1)

Qual o melhor navegador para utilizar o Sistema APOIA Online?

Apesar de ser um navegador lento e apresentar problemas, o único
navegador compatível com o Sistema APOIA Online é o Internet
Explorer. Portanto, é o único em que você pode confiar que não
apresentara problemas como travar inesperadamente ou apagar
todos os dados que você demorou um bom tempo para registrar. É o
caso dos navegadores Mozilla Firefox e Google Chrome que são
excelentes para tudo, menos para acessar o Sistema APOIA Online.
Portanto, não esqueça essa premissa que se aplica ao Sistema
APOIA: O Internet explorer é um navegador ruim para a vida, mas é
o único indicado para acessar o Sistema APOIA Online

2)

Nunca utilizei o APOIA.. como obter minha senha e aprender a
usar o Programa?
Se você é novo no Programa, antes de mais nada, seja muito bem
vindo! Em segundo lugar, relaxe! O Sistema APOIA Online não é um
bicho de sete cabeças, muito pelo contrário.. ele é simples e intuitivo
e logo você estará capacitado para operá-lo. Para obter sua senha,
em primeiro lugar, basta enviar um e-mail para apoia@mpsc.mp.br
informando o nome completo de sua escola, a rede a que pertence e
o Município onde está localizada. Pronto! Em pouco tempo a equipe
de gestão do Programa irá lhe enviar seus dados de acesso, as
instruções para utilizá-lo, bem como todos os materiais de
capacitação como vídeos tutoriais disponíveis no youtube, cartilha,
site do Programa (www.mpsc.mp.br/programas/apoia) e tudo que
você precisa saber para começar! Caso ainda fique alguma dúvida
você ainda poderá nos ligar, que nossa equipe esclarecerá todas as
suas dúvidas e ainda você poderá se inscrever em nosso Curso em
formato EaD, que pode ser acessado em qualquer hora e lugar e
agora, em 2018, em qualquer época do ano pois ele ficará disponível
sempre, não precisando aguardar turmas específicas para se
inscrever! Mais tranquilo agora? Esperamos que sim! De qualquer
forma, se não apenas você for novo, mas sua escola também foi

criada há pouco tempo fique tranquilo que iremos responder sua
dúvida na próxima pergunta. Está ali logo abaixo!

3)

Minha escola é nova, mudou de nome ou de rede.. o que devo
fazer para utilizar o APOIA?

Se sua escola é nova, mudou de nome ou de rede recentemente
fique tranquilo pois esse caso é bem simples de resolver! Como ele
não constará na lista que o CIJ (órgão do Ministério Público que
realiza a gestão do Programa APOIA), quando você enviar um e-mail
para apoia@mpsc.mp.br, você receberá um boletim cadastral, que
consiste em um formulário com perguntas sobre sua escola e, assim
que você recebe-lo, basta preenchê-lo e enviá-lo junto ao Decreto de
criação ou mudança de nome/rede da escola ou outro documento
respalde essa mudança. A equipe do CIJ providenciará então o
cadastro dessa escola junto ao sistema da Secretaria de Estado e
Educação e, a partir disso, será possível emitir os seus dados de
acesso ao Sistema APOIA Online, que você receberá em seu e-mail
logo, pois esse procedimento costuma ser bem rápido.

4)

É possível devolver um APOIA para o Conselho Tutelar ou para
a escola?

Não, não é possível. Essa função de devolver APOIAS do Ministério
Público para o Conselho Tutelar e do Conselho para a escola não
pode ser realizada dentro do Sistema APOIA Online. Mas por que?
Porque quando criamos o sistema, percebemos que se fosse
possível acrescer essa funcionalidade, o prazo de atuação dos
órgãos dentro do APOIA, que já é longo se somarmos os prazos dos
três órgãos, poderia ficar ainda mais longo, sob pena até de, dentro
desse processo, o aluno já estar reprovado por infrequência. A ideia
é que o caso de infrequência seja resolvido com a maior rapidez
possível, afina.. pense conosco! Se somarmos os prazos da escola
(7 dias)+ Conselho Tutelar (14 dias)+ Ministério Público (14 dias), já

chegamos ao número de 35 dias. Ora, como vimos antes, para o
aluno ser reprovado por infrequência basta ele faltar 51 dias. Você
percebe que a chance disso ocorrer com todos os órgãos
respeitando seus prazos já é iminente? Imagine se for possível
devolver o APOIA para o órgão anterior? Esse prazo poderia se
prolongar indefinidamente e esse aluno poderia já estar reprovado
por faltas antes mesmo disso ocorrer. Por isso nosso conselho é o
seguinte: preencha corretamente seu APOIA com o maior número de
informações possíveis e busque respeitar o prazo de atuação de seu
órgão, pois se isso for feito, a devolução não será nunca necessária
e o aluno terá mais chances de retornar em curto espaço de tempo e
não perderá o ano letivo. Não é muito melhor?

5)

Trabalho na Secretaria Municipal/Estadual ou sou gestora de
uma escola e queria acompanhar o trabalho das escolas da rede
em que atuo.. como faço para ter meu próprio acesso ao
Sistema APOIA Online?

Logo que implantamos o Sistema APOIA Online percebemos que
muitas Secretarias de Educação e gestores de escola queriam
acompanhar o trabalho das escolas. Esses órgãos de gestão, cuja
atuação em prol da educação é digna de muitos elogios, pois
realizam trabalho de excelência e essencial ao sucesso do
Programa, tem toda razão nisso pois de fato contar com um perfil de
acesso próprio facilita muito esse trabalho. Pensando nisso criamos
um perfil específico para esse público. Portanto, se você é gestor e
quer acessar o Sistema, fique tranquilo pois existe um perfil de
acesso criado especificamente para você acompanhar o trabalho das
escolas, podendo consultar todos os APOIAs e dados estatísticos
registrados. Basta enviar um e-mail para apoia@mpsc.mp.br
comunicando seu interesse na criação desse perfil, informando os
seguintes dados: Nome completo, CPF, e-mail, órgão de atuação
e Município. Pronto! A partir daí é só aguardar que logo você
receberá um e-mail do SISGESC com seus dados de acesso e então

basta inseri-los no link: serieweb.sed.sc.gov.br e ativar seu
cadastro. Simples, né?

