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NOVO
SISTEMA
PRESENÇA
O Sistema Presença é desenvolvido pela Coordenação-Geral
de Atendimento e Relacionamento com as Redes de Ensino
(CGAR), Subsecretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicação (STIC) do Ministério da Educação (MEC), em
parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira Inep, com objetivo de
acompanhar e monitorar a frequência escolar de estudantes
beneficiários do Programa Auxílio Brasil (PAB). Esse
acompanhamento aos gestores públicos, de modo
intersetorial, proporciona a facilidade de identificação e
monitoramento da educação básica para todos,
principalmente às crianças, adolescentes e jovens em
situação de pobreza e extrema pobreza.
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RELATÓRIOS
DO SISTEMA
PRESENÇA

O Sistema Presença dispõe de relatórios gerenciais
para auxiliar seus(as) gestores(as) em campanhas,
ações, Políticas Públicas desenvolvidas em seus
respectivos estados, a Busca Ativa aos
estudantes beneficiários Não Localizados (NLOC)
e formação de profissionais da educação.
Os relatórios podem ser extraídos a partir do menu
'Relatórios' no ambiente do Sistema Presença, são
eles: (1)Posição Geral, (2)Posição Gerencial
Percentual, (3)Gerencial Aluno, (4)Gerencial
Usuário, (5)Frequência por NIS, (6)Motivo
Frequência, (7)Alunos por Situação, (8)Lista de
Estudantes PAB e (9)Lista Escolas.
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1 - POSIÇÃO GERAL
Para verificar a situação de cada município, esse relatório deve ser
extraído diariamente durante o período de registro de frequência
escolar. É necessário entrar em contato com os municípios que
apresentarem indicadores em atraso.

O que é esse relatório?
Esse relatório contém uma lista dos municípios de seu estado com a quantidade
de estudantes ainda sem frequência escolar informada. Tal documento pode ser
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.
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2 - POSIÇÃO GERAL
PERCENTUAL
Esse relatório pode ser visualizado e extraído pelos Coordenadores
Estaduais e seus auxiliares.

O que é esse relatório?
Esse relatório é uma variação do anterior, que contém uma lista dos municípios de seu
estado com o percentual de estudantes ainda sem frequência escolar informada. Tal
documento pode ser um indicador do andamento do trabalho dos municípios.
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3 - GERENCIAL ALUNO
É importante que você faça um acompanhamento dos dados registrados no
Sistema Presença. Com o Relatório Gerencial Aluno, você pode visualizar esses
dados e obter as seguintes informações: percentual de frequência escolar de
cada escola; identificação das escolas que têm frequência abaixo do mínimo
exigido e total de estudantes por escola ou por município.

Gerencial Aluno
Essa opção apresenta um relatório com informações sobre a frequência escolar total dos(as) estudantes
de cada escola do município selecionado.
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4 - GERENCIAL USUÁRIO
Com o relatório Gerencial Usuário, você pode visualizar os dados dos perfis:
Coordenador(a) Estadual, Auxiliar Estadual, Coordenador(a) Municipal,
Auxiliar Municipal e Operador(a) Escolar.

Gerencial Usuário
Essa opção emite um relatório com os dados selecionados dos(as) usuários(as), como região, UF, IBGE,
Município, Perfil, Nome, Telefone e E-mail.
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5 - FREQUÊNCIA POR NIS
Este relatório apresenta as informações de registro de frequência do(a)
beneficiário(a) a partir do seu Número de Identificação Social (NIS).

O que é esse relatório?
Esse relatório, além da frequência registrada, contém as informações de município/estado,
nome, sexo, data de nascimento, data de inclusão, situação do estudante, tipo de benefício,
série e dados da escola como: nome, código INEP, status e município.

6 - MOTIVO FREQUÊNCIA
Este relatório apresenta o quantitativo de beneficiários com registros de
baixa frequência.

O que é esse relatório?
Esse é um relatório simples. Fornece os dados quantitativos totais dos motivos de baixa
frequência de cada escola.
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7 - ALUNO POR SITUAÇÃO
Com o relatório Aluno por Situação, você poderá 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.

O que é esse relatório?
Esse relatório apresenta uma lista com a quantidade de beneficiários(as) que se
encontram em uma das situações abaixo em cada um dos municípios de seu
estado.
Aluno Ativo
ESI - Escola sem INEP
ENI - Escola não identificada
SVE - Sem vínculo escolar
NLOC - Não Localizado(a)
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8 - LISTA DE ESTUDANTES
PAB
Este relatório apresenta as informações de estudantes beneficiários em
determinado município ou estado.

O que é esse relatório?
Esse relatório apresenta uma lista dos(as) estudantes localizados(as) no país, estado e/ou
município, com as seguintes informações: Unidade Federativa, código IBGE, NIS, nome
do(a) estudante, data de nascimento, responsável, situação, código INEP, nome da escola
e dependência administrativa (municipal/ estadual/ federal/ particular).

9 - LISTA DE ESCOLAS
Esse relatório é importante quando a gestão da Secretaria Estadual necessitar
de dados sobre a distribuição dos(as) estudantes do PAB por rede
(pública/particular) ou por dependência administrativa
(municipal/ estadual/ federal/privada).

O que é esse relatório?
Esse relatório apresenta uma lista das escolas localizadas no país, estado e/ou município
com as seguintes informações: código INEP, dependência administrativa (municipal/
estadual/ federal/ particular) e quantidade de estudantes que participam do PAB.
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Para maiores informações visite o Manual do Novo
Sistema Presença disponível em:
presenca.inep.gov.br/seb.
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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
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