
  
 

 

Termo de Abertura do Projeto 

 
Título do Projeto: FICAI 4.0 – NENHUMA CRIANÇA OU ADOLESCENTE FORA DA ESCOLA 
Cliente: Dra. Luciana Cano Casarotto (Ministério Público), Renata Bauerie (PROCEMPA) 

Semestre: Segundas e Quartas JK – 17:30 as 19:00 
 
Justificativa do Projeto: A FICAI 4.0 nasceu da necessidade de aprimorar o sistema FICAI (ficha de comunicação 
de aluno infrequente) já existente, tornando mais eficaz o processo de identificação das causas da infrequência e 
abandono escolar, trazendo, pelos dados colhidos, possibilidades concretas de enfrentar, por meio das políticas 
públicas, esse fenômeno tão grave, ampliado pela pandemia da Covid-19. 

 
Objetivos do Projeto: Desenvolver uma plataforma digital para coletar dados de alunos fora da escola e 
infrequentes, definir fluxos entre as instituições e pessoas envolvidas no processo de combate à infrequência 
escolar de uma maneira circular e eficaz, com a circulação de informações relevantes entre todos os envolvidos. 
Esta solução/reformulação da FICAI visa entregar: 
 
• Construção de aplicação móvel mais ágil e amigável para preenchimento de dados;  
• Construção de relatórios que possibilitem verificar as causas da infrequência escolar em larga escala;  
• Instituir sistema de portas abertas para que mais usuários tenham acesso ao sistema para informar a exclusão 
escolar a qualquer tempo; 
• Criar fluxos circulares de informação para que todos tenham conhecimento da situação atual do estudante. 
 
Descrição do Projeto em alto nível: 
 
• Cadastro de usuários/homologadores com informações mínimas;  
• Cadastro de crianças/adolescentes infrequentes ou fora da escola; 
• Cadastro de escolas; 
• Tela com a identificação dos motivos da infrequência ou abandono escolar;  
• Filtros para georreferenciamento dos alunos e escolas, de acordo com regiões pré-determinadas;  
• Relatórios a qualquer tempo com os filtros de região, idade, ano escolar, gênero, raça, entre outros;  
• Perfil de acesso diferenciado a informações conforme o usuário;  
• Telas com possibilidade de registro das ações realizadas pela rede de apoio à escola;  
• Tela com a possibilidade de fase intermediária (antes do arquivamento da FICAI);  
• Possibilidade de reativar FICAI anteriores (mantendo histórico de procedimentos);  
• Possibilidade de encaminhar o registro para outra rede de atendimento (município). 

 
 

Tecnologia:  

 Construção de aplicação web responsiva.  

 API em Springboot e o frontend em Angular. 
 

 

 

 

 
* Eventualmente algum professor poderá ser alterado. 
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