6)

Meu APOIA ficou em branco.. o que deu errado?

Se você se deparou com a seguinte situação desagradável: estava
preenchendo um APOIA até que “do nada” ele ficou em branco, o
que pode ter ocorrido? Você estava utilizando os navegadores
Mozilla Firefox ou Google Chrome? Pode ser isso.. então passe a
usar o Internet Explorer, como esclarecemos na pergunta 1. Se
computador pode ter tido uma pane geral ou ainda o tempo de
expiração do sistema pode ter passado, já que ele é de 5 minutos.
Então basta deixar o computador parado, sem mexer em nada por 5
minutos que tudo que você já preencheu se perderá. Para evitar isso
temos uma solução simples e que é tiro e queda.. sempre funciona!
Pense em seu formulário do APOIA como um arquivo em um editor
de texto. Nunca sabemos o que pode ocorrer.. uma queda brusca de
energia, de internet, uma pane geral e então..já era! Senão tomamos
o cuidado de salvar o documento aquele trabalho de horas está
perdido! Quem nunca passou por isso, né? Eu mesma já passei por
diversas vezes mas aprendi a lição! A cada linha que preencho em
qualquer arquivo clico no botão salvar e, com o APOIA não deve ser
diferente. A cada informação cadastrada, crie o hábito de clicar no
botão “salvar”, que se encontra no final do formulário. Você verá que
adotando essas cautelas essa dor de cabeça de perder todo um
trabalho minuncioso que custou o nosso precioso tempo não
ocorrerá mais!

7)

Meu Sistema travou.. o que pode ter ocorrido?
Se o sistema travou “do nada” pode acreditar que uma das quatro
coisas aconteceu: você não está utilizando o Internet Explorer, o
sistema expirou porque se passaram os cinco minutos em que ele
expira ou seu computador está com algum problema técnico que o

levou a travar não apenas o Sistema APOIA Online como todos os
demais programas que estiver utilizando. Além disso, é possível que
o próprio site do Sistema APOIA Online esteja em manutenção. Boas
dicas para que isso não ocorra mais são:
1) Utilizar sempre o Internet Explorer
2) Não deixe o Sistema expirar, mexendo sempre no computador
dentro do intervalo de cinco minutos
3) Procure auxílio técnico para solucionar eventuais problemas em
seu computador
4) Aguarde alguns minutos para acessar o Sistema novamente, pois
provavelmente a manutenção não deve demorar

8)

O Sistema APOIA expira? Após quanto tempo?

Sim, assim como diversos sites que conhecemos o Sistema APOIA
expira após 20 minutos sem mexer nele. Portanto, para garantir que
não vai perder seu trabalho, fique atento à dica da pergunta acima
que esse pesadelo de perder seu trabalho porque o sistema expirou
será coisa do passado!

9)

Recebi um APOIA que não é meu, como enviar para o local
correto?

Respire tranquilo quando isso ocorrer pois já criamos uma solução
para esse problema. Como é comum a escola e o Conselho Tutelar
se confundirem ao enviar um APOIA, já que o Conselho Tutelar e a
Promotoria de Justiça com atribuição para atuar em um APOIA é do
local onde o estudante mora, e não onde fica a escola. Portanto se
um estudante mora em Urussanga e estuda em Criciúma, por
exemplo, o Conselho Tutelar e a Promotoria de Justiça que deverão
atuar nesses casos são os do Município de Urussanga. Não se
esqueça de se atentar a isso! Há também aqueles casos de alunos
que simplesmente se mudam para outra cidade em Santa Catarina, e

só se vai descobrir isso quando o APOIA já está em andamento no
CT our MP. Para esses casos foi criado o botão “movimentar
APOIA”, que está na tela principal do Sistema. Para utilizá-lo, basta
pesquisar o nome do aluno na tela principal e, assim que ele
aparecer, selecioná-lo com o mouse e em seguida ir no botão
“movimentar APOIA” e clicar nele logo após selecionar o Município
para o qual você quer movimentar esse APOIA. Mas lembre-se: em
caso de aluno que se mudou é importante cadastrar na tela de
atualização as medidas adotadas e como se descobriu que o aluno
se mudou e, inclusive, se tiver um documento que comprove e
anexá-lo, melhor ainda! Assim quando o órgão de destino do APOIA
recebe-lo não ficará perdido e saberá por que esse APOIA foi
movimentado para ele. Para se certificar de que o APOIA foi movido,
basta selecionar o aluno, clicar no botão Atualizar APOIA CT/MP” e
conferir se o e-mail que consta ao final da tela é o do local para onde
você enviou o APOIA. Se for fique tranquilo, pois o APOIA foi
remetido corretamente e já se encontra sob os cuidados do local de
destino.

10) Cadastrei um APOIA para um aluno e depois de enviar para o
Conselho Tutelar ele retornou.. o que fazer?

Essa situação é bem comum e simples de resolver. Sabemos que
quando o Programa APOIA tem êxito e o aluno retorna à escola,
quem saberá se ele retornou é a escola, né? Por mais que o CT e o
MP tenham sido responsáveis por esse retorno, apenas se estiverem
certos de que o aluno retornou poderão finalizar o seu APOIA.
Sabendo que essa informação é essencial, e essa cooperação entre
os órgãos é primordial ao funcionamento do Programa, criamos o
botão “Aviso retorno aluno, que fica na tela principal do Sistema.
Portanto, se você escola percebe que um aluno que havia registrado
no APOIA retornou e esse APOIA não está mais com você, basta
pesquisar o nome desse aluno na tela principal, selecioná-lo com o
mouse assim que ele aparecer e clicar nesse botão, que tanto o CT

como o MP, caso o APOIA dele esteja em um desses órgãos,
receberão em seu e-mail essa informação e poderão finalizar o
APOIA desse aluno, a partir da confirmação da escola de que ele de
fato retornou.

11) Como ter certeza se meu APOIA foi enviado ao CT/MP?

