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Pacote Componente 

 

 

O objetivo deste documento é instruir quanto à inclusão de Pacote Componente.  

O Pacote Componente se refere às áreas de conhecimento e é associado a cada 

componente (disciplina) incluída no Programa Pedagógico. Este pacote informa ao 

sistema as regras para: 

• Lançamento de avaliação e frequência; 

• Tipo de medida utilizada para avaliação; 

• Divisões do período letivo (bimestres e recuperações). 

Um mesmo Pacote Componente pode ser utilizado em várias etapas, desde que 

sua configuração atenda as regras de lançamentos e cálculo final das etapas. 

A inclusão e alteração de Pacotes são realizadas no Portal SIMADE: 

 

www.simade.caedufjf.net/portal-simade. 

  

O acesso ao Portal SIMADE é realizado utilizando o mesmo LOGIN e Senha do 

SIMADE WEB. 

Tela inicial do Portal SIMADE: 

 

Ler a informação na tela inicial e 

clicar em Ok. 
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1. Incluir Pacote Componente

 

 

Para incluir um Pacote componente, seguir os seguintes passos: 

 

1. Após entrar no Portal SIMADE, acessar Pacote/Pacote; 

 

 

 

Será exibida a tela para pesquisa e inclusão de pacotes, já com o Tipo de Pacote 
Componente selecionado: 

 

Informar o login e senha do 

SIMADEWEB e clicar em Ok. 
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2. Clicar em Incluir; 

 

 

Será exibida a tela para cadastro do Pacote Componente: 
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3. Informar a descrição do pacote, seguindo o padrão da SEE; 
 
Exemplo:    EEJMJ-ER-EF-6 º ao 9º ANO - 4B N 1R – MATEMÁTICA 
  

Onde:   
EEJMJ  => iniciais da escola; 
ER => Tipo de Ensino; 
EF  => Nível de Ensino; 
6º ao 9º ANO  => Etapas que podem ser atendidas pelo pacote; 
4B   => Quatro BIMESTRES; 
N  => Tipo de medida de avaliação é Nota; 
1R  => Uma Recuperação; 
MATEMÁTICA => Área de Conhecimento que irá utilizar o 

pacote. 
 

4. Selecionar a Área de Conhecimento; 
5. Informar o Tipo de medida utilizada para avaliação, podendo ser: 

5.1 Nota  -  para este de Tipo de medida, Informar a nota máxima 
distribuída durante o período letivo; 

5.2 Conceito; 
5.3 Nenhuma (não há avaliação) 

   

 

Informar a descrição do pacote, 
seguindo o padrão da SEE. 

Selecionar a Área de 
Conhecimento. 

Selecionar o Tipo de 
medida para avaliação 

Para o Tipo de medida Nota, 
informar a nota máxima distribuída 
durante o período letivo. 
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6. Se for o caso, marcar a opção Reprova por Avaliação; 
6.1 Caso esta opção seja marcada, e o Tipo de medida for Nota; informar 

o Percentual de Nota para aprovação. 
 

7. Se for o caso, marcar a opção Aceita casas decimais e informar o Número 
de casas decimais que poderão ser utilizadas no lançamento das Notas; 

 

 

 

8. Clicar em Adicionar, para cadastrar a primeira divisão do período letivo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se for o caso, marcar a opção 
Reprova por Avaliação e, se o Tipo 
de medida for Nota, informar o 
Percentual de Nota para aprovação. 

Se for o caso, marcar a opção 
Aceita casas decimais e informar 
o Número de casas decimais que 
poderão ser utilizadas no 
lançamento das Notas. 
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Será exibida a tela para configuração da divisão, forme apresentada abaixo: 
 

 

 

9. Preencher os dados solicitados, conforme exemplo (de acordo com as 
definições da escola); 
 

 
 
 

Informar a descrição da divisão e 
sua Descrição reduzida. 

O número de Ordem da divisão, a opção 
Mostrar valor no relatório e o Tipo de 
divisão já estarão informados. 

Para Tipo de medida Nota, 
informar a Nota máxima do 
período (quantos pontos serão 
distribuídos nesta divisão). 

