de Pesquisa de
Escola informe o Código
INEP e/ou Código IBGE, UF,
Município e Nome da Escola.
Após preencher, clique em
Pesquisar.

Após identificar a escola na
pesquisa, clique no ícone
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O Sistema perguntará se tem
certeza de que deseja
continuar. Se for o caso,
clique em Ok.

Para prosseguir, é necessário
atualizar a série do(a)
estudante
caso
seja
necessário. Por fim, clique
em Selecionar.

Estudante transferido(a) ao
final da operação.
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Trazer o(a) estudante de outro município para o meu município
Essa alteração ocorre quando o(a) Coordenador(a) Municipal identifica em seu município um(a) estudante que
está em situação NLOC - Não Localizado. Ele(a) pode fazer a transferência do(a) estudante para o seu
município a partir do número do NIS do(a) estudante. Essa ação é concluída automaticamente, sem a
necessidade de aceite ou recusa da escola.
Para fazer esse tipo de transferência, clique em Transferência > Pesquisar Estudante. Preencha o NIS do
Estudante e clique em Pesquisar.

Após
visualizar
o(a)
estudante desejado(a), clique
no ícone .
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Aparecerá na tela uma janela
com as informações do(a)
estudante: NIS, Nome,
Responsável, Contato do
Responsável,
Situação,
Código INEP, Nome da
Escola e Série.

No Filtro de Pesquisa de
Escola informe o Código
INEP e/ou Código IBGE, UF,
Município e Nome da
Escola*. Após preencher,
clique em Pesquisar.

Após identificar a escola na
pesquisa, clique no ícone

*Nesse caso, o(a) Coordenador(a) Municipal informará os dados da escola em seu município que foi encontrado
o(a) estudante NLOC.
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O Sistema perguntará se tem
certeza
que
deseja
continuar. Se for o caso,
clique em Ok.

Para prosseguir, é necessário
atualizar a série do(a)
estudante
caso
seja
necessário. Por fim, clique
em Selecionar.

Estudante transferido(a) ao
final da operação.
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Histórico de Transferência
Para visualizar as transferências enviadas e recebidas, siga para o menu Transferência > Histórico de
transferência.

Para realizar a pesquisa
preencha os filtros com Tipo,
Status,
Dependência
Administrativa, Código INEP,
Nome da Escola, NIS
Estudante e/ou Nome do
Estudante.

A partir do resultado da
pesquisa, é possível verificar
os detalhes da transferência
pendente, aceita ou recusada
ao clicar no ícone
.

Situação Aceita: significa que a transferência foi aceita pelo(a) Coordenador(a)
Municipal do município de destino. Em casos de Transferência para escola do mesmo
município e Trazer o(a) estudante de outro município para o meu município o aceite é
feito automaticamente.
Situação Recusada: significa que a transferência foi recusada pelo(a) Coordenador(a)
do município de destino. Nesse caso, pode ser que ele(a) não tenha encontrado o(a)
estudante transferido(a) no município de destino.
Situação Cancelada: significa que o processo de transferência foi cancelado pelo(a)
Coordenador(a) Municipal do município de origem. Pode ser que tenha desistido ou
feito erroneamente.

58

Nos detalhes da transferência
será apresentado a situação, a
data da solicitação, as
informações pessoais do(a)
solicitante, as informações
pessoais do(a) estudante.

Também serão apresentadas
as informações dos municípios
de origem e destino.

Ao final do detalhamento
serão apresentadas as
informações pessoais do(a)
Coordenador(a) Municipal
do município de destino,
caso seja necessário entrar
em contato.
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RELATÓRIOS
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Relatórios
Os relatórios são documentos extraídos do Sistema Presença contendo dados de cada período de
acompanhamento baseados na coleta e registro de frequência escolar realizados pelos Operadores(as)
Escolares e /ou Coordenadores(as) Municipais.
Esses relatórios são:
1. Posição Geral
2. Posição Geral Percentual
3. Gerencial Aluno
4. Gerencial Usuário
5. Frequência por NIS
6. Motivo Frequência
7. Aluno por situação
8. Lista de Estudantes PAB
9. Lista Escolas

1.Posição Geral
Esse relatório contém as informações de um município de seu estado com a quantidade de estudantes ainda
sem frequência escolar informada. Pode ser utilizado como um indicador do andamento do trabalho dos
municípios.
Lembre-se de que este relatório somente é disponibilizado a partir do período de abertura para
registro de frequência escolar.

