Roteiro para Cadastros no Sistema Equipes Multidisciplinares - 2014
Atribuições do NRE
O cadastro dos Coordenadores das Escolas deve ser feito pelo NRE no sistema de Administração de
Usuários (tela e endereço abaixo). Esse cadastro é obrigatório, pois sem o mesmo, os coordenadores
não terão acesso ao Sistema Equipe Multidisciplinares 2014.
http://www.diadiaeducacao.pr.gov.br/portals/administracao/frm_login_adm.php

Atribuições dos Coordenadores das Equipes Multidisciplinares nas escolas
Os coordenadores de escola precisam ser, obrigatoriamente, integrantes da rede estadual de ensino.
Para cadastrar os encontros das Equipes Multidisciplinares 2014, acesse o link:
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/frm_login.php?origem=encontrosNerea

1 Login no sistema
 Digite login e senha do Portal, de acordo com a tela à esquerda.


Caso seja professor ou profissional da rede estadual de ensino e ainda não seja cadastrado,
registre-se em: Professores e funcionários da rede estadual de ensino do Paraná.

2 Tela inicial do sistema
Selecione o Ano de “2014” e clique em Selecionar Ano.

3 Tela de cadastro
Clique no link “Incluir Data de Encontro” para iniciar o cadastro dos 10 encontros. Primeiro, é
necessário escolher uma das 05 opções de datas em que os encontros serão realizados.

4 “Incluir Data de Encontro”
Verifique se seu município e estabelecimento está correto e clique no botão Incluir Datas. Logo
após, aparecerá 05 (cinco) opções de datas para os encontros que o estabelecimento poderá escolher.

5 Opções de datas para escolha
Selecione uma das 05 (cinco) opções, lembrando que depois de escolher, não será possível fazer
modificações. Após, clique em Confirmar Inclusão. Se desejar visualizar as datas escolhidas, veja
na aba Visualizar Datas. Após efetuado, clique em Voltar.

6 Tela de cadastro
Incluído uma das 05 (cinco) opções de datas, volte para a tela inicial e clique no segundo link
“Incluir Registro da Equipe Multidisciplinar”. Aparecerá a tela seguinte.

7 Incluir Registro da Equipe Multidisciplinar
Na aba Data do encontro, selecione qual encontro deseja registrar e de um Ok.
Lembrando que o sistema só abre para registro, na data posterior ao encontro.

8 Cadastro do Encontro
No campo Data do Encontro
8.1 Escolha a data que deseja registrar, clique em ok
8.2 As datas dos encontros que não aconteceram estarão travadas e só estarão disponíveis para
cadastro após a data do encontro
8.3 Note que ao lado da data está o status do encontro:
Rascunho: - Não concluído
Concluído: - Para Concluir o encontro, é preciso clicar em Enviar

8.4 Cadastro de Integrantes
a) - Incluir Integrantes\Rede (Obrigatoriamente no mínimo 3)
=>Para que integrantes sejam encontrados pela busca, eles precisam estar cadastrados no Portal Dia
a Dia no link abaixo:
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/frm_login.php?origem=encontrosNerea
 Digite os 04 primeiros números do RG do integrante e clique em Buscar Integrante.
Após encontrá-lo, clique em Incluir. Para incluir os demais participantes, deve-se clicar em
Limpar.

*O coordenador da escola deve se cadastrar como integrante, pois precisa comprovar 100 %
de presença para receber certificação.
b) - Incluir Integrante\Convidado
Para convidados será obrigatória a inclusão de RG/UF e CPF. Caso o usuário não cadastre estes
dados, o convidado poderá ficar sem certificação no sistema SICAPE.
 Digite no campo E-mail do Integrante\Convidado, o e-mail do convidado. Este deve ser o
mesmo que está cadastrado no Portal Dia a Dia. Clique em Buscar Convidado. Após
encontrá-lo, clique em Incluir, depois em Limpar para fazer outra consulta.
Caso o usuário digite o UF que não existe ou não digitar o RG/Uf/CPF, aparecerá uma mensagem
de erro para incluir estes dados ou corrigi-los.
*Caso o usuário tente incluir integrante/rede no campo integrante/convidado, o sistema não
permitirá.
c) - Anexo Memórias
Obrigatório. Clique em Selecionar arquivo. Insira o arquivo e salve.
8.5 Todo processo ficará gravado se o coordenador da escola clicar em Salvar Rascunho
independente da verificação da obrigatoriedade do campo.
8.6 Ao clicar no botão Enviar, o status do cadastro muda de “Rascunho” para “Concluído”. Não
sendo possível mais editar. Neste caso, há a verificação da obrigatoriedade de todos os campos,
inclusive a inclusão do arquivo de Memórias.
8.7 De acordo com a Orientação da CERDE, o sistema irá cadastrar no máximo 20 Integrantes\Rede
e 10 Integrantes\Convidados (comunidade).
No campo Organizador
*Confira o nome do Organizador/Estabelecimento/NRE. Caso haja divergência no cadastro, o
sistema trava. Contacte seu NRE para a correção.