Após informar os dados da divisão, 
clicar em Confirmar. 
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10. Após informar os dados da divisão, clicar em Confirmar; 

 

Será exibido o quadro Divisões do Período de Avaliação, com a divisão incluída 
no mesmo: 

 

 

 

11. Clicar novamente em Adicionar e repetir os passos 9 e 10, para os demais 
Bimestres; 

12. Após concluir a inclusão dos Bimestres, clicar novamente em Adicionar 
para incluir a(s) divisão(ões) de recuperação; 

 

 

Observação: 
O modelo segue as 

definições dos pacotes 

padrão - 4 bimestres 

de 25 pontos cada. 

A escola deve 

configurar as divisões 

conforme proposta 

pedagógica adotada. 

A coluna T se refere ao Tipo de 
divisão criada: 
A = divisão de Avaliação; 
F = divisão de frequência. 

Obs.: trata-se do tipo de 
lançamento que será efetuado para 
a divisão.  
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13. Configurar a divisão de recuperação conforme a legislação vigente; 

 

 

 

14. Marcar a opção É recuperação final?; 
14.1 Ao marcar esta opção o sistema passa automaticamente o Tipo de 

divisão para apenas Avaliação, uma vez que divisão de recuperação 
não registra frequência. 

 
 

 
 
 
 

 

Informar a descrição da divisão e 
sua Descrição reduzida. 

Marcar a opção É recuperação final? 

Ao marcar esta opção o sistema passa 
automaticamente o Tipo de divisão para 
apenas Avaliação. 
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15. Para Tipo de medida Nota, marcar a opção Considerar maior nota; 
15.1 Esta opção é para o caso da nota da recuperação ser inferior a nota que 

o aluno conseguiu durante o ano. Marcando esta opção o sistema 
sempre irá manter a maior nota como nota final nos documentos e 
relatórios do aluno. 

 

 

 

16. Informar a Nota máxima da recuperação; 
17. Selecionar as Divisões Associadas a esta divisão de recuperação; 

17.1 No caso de primeira recuperação do grupo de divisões, as divisões 
associadas devem ser todas. 

18. Clicar em Adicionar; 
19. Definir a Forma de Cálculo, que pode ser: 

17.1 Soma  –  o sistema irá somar as notas lançadas nas divisões 
associadas, para gerar a nota final do aluno; 

17.2 Média – o sistema irá somar as notas lançadas nas divisões 
associadas, e dividir pelo número de divisões, para gerar a nota final 
do aluno. 

 

Marcar a opção Considerar 
maior nota. 

Informar a Nota máxima 
da recuperação. 

Selecionar as Divisões 
Associadas a esta divisão 
de recuperação. 
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20. Após definir a Forma de Cálculo, clicar em Confirmar; 

 

 

 

 

A divisão será incluída no quadro de Divisões do Período de Avaliação: 

 

Após selecionar as Divisões 
Associadas e clicar em 
Adicionar, o sistema irá listá-
las, com suas respectivas 
Notas Máximas. 

Definir a Forma de Cálculo 
e clicar em Confirmar. 
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21. Caso existam outras divisões de recuperação, repetir os passos de 12 a 20, 
para quantas divisões for necessário; 

22. Após concluir a configuração do pacote, clicar em sim, em “Confirma os 
dados?”; 
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23. Para visualizar o pacote, na tela de Relação de Pacotes, selecionar a opção 
Exibir todos os pacotes ativos/inativos e clicar em Pesquisar; 

    

O pacote será incluído na Relação de Pacotes, com status: 

• Pendente = Não 

• Gerado = Não 

• Ativo = Sim 
 

24. Selecionar o pacote e clicar em Solicitar Mudanças; 
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Deverá ser exibido o questionamento abaixo: 

 

 

25. Para gerar a solicitação de aprovação do pacote, clicar em Ok; 

 
Observação: 
No item 25, caso exista alguma dúvida referente à configuração do pacote, clicar em 
Cancelar, efetuar a conferência e alteração, se necessária, e retomar o processo. 

 

Será exibida a mensagem abaixo: 

  

 

O pacote ficará com status: 

• Pendente = Sim 

• Gerado = Não 

• Ativo = Sim 

 

26. Aguardar a aprovação da SRE. 

 

Após aprovação da SRE, o status do pacote será: 

• Pendente =    - 

• Gerado = Sim 

• Ativo = Sim 
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Com este status, o pacote pode ser utilizado (associado ás disciplinas no 
programa pedagógico). 