Para extrair esse relatório,
clique em Relatório > Posição
Geral. Preencha o Programa.
Para
Coordenadores(as)
Estaduais tem a possibilidade
de selecionar o município. Ao
finalizar o preenchimento,
clique em Pesquisar.
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O sistema apresentará em sua
tela o resultado da pesquisa. É
possível fazer o download do
arquivo em Excel. Clique em
Baixar Relatório.

O arquivo estará em formato .txt (ilustrado abaixo). Para fazer a conversão, siga o passo a passo da página 76.

Após a conversão, o arquivo será apresentado da seguinte forma:
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2.Posição Geral Percentual
Esse relatório, assim como o anterior, contém a percentagem de frequência escolar informada de um
município de seu estado. Pode ser utilizado como um indicador do andamento do trabalho dos municípios e
está disponível apenas para os perfis de gestão estadual, Coordenador(a) e Auxiliar Estadual, e MEC.
Lembre-se de que este relatório somente é disponibilizado a partir do período de abertura para
registro de frequência escolar.

Para extrair esse relatório, clique em Relatório > Posição Geral Percentual. Preencha o Período, Percentual
com Informação.
Para Coordenadores(as) Estaduais é possível selecionar o município. Ao finalizar o preenchimento, clique em
Pesquisar.
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O sistema apresentará em sua
tela o resultado da pesquisa. É
possível fazer o download do
arquivo em Excel. Clique em
Baixar Relatório.

O arquivo estará em formato .txt (ilustrado abaixo). Para fazer a conversão, siga o passo a passo da página 76.

Após a conversão, o arquivo será apresentado da seguinte forma:
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3.Gerencial Aluno
Esse relatório apresenta informações sobre a frequência escolar total dos(as) estudantes do seu município, os
quais estão agrupados(as) por escola. É nesse relatório que o(a) usuário(a) deverá buscar a informação de
quantas escolas já informaram a frequência e quantos(as) estudantes ainda estão sem informação (por
escola).

Para extrair esse relatório,
clique em Relatório >
Gerencial Aluno. Preencha o
Programa e o Período. Para
Coordenadores(as) Estaduais
é possível selecionar o
município. Ao finalizar o
preenchimento, clique em
Pesquisar.

O sistema apresentará em sua
tela o resultado da pesquisa. É
possível fazer o download do
arquivo em Excel. Clique em
Baixar Relatório.
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O arquivo estará em formato .txt (ilustrado abaixo). Para fazer a conversão, siga o passo a passo da página 76.

Após a conversão, o arquivo será apresentado da seguinte forma:

4.Gerencial Usuário
Esse relatório apresenta as informações sobre a rede de usuários do Sistema Presença, como nome,
telefones, e-mail, região, UF e município. O relatório Gerencial Usuário auxilia na gestão de equipe.

Para extrair esse relatório, clique
em Relatório > Gerencial
Usuário. Preencha a Unidade
Federativa e o Município. Para
Coordenadores(as) Municipais
essas
informações
são
preenchidas automaticamente.
Ao finalizar o preenchimento,
clique em Pesquisar.
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O sistema apresentará em sua
tela o resultado da pesquisa. É
possível fazer o download do
arquivo em Excel. Clique em
Baixar Relatório.

O arquivo estará em formato .txt (ilustrado abaixo). Para fazer a conversão, siga o passo a passo da página 76.

Após a conversão, o arquivo será apresentado da seguinte forma:
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5.Frequência por NIS
Esse relatório apresenta as informações detalhadas sobre o(a) estudante específico(a) e o seu histórico de
frequência a partir da pesquisa pelo seu Número de Identificação Social (NIS).

Para extrair esse relatório, clique
em Relatório > Frequência por
NIS. Preencha os filtros de
Programa, NIS Estudante, UF e
Município. Ao finalizar o
preenchimento,
clique
em
Pesquisar.

O sistema apresentará em sua
tela o resultado da pesquisa. É
possível fazer o download do
arquivo em PDF. Clique em
Baixar Relatório.
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O arquivo estará em formato PDF (ilustrado abaixo).

6.Motivo Frequência
Esse relatório apresenta os quantitativos totais dos motivos de baixa frequência de cada escola, ou seja,
quantos(as) estudantes receberam determinado motivo no período vigente.
Para extrair esse relatório, clique em Relatório > Motivo Frequência. Preencha os filtros de Programa, UF e
Município. Para Coordenadores(as) Municipais, essas informações são preenchidas automaticamente. Ao
finalizar o preenchimento, clique em Pesquisar.
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O sistema apresentará em sua
tela o resultado da pesquisa. É
possível fazer o download do
arquivo em Excel. Clique em
Baixar Relatório.

