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1. SOBRE A MATRÍCULA ONLINE 

A Matrícula online é um serviço que objetiva oferecer maior comodidade no            

processo de matrícula aos alunos que desejam permanecer ou ingressar na rede            

pública municipal de ensino de Aracaju. 

 
 

1.1. A HISTÓRIA 
 

De acordo com o TAP 5 da prefeitura visando ter uma cidade humana e inteligente,               

em 2018 a SEMED(Secretaria Municipal da Educação) criou o processo de matrícula online             

e implantou sua primeira versão em 2018 tendo uma grande aceitação da população porém              

com algumas melhorias ainda a serem feitas. 

Com o encerramento do contrato da empresa responsável por fornecer o sistema            

que embarca a matrícula online e toda estrutura de hospedagem a DTI(Departamento de             

Tecnologia da Informação) da SEMED prontificou em desenvolver um novo software que            

atendesse a demanda.  

Em parceria com a SEPLOG(Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e          

Gestão) para oferecer servidores capazes de hospedar a nova versão da matrícula online             

em alto desempenho tivemos um resultado extraordinariamente aceito pelas escolas e a            



 

população que receberam de presente uma ferramenta não muito diferente da ultima versão             

mas com todas melhorias e sugestões que ficaram pendentes desenvolvidas pelos técnicos            

que estão todos os dias perto dos que fazem parte da rede e que entendem a necessidade                 

de quem efetivamente constrói a educação dentro do município. 

 
1.2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

 
O portal da matrícula online conta com o SIGEM(Sistema Integrado de Gestão da             

Educação municipal) para ter suas informações básicas alimentadas para oferecer serviço a            

população. Para isso o software(o portal da matrícula e o SIGEM) conta com várias              

funcionalidades e requisitos técnicos: 

● Sistema web e acessível de qualquer navegador; 

● Totalmente responsivo e compatível com smartphones; 

 

 



 

● Fácil usabilidade para visualizar a disponibilidade de vagas para a população           

nas diferentes etapas; 

 

● Fácil usabilidade para a população encontrar vagas;  

 
● Traz como resultado a gestão de alunos para gerar documentos e diferentes            

relatórios; 

 



 

● Facilita a gestão da rede com diversos relatórios de acompanhamento do           

andamento da rede; 

 

● Porta de entrada para outras diversas funcionalidade e construção de          

processos a serem implementados: 

○ Módulo de notas e frequência(está em andamento); 

○ Diário eletrônico; 

○ Gestão de transporte escolar; 

○ Módulo de gestão de pessoas; 

○ Solicitações internas; 

○ Recados para pais e docentes; 

● Matrícula online compatível com data corte de idade de alunos de acordo            

com etapas pretendidas; 

 
 

2. IMPACTOS DA MATRÍCULA ONLINE 
No presente documento é exposto o sucesso e a aceitação da população e as              

escolas referente a implantação do portal da matrícula online, porém precisamos de dados             

e evidências que comprovem todos esses pontos positivos. 
 

2.1. VANTAGENS 
 

Alguns pontos importantes que mudaram a realidade do ponto de vista da gestão             

pública na educação: 

● Humanizar, modernizar e democratizar o processo de matrícula de alunos          

nas escolas; 



 

● Eliminou as intensas e cansativas filas na porta das escolas para conseguir            

vaga; 

● Melhor controle do fluxo de entrada e saída de alunos das unidades da rede              

escolar; 

● Com virtualização das informações, possibilitar melhor gestão através de         

relatórios estatísticos da situação das matrículas; 

● Melhorias na gestão de tempo e recursos; 

● Quantidade de pessoas afetados pelos benefícios:  

○ ~80 mil pessoas, envolvendo: 

■ Alunos; 

■ Pais; 

■ Docentes e equipe diretiva das escolas; 

■ Técnicos da semed; 

● Custos para manter o software: 

○ Desenvolvimento: R$00,00; 
○ Hospedagem: R$00,00; 
○ Suporte e customizações: R$00,00; 

 

 

2.2. MÍDIAS DIGITAIS 
 

A medida que o projeto teve andamento tivemos ações publicitárias que alcançaram            

algumas mídias digitais: 

 

● https://a8se.com/tv-atalaia/balanco-geral/video/2018/03/134507-secretaria-de-ed
ucacao-de-aracaju-tira-duvidas-sobre-a-matricula-online.html 

● https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=wRH6XFPA3to 
● https://www.instagram.com/p/ButkIdQAsst/ 

` 
3. ENVOLVIDOS 

Para manter o projeto no padrão de qualidade contamos com diversas pessoas            

envolvidas de diferentes departamentos: 

● Equipe de desenvolvimento - SEMED/DTI/CODES: 

○ Coordenador de Desenvolvimento: Caio Davinis Melo Silva; 

○ Analista de Sistemas: Bruno Vieira de Menezes; 

https://a8se.com/tv-atalaia/balanco-geral/video/2018/03/134507-secretaria-de-educacao-de-aracaju-tira-duvidas-sobre-a-matricula-online.html
https://a8se.com/tv-atalaia/balanco-geral/video/2018/03/134507-secretaria-de-educacao-de-aracaju-tira-duvidas-sobre-a-matricula-online.html
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=wRH6XFPA3to
https://www.instagram.com/p/ButkIdQAsst/


 

○ Desenvolvedora: Letícia Aragão de Freitas de Oliveira; 

● Call Center da Matrícula Online: 

○ Coordenadora do COEJA: Ana Izabel de Moura; 

○ Técnica: Ana Paula Santos Fernandes Souza; 

○ Técnica: Dayana de Oliveira  Ferreira; 

○ Técnica: Suyan Souza Schmidt Santos; 

○ Técnica: Maria das Graças Azevedo da Silva; 

● Equipe de apoio - DTI: 

○ Coordenador do Suporte: Ubirapoema Oliveira de Sousa; 

○ Analista de Suporte: Wendell Max Santana Ribeiro; 

○ Coordenador de Infraestrutura: Fabio Janio dos Santos; 

○ Analista de Redes: Danielly Andrade de Lima; 

● Membros da comissão de matrícula Online: 

○ Secretária Adjunta da Educação: Maria Antônia de Arimateia Freitas; 

○ Assessora de Planejamento: Tereza Hortência da Silva Azevedo; 

○ Coordenadora de Inspeção Escolar: Juscileide Vieira de Souza; 
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