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1.1 INFORMANDO AS MEDIDAS TOMADAS 

a. Para atualizar os dados de uma FICAI, utilizar o menu Conselho Tutelar, submenu FICAI: 

 

Figura 1 - Menu Conselho Tutelar. 

b. Informe o número e ano da FICAI e clique no botão Consultar: 

 
Figura 2 - Consulta FICAI. 

c. Será apresentada toda ficha. Os itens preenchidos pelo Conselho Tutelar encontram-se no item 
5 da ficha.  
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 Figura 3 - Parte da FICAI com dados do Conselho Tutelar. 

 

d. No quadro sob o item 5.1 digite o texto com as informações que podem ser consultadas pela 
escola, relativas às medidas adotadas pelo Conselho Tutelar que não exponham o aluno/família 
a constrangimento. 

 

Figura 4 - Campo com informações visíveis pela escola. 

e. Clique no botão Atualizar. 

f.  Para anotar as medidas adotadas pelo Conselho Tutelar que não serão visíveis pelas escolas 

clique no link  do item 5.1.  Será exibida uma tela 
como a mostrada a seguir: 



                                                       FICAI ON-LINE – Manual do Usuário                                             

 

Figura 5 - Parte da tela de medidas aplicadas . 

g. Marque as caixas que contenham as medidas aplicadas, lembrando que esta tela não é visível 
pelas escolas.  

h. Clique no botão Atualizar. 

Importante 

As Medidas Tomadas pelo Conselho Tutelar não são visíveis pelas escolas, somente o texto 
descritivo do item 5.1 da FICAI. 

 

1.2 CONSULTANDO AS FICAIS DE UM ALUNO 

a. No menu  Conselho Tutelar, selecione o item Consulta de FICAIs por aluno: 
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Figura 6 – Menu do Conselho Tutelar. 

b. Na tela que exibida, informe uma parte do nome do aluno. 

c. Clique em Consultar. 

 

Figura 7 - Tela de consulta de aluno. 

i. O sistema irá retornar uma  tela com os dados da(s) FICAI(s) deste aluno: 

 
Figura 8- FICAI por aluno. 
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1.3 ATUALIZANDO DIRETO AS MEDIDAS TOMADAS 

De posse do número da FICAI
1
, siga os passos abaixo para atualizar as Medidas Tomadas pelo 

Conselho Tutelar.  

a. Selecione o menu Conselho Tutelar, submenu Medidas Tomadas. 

 
Figura 9 - Menu Conselho Tutelar. 

b. É apresentada a tela seguinte: 

 
Figura 10 -  Parte da tela de medidas aplicadas pelo Conselho Tutelar. 

c. Digite o número da FICAI e o ano. 

                                                                 

1
 Para consultar o número de uma FICAI veja o item Consultando as ficais de um aluno se você buscar 

pelo nome do aluno. Caso deseje procurar pela data de encaminhamento ao Conselho Tutelar siga os 

procedimentos descritos no item do manual Recebimento das FICAIs pelo conselho tutelar.  
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d. Clique em Consultar. Veja: 

 

Figura 11 - Consulta de FICAI. 

Lembre-se que esta tela não é visível às escolas.  

e. Marque e/ou desmarque as opções referentes às medidas aplicadas. 
f. Clique no botão Atualizar para gravar as alterações efetuadas. 

 

1.4 ACORDADO COM ALUNO / FAMÍLIA O RETORNO À ESCOLA 

Quando for acertado com o aluno e a família o retorno à escola, deve-se registrar a data de 
retorno combinada. A escola registrará a data do retorno efetivo.  

Para registrar a data em que ficou acertado o retorno do aluno é necessário que se pesquise o 
número da FICAI em questão (Consultando as ficais de um aluno). De posse do número da FICAI, 
proceda como a seguir.  

a. Utilize o menu Conselho Tutelar, submenu FICAI: 

 

Figura 12-  Menu Conselho Tutelar. 

b. Preencha o número e ano da ficha desejada. 
c. Clique no botão Consultar. 

 

Figura 13 - Consulta da Ficha. 

Será apresentada toda ficha. Os itens preenchidos pelo conselho Tutelar encontram-se no 
item 5 da ficha.  

d. No item 5.2 digite a data de retorno previsto: 
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Figura 14 - Parte da FICAI com dados do Conselho Tutelar  

d. Clique no botão Atualizar. 