Sempre que você quiser ter certeza de que o APOIA foi enviado
corretamente ao CT/MP, basta conferir o status (aquela palavra que fica ao
nome do aluno quando você o pesquisa na tela principal). Se você fez tudo
certo o status dele vai mudar.. ou seja, se você é da escola e enviou ao CT o
status mudará de “em andamento-UE” para em andamento-CT, e se você
enviou do CT para o MP, o status mudará de “em andamento-CT” para “em
andamento-MP”. Mas se o status permanece o mesmo alguma coisa deu
errado na hora de enviar e é bom verificar se você está utilizando o
navegador internet explorer e se realizou o procedimento de envio
corretamente. Quer conhecer o passo a passo de enviar? Basta conferir a
resposta da pergunta X, que está tudo lá bem explicadinho pra não ter erro!
12) O aluno se emancipou…e agora, o que fazer?

Essa situação ocorre com bastante frequência.. você está tentando
resolver um APOIA, entra em contato com a família e ela lhe
responde que o aluno se emancipou, agora não tem mais a
obrigação de ir à escola. O que fazer nesses casos? A emancipação
Não interfere no dever de estar na escola, que, segundo o artigo 208
da Constituição, abrange todos aqueles que tenham de 4 a 18 anos
incompletos.. estejam emancipados ou não. Ou seja, não é porque
se emancipou que o adolescente não precisa mais cumprir esse
dever e o APOIA se aplica a eles sim.. até completarem 18 anos. Se
você quiser dar uma conferida em um parecer completo que fizemos
tratando do assunto de forma aprofundada, basta clicar aqui: (anexar
link da pesquisa de emancipação).

13) A adolescente está grávida.. como proceder?

Se, ao atuar em um APOIA você descobriu que a adolescente está
grávida, você poderá esclarecer que ela terá direito a um período de
licença- maternidade da escola. Isso mesmo.. assim como ocorre no
trabalho, nas escolas e nas universidades, o direito à licença
maternidade existe com algumas variações. Com funciona? De
acordo com a Lei n. 6.202/75 e o Decreto n. 1.044/69, é possível não
só em caso de gravidez, mas de outras doenças específicas, é
possível substituir a frequência por atividades domiciliares definidas
por seus professores. Assim, é possível compensar aquelas faltas
realizando essas atividades durante um prazo específico. Você
percebe então que gravidez e o período logo após ao parto não são
motivos para parar os estudos, já que há uma ótima solução para
compatibilizar esse período com as atividades escolares e, se fizer
tudo direitinho, a adolescente não perderá o ano.

14) Depois de cadastrar um APOIA para um aluno descobri que ele
está doente ou internado.. o que fazer?

Hm.. vamos a um exemplo: João faltou 5 dias seguidos de aula e
você percebeu que portanto já deve cadastrar um APOIA para ele.
Você então ligou para sua mãe que lhe informou que ele sofreu um
acidente de carro e terá que se afastar por um mês das aulas
enquanto se recupera das graves lesões que sofreu. Essas faltas
poderão ser justificadas com a apresentação do atestado médico de
João, devendo-se atentar ao fato de que, se João tiver que ficar
muito tempo afastado é possível realizar atividades pedagógicas
domiciliares, assim como ocorre com as gestantes, conforme garante
a Lei n. n. 6.202/75 e o Decreto n. 1.044/69, que vale a pena conferir.
De qualquer forma, como você já cadastro um APOIA para ele, como
proceder? O procedimento é bem simples.. você devera atualizar o

APOIA de João com as informações relatadas por sua mãe e anexar
seu atestado médico. Para que o prazo do APOIA não corra durante
esse período, em que o órgão que está com ele está de “mãos
atadas”, pois de fato não há o que fazer, mas apenas aguardar,
deve-se suspender esse APOIA, e informar como data provável de
retorno o dia seguinte ao último dia de seu atestado, pois nessa data
ele já deve ter retornado às aulas. Se ele retornar nessa data, basta
retirar essa suspensão e finalizar o APOIA de João com base em seu
retorno, mas caso ele não retorne vale contatar a família para obter
informações sobre o caso e, a partir disso, suspender o APOIA
novamente ou realizar outra medida adequada à sua situação.

15) O que é suspender um APOIA? Por que suspender?
A suspensão foi uma funcionalidade criada para aqueles casos em
que, após abrir um APOIA, descobre-se que o aluno está
impossibilitado de retornar por razões de saúde, seja um tratamento
psicológico, uma internação hospitalar ou uma doença que exige
tratamento prolongado. Nesses casos, os órgão no qual se encontra
o APOIA desse aluno fica de “mãos atadas, pois enquanto esse
estudante está se recuperando, e a recomendação médica é de que
não frequente as aulas não há o que fazer, a não ser esperar e torcer
para que esse aluno se recupere no tempo esperado. Assim, é
possível compatibilizar essa situação, de modo que o prazo do órgão
não correrá durante a suspensão e será registrada uma data prevista
para o retorno do aluno e, assim que essa data chegar, basta seguir
o procedimento indicado na pergunta 16, ok?

16) Como arquivar um APOIA?

O arquivamento é um procedimento restrito ao Ministério Público.
Mas por que só ele pode arquivar? Porque ele é o último órgão que a
atuar no Programa para buscar resolver aquele caso de infrequência
escolar. O arquivamento é utilizado quando não há de fato mais o

que ser feito: o aluno não foi localizado, atingiu a maioridade ou foi
ajuizada uma ação judicial para resolver esse caso e sua duração
será

indefinida,

por exemplo.

Para

isso

que

foi

criado

o

arquivamento.. para aqueles casos em que não há mais o que ser
feito ou as alternativas possíveis demandarão prazo indeterminado
que não justifica a manutenção do APOIA ativo, com o prazo
correndo pois já não depende mais de nenhum órgão de atuação, já
que o fluxo do Programa se concluiu sem resolução efetiva do caso.
Para arquivar, basta que o MP selecione, ao final de sua tela de
atualização, o botão “Finalizar APOIA”, que então será aberta a tela
de finalização e ali ele poderá assinalar a opção de arquivamento e
explicar os motivos para arquivar aquele APOIA.

17) Como enviar apoia para CT/MP?