O arquivo estará em formato .txt (ilustrado abaixo). Para fazer a conversão, siga o passo a passo da página 76.

Após a conversão, o arquivo será apresentado da seguinte forma:
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7.Alunos por Situação
Esse relatório apresenta uma lista com os(as) beneficiários(as) que se encontram em determinada situação
em cada um dos municípios de seu estado. Com ele, é possível identificar diferenças e anormalidades no
modo como cada município registra os(as) beneficiários(as) no Sistema Presença. Dessa maneira, será
possível entrar em contato com os municípios para saber as causas das irregularidades encontradas.

Para extrair esse relatório, clique
em Relatório > Aluno por
Situação. Preencha os filtros de
Situação, UF e Município. Para
Coordenadores(as) Municipais
essas
informações
são
preenchidas automaticamente.
Ao finalizar o preenchimento,
clique em Pesquisar.

O sistema apresentará em sua
tela o resultado da pesquisa. É
possível fazer o download do
arquivo em Excel. Clique em
Baixar Relatório.
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O arquivo estará em formato .txt (ilustrado abaixo). Para fazer a conversão siga o passo a passo da página 76.

Após a conversão, o arquivo será apresentado da seguinte forma:

8.Lista de Estudantes PAB
Esse relatório apresenta uma lista dos estudantes localizadas no país, estado e/ou município em qualquer
situação (Ativo, ESI, ENI, SVE ou NLOC).

Para extrair esse relatório, clique
em Relatório > Lista de
Estudantes PAB. Preencha os
filtros de UF e Município. Para
Coordenadores(as) Municipais,
essas
informações
são
preenchidas automaticamente.
Ao finalizar o preenchimento,
clique em Pesquisar.
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O sistema apresentará em sua
tela o resultado da pesquisa. É
possível fazer o download do
arquivo em Excel. Clique em
Baixar Relatório.

O arquivo estará em formato .txt (ilustrado abaixo). Para fazer a conversão, siga o passo a passo da página 76.

Após a conversão, o arquivo será apresentado da seguinte forma:
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9.Lista de Escolas
Esse relatório apresenta uma lista das escolas localizadas no país, estado e/ou município e o quantitativo de
estudantes matriculados em cada uma delas.

Para extrair esse relatório,
clique em Relatório > Lista
Escolas. Preencha os filtros de
UF
e
Município.
Para
Coordenadores(as) Municipais,
essas
informações
são
preenchidas automaticamente.
Ao finalizar o preenchimento,
clique em Pesquisar.

O sistema apresentará em sua
tela o resultado da pesquisa. É
possível fazer o download do
arquivo em Excel. Clique em
Baixar Relatório.
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O arquivo estará em formato .txt (ilustrado abaixo). Para fazer a conversão, siga o passo a passo da página 76.

Após a conversão, o arquivo será apresentado da seguinte forma:
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CONVERSÃO EXCEL
TXT/CSV
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Conversão de arquivo .txt para tabela
Os arquivos que o Sistema Presença gera, em sua maioria, são em formato txt em excel, dificultando a
visualização do(a) usuário(a). Abaixo está o passo a passo para fazer a conversão dos arquivos de forma
correta e prática.

Abra o arquivo que foi baixado
do Sistema Presença (.txt
excel).

Ao abrir o arquivo, no menu
disponível na parte superior,
clique em Dados.
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Ao abrir o menu de Dados,
clique em De Text/CSV.

Abrirá uma janela para
selecionar o arquivo. Após
localizar o arquivo e selecionálo, clique em Importar.

O Excel carregará a prévisualização da tabela. Clique
em Carregar.
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Ao final, será carregada uma
tabela mais prática no Excel
para melhor aproveitamento.
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DÚVIDAS

Antes de enviar seu questionamento, verifique se sua dúvida não pode ser
sanada com as orientações aqui disponibilizadas.
Caso as informações não solucionem seu questionamento, a equipe de
atendimento disponibiliza canais para o registro de suas manifestações.

Telefone: 0800 616161 (segunda a sexta-feira, das 08h às 20h)
Fale Conosco: https://www.gov.br/mec/pt-br/canais_atendimento/fale-conosco
Central de atendimento: https://mecsp.metasix.solutions/portal
E-mail: frequenciaescolar@mec.gov.br

Coordenação-Geral de Atendimento e Relacionamento com as Redes de Ensino - CGAR
Diretoria de Articulação e Apoio às Redes de Educação Básica - DARE
Secretaria de Educação Básica - SEB
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