Programa
Saúde na Escola

Manual de Orientações
Cadastro SIMEC
PSE
Finalidade: O Programa Saúde na Escola - PSE constitui uma
política para a integração e articulação intersetorial
permanente entre educação e saúde (Art. 3o. Decreto No.
6.286), voltada para a melhoria da qualidade de vida da
população brasileira. Tem como finalidade contribuir para a
formação integral dos estudantes por meio de ações de
promoção, prevenção e atenção à saúde no âmbito das
escolas e das unidades básicas de saúde, realizadas pelas
equipes da Estratégia Saúde da Família - UBS/ESF; com vistas
ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o
pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública
de
ensino.
Público-Alvo:
Alta-Gestão,
Secretários,
Gerentes
de
Programa, Coordenadores de Ação, Diretores de escolas e
equipes de apoio.

Conforme preconizado pelo Componente V do Programa Saúde na Escola, lançamos o
Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Finanças do MEC
- SIMEC/ PSE construído ao longo do ano em discussões intersetoriais. Por meio do
SIMEC/PSE, e dos sistemas de monitoramento do Ministério da Saúde, é possível
acompanharmos o desenvolvimento das ações do PSE em todo o território nacional.
Para tanto, contamos com sua efetiva colaboração e entusiasmo no registro das
informações solicitadas. Agradecemos pelo seu empenho e informamos o passo-a-passo
do cadastramento.

Municípios que fizeram adesão em 2008
Todos os municípios que aderiram ao Programa Saúde na Escola em 2008 devem fazer
o recadastramento dos Projetos Municipais por meio do Sistema de Monitoramento do
PSE no MEC.

Municípios que farão a adesão em 2009
A Adesão/2009 ao Programa Saúde na Escola será efetivada a partir da publicação, pelo
Ministério da Saúde, da Portaria de Financiamento da Estratégia Saúde da Família,
prevista para dezembro/2009.

Para a Adesão/2009 está prevista a inclusão de mais 687 municípios, segundo critérios
de baixo IDEB (até 3,2) e de 70% de cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF).
O SIMEC integra o fluxo de adesão, como etapa obrigatória, com o cadastramento das
Secretarias de Educação e Saúde Estaduais e Municipais e das escolas que participarão
do programa a partir de 2010, seguindo os mesmos procedimentos daquelas que
aderiram em 2008 (recadastramento).

Bate-papo
Quem pode solicitar senha de acesso ao sistema?
Os estados e municípios da Adesão/2008 e da Adesão/2009 podem solicitar senha de
acesso e cadastrar a sua respectiva secretaria. Para este ano, apenas as secretarias e
escolas que participaram do programa ao longo do ano de 2009 preencherão
informações referentes à implementação do programa, aí incluído o módulo Unidade
Local Integrada.
Cabe aos Secretários de Educação e de Saúde solicitarem a senha de acesso ao SIMEC/
PSE, por meio do preenchimento de seu cadastro pessoal.
Mediante a liberação de sua senha pessoal pelo sistema, será possível acessar o SIMEC/
PSE para preenchimento obrigatório do Cadastro Secretaria. No Cadastro Secretaria
há o campo “Representante da Secretaria Municipal de Educação no Grupo de Trabalho
Intersetorial”. Nesse campo, os Secretários Municipais e Estaduais de Educação e Saúde
indicam os representantes do PSE (integrantes do GTI) e estes, por sua vez, podem
solicitar uma senha própria de acesso ao PSE/SIMEC para alimentarem o sistema.
Os representantes do PSE, de posse da senha como um dos responsáveis pelo Programa
Saúde na Escola/PSE, devem liberar as senhas de acesso ao SIMEC/PSE para os
diretores das escolas contempladas pelo programa. As senhas são de responsabilidade
exclusiva dos Secretários (e de seus representantes) e dos diretores de escola, e são
vinculadas ao CPF dos mesmos. Lembramos que as escolas priorizadas em 2008 estão
indicadas no Projeto Municipal elaborado pelo GTI (Grupo de Trabalho Intersetorial) e
aprovado pela CIB (Comissão Intersetorial Bipartite) por ocasião da adesão.
Como seleciono o perfil para liberar a senha?
Existem sete tipos de perfis de senha, cada
uma possui suas especificidades: MEC,
Secretaria, Escola, Consulta, Parceiro.
A senha MEC é disponibilizada para os
gestores federais que respondem pela
coordenação do PSE pelo Ministério da
Educação e permite a visualização de todo o
sistema, mas não permite preenchimento ou
alteração de dados.
Os Secretários e os representantes por eles indicados, recebem senha de Secretaria.
Esta senha permite o preenchimento do Cadastro Secretaria e o acompanhamento do
preenchimento do Cadastro Escola, que é preenchido pelo diretor de cada escola
integrante do programa, ou seu representante integrante do programa, com sua equipe
local.
Os diretores de escolas recebem senha de Escola, e permite o preenchimento do
Cadastro Escola. O módulo Unidade Local Integrada - ULI . O preenchimento da

ULI estará disponível a partir do dia 07 de dezembro e deverá ser preenchido,
impreterivelmente, até 18 de dezembro de 2009.
Este ano, apenas os municípios da Adesão/2008 (recadastramento) visualizarão o
módulo Unidade Local Integrada – ULI e este deverá ser preenchido exclusivamente
pelas escolas que participaram do programa ao longo do ano de 2009.
As senhas do tipo Consulta permitem ao usuário somente a visualização do Cadastro
Escola e Cadastro Secretaria. Este perfil também é liberado apenas pela Secretaria e
tem a finalidade de permitir o controle social do programa, mas não permite
preenchimento ou alteração de dados.
Por fim, a senha do perfil Parceiros permite a visualização de todo o sistema, incluindo
o módulo Unidade Local Integrada, e poderá ser fornecida aos parceiros das escolas
(Conselho da Criança e do Adolescente, Associação de pais, ONGs parceiras,
Prefeitura, Instituição de Ensino Superior parceira, etc.), mas não permite
preenchimento ou alteração de dados.