Para enviar um APOIA da escola para o Conselho Tutelar e do
Conselho Tutelar para o Ministério Público, basta buscar o aluno na
tela principal, selecioná-lo com o mouse e clicar no botão atualiza
APOIA CT/MP”. Assim que abrir a tela de atualização e forem
preenchidos todos os campos com as informações sobre as medidas
adotadas além de salvá-las, é necessário primeiramente selecionar o
Município para onde se quer enviar o APOIA, que será o de
residência do aluno (com base no artigo 147 do ECA). Logo após, vai
aparecer o e-mail do CT/MP – é bem importante se atentar a isso
porque há Municípios com mais de um Conselho Tutelar – e então
deve ser selecionado o e-mail do local correto. Logo após, é
necessário ainda clicar no botão “selecionar”. A partir daí é só clicar
no botão que está bem no final da tela e se chama “Enviar APOIA
CT/MP” e confirmar que você tem certeza que quer enviar que o
APOIA será enviado ao CT/MP. Para se certificar de que o APOIA foi
de fato enviado ao CT/MP, basta verificar, ao pesquisar o nome dele
se o status dele é “em andamento-CT”, em caso de ser enviado ao
Conselho Tutelar ou “em andamento-MP”, em caso de ser enviado
ao MP. Se isso ocorrer, pode respirar tranquilo porque seu APOIA foi

enviado corretamente! Se o status não mudar, dê uma ligada pra
gente que certamente poderemos ajudá-lo a resolver eventuais
problemas e ensiná-lo passo a passo como realizar esse envio para
você tirar ele de letra sempre que precisar! E lembre- se.. o APOIA
não vai sozinho para outro órgão, você tem que realizar esse
procedimento sempre que quiser enviá-lo!

18) Cadastrei um APOIA para um aluno e acabei descobrindo que
ele está viajando e tem data para voltar.. o que faço?

Isso ocorre com bastante frequência. Se, ao atuar um APOIA, você
descobre que ele está faltando porque foi viajar mas voltara em
breve, sem maiores prejuízos aos seus estudos, poderá finalizar esse
APOIA assim que ele retornar e você se certificar de que ele de fato
voltou às aulas. se for possível anexar a passagem desse aluno no
APOIA dele melhor ainda! Mas deve-se sempre atentar a uma coisa..
essa viagem não poderá ocasionar tantas faltas ao aluno a ponto
dele correr o risco de reprovar por infrequência em razão dela. Se
isso ocorrer é bom sempre conscientizar os pais para que fiquem
atentos a isso e programem suas viagens para períodos de recesso
das aulas.. afinal viajar é bom, mas perder o ano por causa disso não
é nada legal, né?

19) O aluno viajou mas a família avisou antes. Como agir nessa
situação?

Em casos de alunos que viajam, mas antes disso ocorrer a família já
avisa a escola, inclusive informando quanto tempo o aluno ficará
ausente, justificando previamente a infrequência do aluno não é
necessário cadastrar um APOIA para esse aluno. Isso porque o
objetivo do Programa, que é resgatar um aluno infrequente, já será
alcançado assim que o aluno voltar de viagem. Então, não há
motivos para acionar toda a rede que atua no Programa, sendo que

já se sabe o motivo do problema e, inclusive, o dia em que ele será
resolvido. De qualquer forma, se a viagem for muito longa, deve-se
atentar a algumas questões como… será que se esse aluno faltar
todos esses dias, juntando as faltas que ele já tem não estará
reprovado por infrequência? Será que os prejuízos para esse aluno
na perda dos conteúdos ministrados em sala de aula não serão
irreversíveis? Se a resposta a essas perguntas for não, tudo bem,
basta ficar atento à data de retorno prevista do estudante e não
cadastrar um APOIA. Mas se essa ausência for muito significativa
para esse aluno, em especial, a ponto de causar prejuízos
incontornáveis, é prudente alertar os pais de que essa viagem será
extremamente prejudicial ao seu filho e, a depender do caso, seja até
caso de cadastrar um APOIA para atuar em um caso de negligência
configurado pela vasta ausência do estudante e despreocupação de
seus pais com seus estudos. Tudo depende do caso concreto.. pois
como sempre dizemos.. cada caso é um caso e deve ser analisado
de forma individual, sempre com uma pitada de razoabilidade para
decidir como proceder a partir dessas orientações. Entendidos?
Vamos à próxima pergunta!

20) O aluno completou 18 anos.. e agora?

Conforme esclarecemos no decorrer do curso, ao completar 18 anos,
o estudante não está mais em idade escolar obrigatória, e, por
consequência, também não integra mais o público-alvo do Programa
APOIA. Portanto, se você verificar em um APOIA que o aluno
completou 18 anos, você poderá finalizá-lo em razão do alcance da
maioridade. Mas como fazer isso? Na tela de atualização (aquela que
você acessa ao clicar “Atualizar APOIA- UE/CT/MP), e preencher
todas as medidas adotadas, ao final da tela há um botão chamado
“Finalizar APOIA”. Ao clicar nele, será aberta a tela de finalização, na
qual há duas opções de finalização: pelo retorno do aluno e pelo
alcance da maioridade. Deverá ser selecionada a opção “alcance da

maioridade” e ser explicado que o aluno completou 18 anos e, então,
esse APOIA poderá ser finalizado.

21) Como ver o que aconteceu com um APOIA que enviei ao CT/MP?

Para saber o que está sendo feito em um APOIA que você enviou a
outro órgão, é muito simples! Você deve buscar o nome do aluno na
tela principal, e verificar onde está esse APOIA por meio e seu
status. Por exemplo, se ao consultar você verificar que o APOIA
desse aluno consta como “em andamento-CT”, basta buscar na fileira
de botões de consulta na página principal e consultar a situação do
APOIA no CT. Assim, será aberta uma tela onde constarão todos os
registros realizados pelo CT. Se o APOIA já se encontra no MP, é
possível consultar a situação do APOIA no MP ou ainda, para saber
tudo que foi realizado por todos os órgãos, basta clicar no botão
“ficha ocorrência aluno, que será aberta uma ficha em pdf que pode
inclusive ser impressão na qual constarão todas as informações
registradas no APOIA do aluno por todos os órgãos. Lembre-se ainda
que as principais movimentações como finalização e envio do APOIA
entre os órgãos são comunicadas por e-mail assim que são
realizadas. Caso você não receba essa notificação, pode ser que seu
e-mail esteja desatualizado. Para atualizá-lo, basta enviar um e-mail
para apoia@mpsc.mp.br que atualizamos pra você! ;)

22) Qual o link de acesso para cada órgão?

É importante saber que o link de acesso ao Sistema APOIA Online é
diferente para cada órgão, e esse assunto desperta muitas dúvidas.
Então vamos lá esclarecer?!

