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Pacote Etapa 

 

 

O objetivo deste documento é instruir quanto à inclusão e alteração de Pacote 

Etapa.  

O Pacote Etapa informa ao sistema as regras para: 

• Progressão Parcial; 

• Percentual para reprovação por frequência; 

• Áreas de Conhecimento utilizadas no(s) Programa(s) Pedagógico(s) da 

etapa a qual o Pacote se refere. 

  

A inclusão e alteração de Pacotes é realizada 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 Etapa 

 

 

Para incluir um Pacote Etapa, seguir os seguintes passos: 

 

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

 

 

 

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

 

Informar o login e senha do 

SIMADEWEB e clicar em Ok. 
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2. Alterar o Tipo de pacote para Etapa; 

 

 

3. Clicar em Incluir; 

Será exibida a tela para cadastro do Pacote Etapa: 

 

Atenção!!! 

As regras para progressão 

parcial são definidas 

internamente no Sistema, 

conforme as resoluções SEE 

nº 521, de 02/02/2004 e SEE 

nº 2197, de 26/10/2012. 
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4. Informar a descrição do pacote, seguindo o padrão do sistema; 

Exemplo:  EEJMJ-EJA-EM-1º PERÍODO 

   Onde: 

• EEJMJ – são as iniciais da escola; 

• EJA – iniciais do tipo de ensino; 

• EM – nível do tipo de ensino; 

• 1º PERÍODO – Etapa do pacote 

 

5. Selecionar a etapa equivalente na rede de ensino; 

6. Marcar a opção Reprova por Frequência; 

6.1 Ao marcar esta opção o sistema exibirá o “Percentual de Frequência 
para aprovação” de 75 (padrão na rede de ensino). 

 

 

 

 

 

 

Informar a descrição do pacote, 
seguindo o padrão do sistema. 

Selecionar a etapa equivalente na 
rede de ensino. 

Marcar a opção Reprova 
por Frequência. 
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7. Se for o caso, marcar a opção Permite Progressão Parcial; 

7.1 Ao marcar está opção, todas as áreas de conhecimento terão a coluna 
PP (Progressão Parcial) marcadas. Caso alguma área não permita 
Progressão Parcial, o usuário deve desmarcá-la. 

 

 

 

 

 

Se for o caso, marcar a opção 
Permite Progressão Parcial. 

Ao marcar a opção 
Permite Progressão 
Parcial, todas as áreas 
de conhecimento terão a 
coluna PP (Progressão 
Parcial) marcadas. Caso 
alguma área não permita 
Progressão Parcial, o 
usuário deve desmarcá-
la. 



[Digite texto] 

 

07/03/2013 

 

6 

8. Selecionar as Áreas de Conhecimento que não são utilizadas na etapa em 
questão, e clicar em Remover; 

  

  

Observação: 
O Pacote Etapa deve conter todas 
as Áreas de Conhecimento 
utilizadas no programa 
pedagógico da etapa em questão, 
podendo ter Áreas de 
Conhecimento excedentes (que 
não foram utilizadas no programa 
pedagógico). 
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9. Após concluir a configuração do pacote, clicar em sim, em “Confirma os 
dados?”; 
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O pacote será incluído na Relação de Pacotes, com status: 

• Gerado = Não 

• Ativo = Sim 

 

 

10. Selecionar o pacote e clicar em Solicitar Mudanças; 

 

Deverá ser exibido o questionamento abaixo: 

 

 

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

Observação: 
No item 10, caso exista alguma dúvida referente à configuração do pacote, clicar em 
Cancelar, efetuar a conferência e alteração, se necessária, e retomar o processo. 
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Será exibida a mensagem abaixo: 

 

 

O pacote ficará com status: 

• Pendente = Sim 

• Gerado = Não 

• Ativo = Sim 

 

12. Aguardar a aprovação da SRE. 

 

Após aprovação da SRE, o status do pacote será: 

• Pendente =    - 

• Gerado = Sim 

• Ativo = Sim 

Com este status, o pacote pode ser utilizado (associado á etapa, no menu 
Escola/Associar Pacote à Etapa). 
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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.  