IMPORTANTE
Termo de Adesão
Ao término do preenchimento do Cadastro Secretaria haverá o campo Termo de
Adesão. Este deverá ser preenchido e assinado pelos Secretários de Educação e de
Saúde, acrescido de outros Secretários parceiros, segundo o desenho local do programa.
Ao Termo de Adesão deverão ser somados os Termos de Compromisso das Escolas,
assinados por seus respectivos diretores, e enviados ao Ministério da Educação, no
endereço abaixo indicado:
Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios
Diretoria de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania –
DEIDHUC/SECAD/MEC
Anexo I – 4º andar / Sala 416
CEP 70047-900

Termo de Compromisso
Ao término do preenchimento do Cadastro Escola haverá o campo Termo de
Compromisso. Este deverá ser preenchido e assinado pelo Diretor da Escola e enviado
à Secretaria de Educação que, por sua vez, de posse de todos os Termos de
Compromisso das Escolas integrantes do programa, enviará ao MEC, conforme acima
indicado.

Passo-a-Passo

Como solicito minha senha de acesso ao SIMEC?
Abra o sitio do MEC ( http://portal.mec.gov.br)
Informe seu CPF

Pronto! Você receberá, pelo e-mail informado sua senha.
Preencha o “Cadastro Secretaria”.
O próximo passo é a liberação das senhas para os diretores das escolas que integram o
PSE para que o diretor, ou seu representante em parceria com a equipe de saúde, possa
preencher o ”Cadastro Escola”.
Como devo proceder para liberar senha para os diretores das escolas priorizadas
no Projeto Municipal ?
1. Abra o sítio do SIMEC (http://simec.mec.gov.br), digite o CPF e senha e clique em
“entrar”.

Entre em “SISTEMA” – “USUÁRIO” E “GERENCIAR”

Selecione sua “UNIDADE DA FEDERAÇÃO”, clique em “PENDENTES” e
“CONSULTAR”
Aparecerá uma lista com o nome de todos os usuários que solicitaram senha e estão
pendentes (aguardando a liberação de senha)

Clique no ícone em vermelho (no simulado) e aparecerá a tela com os dados do
usuário solicitante.
Altere o “STATUS” para ativo e dê um duplo clique. Se julgar necessário redija uma
justificativa (não obrigatória). Dê um duplo clique novamente.

IMPORTANTE: verifique a adequação do perfil solicitado, aperte em “OK”.

Ao final da página , clique em “SALVAR”.
Aparecerá a tela informando o sucesso da operação. Clique em “OK”. A pagina,
automaticamente, retornará para a tela anterior para que seja feita a “ATRIBUIÇÃO”.

Nesse momento, aparecerá uma tela para que seja selecionado o Estado ou Município
do usuário solicitante. Selecione e clique em “OK”.

Aparecerá a tela informando o sucesso da operação. Clique em “OK”.

A tela retornará e você deve SALVAR a atribuição. Aparece, novamente a tela
informando o sucesso da operação. Clique em “OK”.
A partir desse momento, o sistema gera, automaticamente , uma senha e envia para o email disponibilizado pelo usuário . Pronto. Está finalizada a operação de liberação de
senhas de acesso ao PSE.
Informamos que no sítio do Ministério da Educação – MEC encontram-se disponíveis
quatro webconferências explicativas sobre o PSE/SIMEC que poderão auxiliá-lo no
processo de cadastramento.
Para informações detalhadas sobre o cadastramento das escolas no SIMEC, acesse o site
do MEC (www.mec.gov.br), entre no espaço da SECAD/MEC .

E em seguida, assista as web conferências sobre o SECAD-PSE, onde você poderá
seguir o “passo a passo” para efetivar o cadastramento das escolas no PSE/MEC.
Para quaisquer informações adicionais informamos os telefones e os responsáveis pelas
regiões brasileiras.
Região Centro-Oeste – (061) 2022-9296 / pse.centro-oeste@mec.gov.br
Região Norte – (061) 2022-9298 / pse.norte@mec.gov.br
Região Nordeste (AL; SE; BA) – (061) 2022-9209 / pse.nordeste@mec.gov.br
Região Nordeste (MA; PI; RN; PB; PE) – (061)2022-9298 / pse.nordeste@mec.gov.br
Região Sul – (061) 2022-9216 / pse.sul@mec.gov.br
Região Sudeste - (061) 2022-9216 / pse.sudeste@mec.gov.br
•

29/10/2009 - Webconferência do PSE / SIMEC

http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=14615%3Awebconferencia-do-psesimec&catid=194%3Asecad-educacao-continuada&Itemid=985
29/10/2009 - Webconferência/PSE - Solicitação de Senha de Acesso
http://centraldemidia.mec.gov.br/play.php?vid=526
•

29/10/2009 - Webconferência/PSE - Solicitação de Cadastro

http://centraldemidia.mec.gov.br/play.php?vid=525
•

29/10/2009 - Webconferência/PSE - Preenchimento do Cadastro de Escola

http://centraldemidia.mec.gov.br/play.php?vid=525
Abraços e sucesso!