Bem, as escolas municipais, federais e particulares acessam pelo
seguinte link:

Serieweb.sed.sc.gov.br/cadloginapoia.aspx

Vocês podem perceber inclusive que, ao acessar esse link aparece
uma casinha colorida – o nosso logotipo do Programa APOIA. Se
você visualizou essa é sinal de que você está no local correto!
Agora… se você trabalha em uma escola estadual, Conselho Tutelar
ou Promotoria de Justiça, seu link será:
Serieweb.sed.sc,gov.br
A tela que aparece é bem diferente… ela é azul e branca e estará
escrito SISGESC e nada de casinha colorida.. então dá pra perceber
que os portais são bem diferentes, né? Mas o resto do Sistema é
igual para todos!

23) Como anexar documentos ao APOIA do aluno?

Sempre que você quiser anexar documentos ao APOIA do aluno..
como um atestado médico, documento, atestado de frequência, etc
(e isso é bem comum), é possível e muito recomendado fazer isso!

Para anexar esses documentos, basta você ir à tela principal do
Sistema, pesquisar o nome do aluno, selecioná-lo com o mouse e
dlicar no botão “Documentação Aluno APOIA”. Será então aberta
uma tela que permite que você selecione o documento que quer
anexar e o anexe imediatamente! É bem simples e com certeza essa
documentação será muito importante e útil para todos que atuarem
nesse APOIA.. portanto use e abuse desse recurso!

24) Meu prazo acabou.. e agora?

Calma! Quando o prazo acaba o APOIA não vai sozinho para outro
órgão nem será finalizado imediatamente, nem nada que você não
faça ocorrerá de forma automática! Se o prazo acabou e você
esgotou as medidas possíveis onde atua é hora de enviar o APOIA

para outro órgão, finalizá-lo, no caso do Ministério Público, ou ainda
dar mais prioridade a esse caso pois o fim do prazo significa que o
aluno está há bastante tempo afastado das aulas. De qualquer forma,
sempre lembramos que os prazos foram pensados para que o aluno
retorne no menor tempo possível às salas de aula mediante à
atuação rápida dos órgãos envolvidos. Mas como sempre dizemos..
cada caso é um caso.. se você está quase resolvendo aquele caso
de infrequência, como em uma situação em que o aluno prometeu
retornar amanha e seu prazo vence hoje.. não há motivo para enviar
esse APOIA para outro órgão só porque o prazo acabou, até porque
está perto de ser solucionado e só geraria um trabalho inútil de outro
órgão. Portanto, em cada caso, deve-se estar atento a isso.. se o
aluno está prestes a retornar, vale aguardar e não enviar o APOIA
imediatamente a outro órgão apenas porque o prazo acabou.. devese sempre pensar na efetividade da medida, e, em um caso como o
do exemplo, vale a penas esperar um pouco, mesmo após o fim do
prazo, e finalizar o APOIA de vez, não concordam?

25) Descobri uma informação nova mas meu APOA já foi
encaminhado.. o que fazer?

Se você descobriu uma informação importante depois de já ter
enviado o APOIA a outro órgão, como você não consegue alterar as
informações do APOIA só aluno, mas apenas consultá-las, uma boa
dica é verificar onde o APOIA está e contatar o órgão que está
atuando naquele APOIA. Essa cooperação é fundamental para o
sucesso do Programa, então se você sabe de algo importante e o
APOIA não está mais com você escola, mas com o Conselho Tutelar,
por exemplo, vale a pena ligar ou enviar um e-mail ao Conselho
avisando esse fato novo.. certamente o Conselho ficará agradecido e
o terá ainda mais elementos para solucionar o caso. Isso é
excelente.. afinal todos estão buscando o mesmo objetivo: resgatar o
aluno infrequente e quanto maior for esse espirito de colaboração,
mais chances de obter esse objetivo comum! Lembrando ainda que

se esse fato novo for que aluno retornou.. a escola pode avisar isso
direito no sistema, no botão “Aviso retorno aluno. Para saber mais
sobre ele, basta consultar a resposta da pergunta 10!

26) Como a equipe de infrequência escolar faz para utilizar o
Sistema APOIA Online?

Nos Municípios de Tubarão e Araranguá temos uma excelente
iniciativa que tem obtido resultados excelentes no combate à
infrequência

escolar:

as

equipes

exclusivas

de

combate

à

infrequência. Para que elas utilizem o Sistema APOIA Online e essa
iniciativa seja valorizada, realizamos uma adaptação no Sistema
APOIA Online que permite que a equipe preencha as medidas
adotadas. Para acessá-lo, a equipe recebe os dados de acesso do
CIJ, após solicitá-lo pelo e-mail apoia@mpsc.mp.br e ocupam o
mesmo lugar do Conselho Tutelar no fluxo do APOIA, mas com
acesso próprio e específico. Para a equipe de combate à
infrequência registrar suas medidas, há um campo específico dentro
da tela de atualização do CT (após clicar em “ atualizar APOIA CT)
chamado “medidas adotadas pela equipe”, bastando preencher
nesse campo tudo que ela realizar, bem como anexar documentos e,
inclusive enviar o APOIA ao Ministério Público, caso atue após o
Conselho Tutelar. De qualquer forma, nosso Sistema é plenamente
aberto à adaptações que permitam que esse trabalho de excelência
realizado pela equipe seja ainda mais valorizado por meio da
utilização do Sistema APOIA Online.

27) O APOIA vai sozinho para outro órgão?

Não! O sistema não faz nada sozinho! Portanto, com o prazo
vencendo ou não você nunca vai ver um APOIA andando sozinho por
aí e indo para outro órgão sem que você queira. Para enviar o APOIA
para outro órgão, basta seguir as orientações da resposta da
pergunta 17 que ali explicamos direitinho como enviar um APOIA ao

CT/MP. Mas tenha certeza.. você nunca verá um apoia com vida
própria passeando por outro órgão sem que você queira e faça isso
manualmente!

28) Como esse assunto gera dúvidas, vamos traduzir os status possíveis
para os APOIAs em cada órgão, com sua respectiva explicação!