 

 

 

2. Alteração de Pacote Etapa 

 

 

Para alterar um Pacote Etapa, após acessar o Portal SIMADE, seguir os 
seguintes passos: 

 

1. Acessar Pacote/Pacote ; 
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Será exibida a tela para pesquisa e inclusão de pacotes, com o Tipo de Pacote 
Componente selecionado: 

 

 

2. Alterar o Tipo de pacote para Etapa; 
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3. Informar o nome do pacote, ou marcar a opção Exibir todos os pacotes 
ativos/inativos, e clicar em Pesquisar; 

4. Selecionar o pacote e clicar em Alterar; 

 

 

 

5. Efetuar as alterações necessárias, podendo ser: 

5.1 Remover Área de Conhecimento; 
5.2 Adicionar Área de Conhecimento; 
5.3 Marcar ou desmarcar que a Área de Conhecimento (ou que a etapa) 

permite progressão parcial; 
5.4 Marcar que a etapa Reprova por Frequência. 

 
 

 

Selecionar o pacote e 
clicar em Alterar. 

Efetuar a pesquisa 
para localizar o 
pacote a ser alterado. 
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5.1 - Remover Área de Conhecimento: 
 

 

 

 

5.2 - Para incluir uma Área de Conhecimento: 

 

5.1 - Para remover uma Área 
de Conhecimento, selecioná-la 
e clicar em Remover. 

5.2 - Para incluir uma Área de 
Conhecimento: 

 1º - clicar em Adicionar; 
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2º - Selecionar a Área de 
Conhecimento; 

3º - Marcar a opção Permite 
Progressão Parcial, se for o caso; 

4º - Clicar em Confirmar. 
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Observações: 

• As Áreas de Conhecimentos devem ser adicionadas uma a uma; 

• Cada Área de conhecimento será adicionada apenas uma vez, independente 
do número de disciplinas, do programa pedagógico, que utiliza a Área de 
Conhecimento (Ex.: Outras e Técnica). 

 

5.3 - Para marcar, ou desmarcar, que uma Área de Conhecimento permite 
Progressão Parcial:  

 

 

 

 

Observação – Caso a disciplina Permita Progressão Parcial, e a opção estiver 

desmarcada, o usuário deve marcá-la. 
 

Caso a etapa do pacote permita 
progressão parcial esta opção deve 
ser marcada.  
Caso a etapa em questão não 
permita progressão parcial, a opção 
deve ficar desmarcada. 

No caso de apenas 
algumas disciplinas, da 
etapa em questão, não 
permitirem progressão 
parcial, a opção na coluna 
PP deve ser desmarcada. 
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5.4 - Marcar que a etapa Reprova por Frequência: 

 
 

 
 
 

5.4 - Marcar que a etapa 
Reprova por Frequência. 

Ao marcar a opção “Reprova 
por Frequência”, o sistema 
exibirá o “Percentual de 
Frequência para aprovação” de 
75 (padrão na rede de ensino). 
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6. Após concluir as alterações necessárias no pacote etapa, clicar em Sim para 
“Confirma os dados?”; 
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O sistema retornará a tela de Relação de Pacotes, e o pacote alterado estará com 
o status: 

• Gerado = Não 

• Ativo = Sim 

 
 

7. Selecionar o pacote e clicar em Solicitar Mudanças; 
 

Deverá ser exibido o questionamento abaixo: 

 

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

Observação: 
No item 8 acima, caso exista alguma dúvida referente à configuração do pacote, 
clicar em Cancelar, efetuar a conferência e alteração, se necessária, e retomar o 
processo. 
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Será exibida a mensagem abaixo: 

 
 

O pacote ficará com status: 

• Pendente = Sim 

• Gerado = Não 

• Ativo = Sim 
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9. Aguardar aprovação da SRE. 
 
 

Após aprovação da SRE, o status do pacote será: 

• Pendente =    - 

• Gerado = Sim 

• Ativo = Sim 

Pacotes com o status acima estão disponíveis para utilização. 
 
 