Caso a SRE não aprove o pacote, o status do mesmo será: 

• Pendente =    - 

• Gerado = Não 

• Ativo = Sim 

 

Quando a SRE não aprova um pacote, é gerado e enviado um E-mail para o 
endereço de E-mail  institucional da escola, informando o motivo.  

 

Atenção!!! 
Pacotes não aprovados pela SRE podem ser alterados.  
Após alterá-los, é necessário selecioná-los e solicitar mudança novamente, para 
aprovação. 

 

 

 

 

 

 

2. Configuração de Pacote Componente com Tipo de medida Conceito 

 

 

Para Pacote Componente de disciplina que utiliza o Tipo de medida Conceito, a 
configuração é semelhante ao pacote com Tipo de medida Nota, com as seguintes 
diferenças: 

1. Não será informada Nota máxima; 

2. Mesmo para disciplinas que reprovam por avaliação, não será informado 
Percentual de nota para aprovação, nem as opções de casa decimais; 
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3. Após a configuração das divisões de bimestre, é necessário criar a divisão 
de Conceito Final  - conceito que será lançado na Ata de Resultado Final e 
no Histórico; 

4. Após a divisão de Conceito Final é que deverão ser criadas as divisões de 
recuperação, quando houver. 

 

Modelo da configuração das divisões de bimestre: 

 

Não são informados: 
- Nota máxima; 
- Percentual de nota para aprovação; 
- Opções de casas decimais. 
 



[Digite texto] 

 

20/02/2013 

 

16

Após configurar todas as divisões de bimestre, clicar Adicionar para criar a 
divisão de Conceito Final: 

 

 

 

Configurar a divisão de Conceito Final 
e clicar em Confirmar. 

Atenção!!! 
A opção É Conceito Final 
deve ser marcada. 
 

Selecionar e Adicionar as Divisões Associadas    
- conforme a criação da divisão de Recuperação, 
para pacote com Tipo de medida Nota (passos 17 
e 18 da página 9). 
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Após criar a divisão de Conceito Final, clicar novamente em Adicionar, para 
incluir a divisão de recuperação, se houver. 

 

 

Configurar a divisão de recuperação e clicar em Confirmar. 
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Após concluir a configuração do pacote, clicar em sim, para “Confirma os 
dados?”, e repetir os passos de 23 a 26 do item 1 deste documento. 
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3. Configuração de Pacote Componente com Tipo de medida Nenhuma 

 

 

Para disciplinas onde o aluno não é avaliado, mas é efetuado o lançamento de 
frequência, a configuração do Pacote Componente será: 

 

1. Na descrição do pacote, inserir a letra F, de frequência; 
 

Exemplo:    EEJMJ-EJA-EF-1º AO 3º PER. - 4B F – ED. FÍSICA 

 

2. Selecionar a Área de Conhecimento; 
3. Em Tipo de medida, selecionar Nenhuma; 

3.1 Ao selecionar Nenhuma para Tipo de medida (indicando que não 
haverá avaliação quando a disciplina utilizar o pacote), os campos 
Nota máxima, Reprova por Avaliação. Percentual de Nota para 
aprovação, Aceita casas decimais e Número de casas decimais ficaram 
indisponíveis.  

 
 

 

 

Atençao!!! 

Este tipo de configuração de pacote deverá ser utilizado somente para as 
disciplinas que computa apenas frequência. 

Inserir a descrição do pacote 

colocando a letra F, para indicar 

que é um pacote apenas de 

frequência. 

Selecionar a Área de 

Conhecimento. 

Em Tipo de medida, 

selecionar Nenhuma. 
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Clicar em Adicionar para incluir a 1º divisão do período letivo; 

 

 

 

4. Configurar a 1º divisão do período letivo e clicar em Confirmar; 

 

 

 

5. Repetir os passos 4 e 5 para quantas divisões for necessário; 
6. Após concluir a configuração do pacote, clicar em sim, para “Confirma os 

dados?”, e repetir os passos de 23 a 26 do item 1 deste documento. 
 

 

Pacotes com Tipo de medida 

Nenhuma possuem apenas 

divisões de frequência. 
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Atenção!!! 
Para todo pacote criado ou alterado, deve ser efetuada a Solicitação de Mudança 
(passos de 23 a 26 do item 1 deste documento), para que a SRE avalie e aprove a 
solicitação.  

 

Adicionar quantas divisões 

for necessário. 

Após concluir a configuração 
do pacote, clicar em sim, para 
“Confirma os dados?” 