Escola:
Em andamento UE – APOIA cadastrado pela escola que ainda está
sendo trabalhado por ela
Suspenso UE – Escola suspendeu o APOIA do aluno porque
verificou que ele possui um problema de saúde com prazo para se
recuperar e voltar às aulas
Êxito UE – Escola finalizou o APOIA porque o aluno retornou ou
alcançou a maioridade
Cancelado UE – A escola registrou um APOIA por engano e, em
razão disso quer cancelá-lo.

Conselho Tutelar:
Em andamento – CT - Apoia recebido pelo CT que ainda está sendo
trabalhado por ele.
Suspenso CT - CT suspendeu o APOIA do aluno porque verificou
que ele possui um problema de saúde com prazo para se recuperar e
voltar às aulas.
Êxito CT – CT finalizou o APOIA porque o aluno retornou ou
alcançou a maioridade.

Ministério Público :
Em andamento – MP
sendo trabalhado por ele

- Apoia recebido pelo MP que ainda está

Suspenso – MP - MP suspendeu o APOIA do aluno porque verificou
que ele possui um problema de saúde com prazo para se recuperar e
voltar às aulas
Êxito MP – MP finalizou o APOIA porque o aluno retornou ou
alcançou a maioridade
Arquivado MP – O MP esgotou as medidas adotadas, não localizou o
estudante e sua família ou ainda ajuizou ação judicial, cujo período
de duração será indeterminado.

29) O Sistema APOIA não deixa usar datas retroativas? Como
registrar datas de medidas anteriores ao cadastro do APOIA?

O Sistema APOIA segue uma ordem cronológica. Portanto, se você
cadastra um APOIA hoje, apenas conseguirá registrar medidas
adotadas a partir de hoje, e nenhuma medida adotada no passado.
Mas por que isso ocorre? Porque a logica do Programa é justamente
essa.. que assim que o aluno alcançar 5 faltas consecutivas ou 7
alternadas seja cadastrado um APOIA e apenas a partir disso sejam
adotadas as medidas pertinentes para resgatar esse aluno e, por
consequência, registrá-las no APOIA do aluno. Por estar razão, o
Sistema não aceita o registro de datas retroativas, ou seja, datas de
medidas adotadas que seja anteriores à data do cadastro. Poxa! Mas
quando me equivoquei e fiz tudo antes.. nesse caso excepcional
você poderá registrar todas as medidas adotadas com a data do dia
e explicar no campo Observações quais as datas reais, a fim de
compatibilizar o registro com a realidade. Mas apenas em caráter de
exceção.. isso não pode virar regra pois o ideal é que o fluxo do
Programa seja observado e o Sistema então seja preenchido de
acordo com a realidade.

30) O aluno se transferiu para outra escola, mas o APOIA continua
aberto na minha.. o que fazer?

Se o aluno se transferiu para outra escola enquanto o APOIA estava
aberto, e você descobriu isso após cadastrar o APOIA dele, basta
contatar a escola nova dele e confirmar se ele esta estudando. Se ele
estiver, é interessante pedir um atestado de frequência à nova
escola, anexar ao APOIA do aluno e finalizá-lo já que ele voltou a
estudra, ainda que em outra escola.

31) O APOIA está em andamento no CT ou no MP, mas ele continua
a faltar e quero registrar um novo APOIA mas não consigo..
como procedo?

Isso é muito comum! Se já há um APOIA em aberto para um aluno,
não é possível cadastrar um novo APOIA para esse aluno enquanto
esse APOIA não for finalizado. Portanto, sempre que isso ocorrer, se
o aluno já está ausente há muito tempo, vale descobrir por onde esse
APOIA anda (se no CT ou MP) e contatar esse órgão para saber o
que está ocorrendo, se é preciso de alguma ajuda, já que a situação
está se agravando e as faltas estão crescendo vertiginosamente.
Como sempre enfatizamos, o APOIA é um programa construído a
partir da cooperação entre os órgãos e, como todos agem em prol do
mesmo fim se ajudar mutuamente é sempre uma ótima medida!

32) Cadastrei um APOIA para um aluno, mas vi que há informações
erradas.. como corrigir?

Olha.. se essa informação errada é o próprio registro do APOIA que
não deveria nem ter sido feito porque o aluno nao atingiu o numero
mínimo de faltas do Programa, por exemplo, basta que a escola
cancele o APOIA desse aluno. Mas se for uma informação errada
como algo desatualizado em seus dados é possível atualizar essas
informações ao clicar no botão incluir/alterar dados do aluno. Se for
no próprio APOIA do aluno, enquanto estiver com o órgão é possível
alterar qualquer informação. Mas se for algo como um APOIA
duplicado, por exemplo, aí só é possível solucionar enviando um e-

mail para apoia@mpsc.mp.br que pediremos ao Administrador do
Sistema

APOIA

Online

que

apague

o

APOIA

registrado

equivocadamente e mantenha o correto.

33) Abri um APOIA para o aluno errado.. o que faço?

Se você registrou um APOIA em nome de um aluno e depois
verificou que o aluno não é aquele para o qual deveria ter sido
cadastrado um APOIA porque você confundiu os nomes, por
exemplo, fique calmo! Basta nos enviar um e-mail (aquele que você
já conhece bem: apoia@mpsc.mp.br) e explicar a situação que
resolveremos isso pra você!

34) Vi que as informações do aluno estão bem desatualizadas..
como atualizar?
Opa! Se você verificou que algum dado está errado há um botão especifico
para você, escola, atualizar esses dados e ajudar ainda a manter sempre
atualizadas as informações do aluno. Trata-se do botão “incluir/alterar” dados
do aluno que fica bem no início da primeira fileira de botões. Sempre que
você verificar algo desatualizado então basta clicar lá e atualizar que todos
lhe agradecerão.. afinal quanto mais atualizados os dados mais fácil será o
trabalho de todos, não é mesmo?!

35) O aluno mudou para outro Estado.. como proceder?

Se o aluno mudar de cidade sabemos que é simples de resolver..
basta movimentar o APOIA do aluno para a cidade nova onde o
aluno está morando. Mas quando essa mudança for para outro
Estado.. o que fazer? Como o Programa APOIA existe apenas em
Santa Catarina, não é possível enviar o APOIA do aluno ao novo
Estado por meio do Sistema APOIA, mas é interessante imprimir a
ficha do APOIA do aluno e enviar ao Conselho Tutelar da cidade para
a qual se mudou, a fim de que verifique se o aluno de fato está
estudando nesse local ou ainda é muito indicado consultar o

Conselho Tutelar dessa cidade para constatar se o aluno está
estudando regularmente lá e, se restar confirmado, basta finalizar o
APOIA desse aluno, com base em seu retorno, ainda que em outro
Estado.. afinal nunc apodemos perder de vista o objetivo do
Programa.. trazer o aluno de volta à escola, onde quer que ela esteja!

36) Esqueci minha senha e não tem jeito de lembrar.. o que faço?

Isso acontece com todo mundo.. esquecer uma senha e não lembrar
de jeito nenhum ou ainda.. a pessoa que tinha a senha sair da
escola/CT/MP e não passar pra você. Como resolver essa situação?
É muito simples! Basta enviar um e-mail para apoia@mpsc.mp.br e
informar o nome do órgão em que atua – no caso da escola, o nome,
do Conselho Tutelar o Município e da Promotoria a Comarca – que
iremos pedir ao administrador do sistema que envie senhas novas a
vocês ou, se você for da escola, resetaremos sua senha
imediatamente e você já poderá acessar o Sistema, bastando criar
uma nova senha!

37) Sou novo na escola e fui incumbido de assumir o APOIA, mas a
pessoa que me antecedeu não me passou nada. Por onde
começar?

Sempre que isso ocorrer o ponto de partida para você se inteirar
sobre o assunto é entrar em contato conosco, CIJ, já que gerimos o
Programa e prestamos todo o suporte aos órgãos envolvidos. Nunca
se sintam desamparados pois temos vários canais de comunicação e
basta acionar um deles que vamos ajudá-lo a se inteirar rapidinho
sobre o Programa. Para isso, seguem nossos canais disponíveis de
segunda à sexta das 8:00 às 19:00. Basta escolher qual deles você
prefere:


E-mail: apoia@mpsc.mp.br



Facebook: https://www.facebook.com/apoiampsc



Telefones: (48) 3330-9501/9502/9504/9510

38) O que fazer quando se pesquisa e não se localiza o aluno no
sistema?

Sempre que um aluno é buscado e não localizado, isso significa duas
coisas:
-

que ele não frequenta nem nunca frequentou a rede estadual

-

que, se ele for da rede municipal, federal ou particular nunca teve
nenhum APOIA cadastrado em seu nome

Nesse caso, você deverá incluir esse aluno no sistema no botão
“incluir e realizar um cadastro prévio desse aluno para depois
cadastrar um APOIA em nome dele.

Vale lembrar que esse procedimento apenas precisa ser feito pelas
escolas municipais, federais e particulares, pois todos os alunos da
rede estadual já estão previamente cadastrados já que eles estão
cadastrados no SISGESC e o Sistema APOIA Online fica dentro da
plataforma SISGESC.

No caso das municipais, federais e particulares também vale lembrar
que esse cadastro prévio é necessário apenas no primeiro APOIA de
um aluno, pois a inclusão é necessária para gerar numero de
matricula. Se ele já tem um APOIA, já há numero de matricula e não
há portanto de inclui-lo novamente, inclusive porque quando você for
pesquisar esse aluno, ele irá aparecer em sua busca, e bastará
cadastrar de pronto um APOIA em nome dele.

39) Depois de suspender um APOIA.. como retirar a suspensão? É
possível?

Retirar a suspensão é ainda mais simples que suspender um APOIA.
Para realizar a retirada, basta pesquisar o nome do aluno suspenso
na tela principal e, assim que localizá-lo, selecionar seu nome com o
mouse, e clicar no botão “retirar suspensão” e, pronto, a suspensão
acaba imediatamente e o prazo do APOIA volta a correr
normalmente.

40) Vi que tem um APOIA duplicado.. o que fazer?

Opa! Apoia duplicado é uma situação que não é possível de ser
resolvida sozinha. Portanto, se você verificar que tem um APOIA ou
um cadastro de APOIA duplicado, avise a equipe do CIJ no e-mail
apoia@mpsc.mp.br, informando inclusive qual é o APOIA/registro
correto

e

qual

deve

ser

apagado

porque

foi

registrado

equivocadamente e, a partir disso, é só aguardar que eles serão
devidamente apagados em curto período de tempo.

41) Sou da rede municipal, federal ou particular.. como incluir um
aluno que nunca teve um APOIA?

Como informamos na resposta da pergunta 38, se o aluno nunca teve
nenhum APOIA será necessário inclui-lo antes de cadastrar um APOIA
em seu nome. No caso das municipais, federais e particulares também
vale lembrar que esse cadastro prévio é necessário apenas no
primeiro APOIA de um aluno, pois a inclusão é necessária para gerar
numero de matricula. Se ele já tem um APOIA, já há número de
matricula e não há portanto de inclui-lo novamente, inclusive porque
quando você for pesquisar esse aluno, ele irá aparecer em sua busca,
e bastará cadastrar de pronto um APOIA em nome dele.

42) O que fazer se o aluno mudou de escola mas continua
infrequente?

Se o aluno mudou de escola, mas continua infrequente é importante
que o aluno seja devidamente transferido, para que conste a
informação atualizada no sistema da escola para onde o aluno se
transferiu. Essa escola deverá então adotar as medidas cabíveis para
resgatar esse aluno e registrá-la no Sistema APOIA Online
normalmente, seguindo-se daí em diante o tramite que já
conhecemos – a escola nova poderá enviar ao CT, finalizar ou
suspender o APOIA desse aluno.
43) Qual a idade do público-alvo do Programa APOIA? Assim que
ele completar dezessete anos não integra mais esse público?

No início o Programa APOIA abrangia apenas alunos do Ensino
Fundamental, mas, desde 2009, com a Emenda Constitucional n. 59/2009, e
a extensão da idade da educação básica obrigatória e gratuita para 4 (quatro)
aos 17 (dezessete) anos de idade, o Programa APOIA acompanhou essa
mudança e abrange estudantes de quatro a dezessete anos, que na verdade
gostamos de dizer que são dezoito anos incompletos. Isso porque há muita
confusão sobre isso mas entendemos que o aluno integra o público-alvo do
Programa desde o dia de seu aniversario de 4 anos até o dia do aniversario
de 18 anos do adolescente, pois enquanto ele tiver dezessete anos ainda é
público-alvo do Programa. Portanto, em suma, podemos dizer que a idade do
público-alvo do Programa é dos 4 aos 18 anos incompletos, que assim não
tem como errar!

44) O intervalo é de 30 dias ou 1 mês?

Costumávamos dizer que era de 1 mês, mas havia muitas duvidas
sobre os seguintes casos: aquele aluno que falta 4 dias seguidos,
mas o mês muda? Se ele faltar nesse outro mês mais um dia, deve
ser cadastrado um APOIA para ele ou zera tudo? Ora, seguindo a
lógica do Programa, o importante é que as faltas respeitem o
intervalo de 30 dias, independente do mês em que ocorram.
Portanto, para dar fim às duvidas sobre o assunto decidimos explicar
sempre que o intervalo é de 30 dias e não um mês, e, inclusive

adotar essa nomenclatura, pois assim fica mais fácil de entender e
não há margens para dúvidas. Bem melhor , né?

45) Registrei um APOIA com informações erradas.. como resolver
isso?
Quando você se equivoca e registra por engano um dado em um
APOIA, não se desespere pois é algo simples de resolver! Se essa
informação errada consta no cadastro do aluno é possível alterá-lo, e
se for no APOIA e ele estiver com você também é bem simples de
alterar pois tudo é possível antes que o APOIA seja enviado a outro
órgão. Mas se o APOIA já está em outro órgão, comunicar o órgão
que está com o APOIA é a medida mais indicada! Dá pra ver que
tudo tem solução, né? Então fique tranquilo e, se precisar de ajuda,
pode nos enviar um e-mail para apoia@mpsc.mp.br também é
sempre uma boa saída!

46) Sou escola municipal, federal ou particular. como cadastrar um
APOIA?

Como as escolas municipais, federais e particulares não tem seus
alunos previamente cadastrados no Sistema APOIA Online, como
ocorre com as escolas estaduais, que tem todos os alunos
cadastrados no SISGESC (sistema que hospeda o Sistema APOIA),
você sempre devera incluir um aluno em seu primeiro APOIA antes
de cadastrá-lo. Para isso, basta clicar no botão “incluir” que fica bem
no início da fileira de botões, logo abaixo da tela de busca.

47) Como obter dados estatísticos do Programa APOIA?

Uma das grandes vantagens de um sistema informatizado é que ele
permite gerar dados que as fichas em papel jamais conseguiriam
gerar. Para aproveitar esse recurso, temos um sistema que
transforma

os dados

registrados

em

gráficos

e

estatísticas

organizadas que poderão subsidiar a atuação de todos os órgãos

envolvidos no Programa APOIA.Comoo\ o acesso a esses painéis
ainda é restrito, sempre que você precisar de qualquer dado, basta
enviar um e-mail para apoia@mpsc.mp.br informando quais datos
você gostaria de ter, como numero de APOIAs resolvidos por sua
escola no ano de 2017, os principais motivos da infrequência escolar
em seu Município, etc. Teremos grande satisfação em fornecer esses
dados e auxiliar sua atuação, principalmente

quando voltada à

prevenção da infrequência escolar!

48) Como saber o que está sendo feito por outro órgão?

Essa é outra grande vantagem do Sistema APOIA Online.. diferente
das fichas de papel depois que você encaminha um APOIA a outro
órgão é muito simples acessar as informações registradas pelo outro
órgão e tudo que é feito em relação àquele APOIA! Agora tudo que e
feito fica transparente para quem quiser ver! Para consultar as
informações de um APOIA, basta pesquisar o nome do aluno,
selecionar seu nome com o mouse e clicar nos botões de consulta
(Consulta APOIA – CT/MP) e assim você terá acesso às telas
preenchidas com as medidas adotadas por esses órgãos. Além
disso, recentemente criamos um novo recurso que ajuda muito a
acompanhar as medidas adotadas pelos outros órgãos! Assim que
um APOIA em que você atuou tiver alguma movimentação, como ser
enviado para outro órgão ou finalizado você receberá em seu e-mail
essa informação. Caso você não esteja recebendo em seu e-mail
esses avisos, provavelmente ele está desatualizado e, para atualizálo vale aquela velha dica: envie um e-mail para apoia@m[sc.mp.br
informando seu e-mail atual!

49) Depois que envio um APOIA para outro órgão só posso
consultar e não posso mais alterá-lo?

É isso mesmo.. assim que você envia um APOIA para outro órgão você não
consegue mais alterar ele, mas apenas consultá-lo. Isso quer dizer que se

você quiser alterar um APOIA porque soube de uma nova informação, será
necessário consultar o órgão que estiver atuando nele, seja por telefone, email ou pessoalmente. E se você quiser consultar para saber o que anda
sendo feito no APOIA em que você trabalhou, basta clicar no botão “Consulta
APOIA-CT/MP” ou até acessar a ficha completa do aluno, na qual constam
todas as medidas adotadas por todos os órgãos clicando no botão “ficha
ocorrência aluno”.

50) Como tirar mais dúvidas que surgirem durante o curso e a
utilização do Sistema APOIA Online?

Opa! Chegamos ao final das nossas respostas às duvidas campeãs em
audiência verificadas por nosso suporte ao longo desses 4 anos de existência
do Sistema APOIA Online e 17 anos de duração do Programa APOIA! Mas
se sua duvida não foi respondida nessas 50 perguntas que selecionamos
fique tranquilo pois poderemos responde-la individualmente, bastando que
nos envie um e-mail para apoia@mpsc.mp.br, adicionar nosso perfil no
facebook (https://www.facebook.com/apoiampsc) e perguntar por lá our ainda
ligar para nossos telefones ( (48) 3330-9501/9502/9504/9510) que teremos
grande satisfação em ajudá-lo e sanar todas as suas duvidas. Se você tiver
sugestões também para melhorar o Sistema e adequá-lo às necessidades
que você verifica no dia a dia envie pra gente também! Sua colaboração é
extremamente importante.. tanto que várias mudanças no sistema desde
2014, quando ele foi implantado, só foram possíveis com a ajuda de vocês
que as sugeriram e nós implantamos! Afinal.. o Programa APOIA é de todos
nós e quanto mais pudermos contribuir mutuamente para a melhoria contínua
do Programa, mais fortalecido ele será!

