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Prezados pais, mães e responsáveis legais,

Entre os dias 17/11/2021 e 10/12/2021, estarão abertas as inscrições para as(os) estudantes
que desejam ingressar no Ensino Médio da Rede Pública de Ensino de Minas Gerais para o ano de
2022. Alertamos que a inscrição no SUCEM (Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para
Matrícula) é de responsabilidade exclusiva de pais, mães ou responsáveis legais do(a) estudante. O
processo é todo externo ao Centro Pedagógico e, portanto, a escola não se responsabiliza pela perda
do prazo de inscrição pelas famílias ou por quaisquer outros problemas, sejam eles relacionados ao
sistema ou não.

Orientamos que leiam toda a RESOLUÇÃO SEE Nº 4.643/2021, de 22 de outubro de 2021,
disponível  em: www.cp.ufmg.br na  área “Encaminhamento para  o Ensino Médio”,  e  também na
página  cadastroescolar.educacao.mg.gov.br,  que  é  onde  se  realiza  o  cadastro  para  matrícula  no
Ensino Médio da rede pública. A seguir  está a transcrição das principais  orientações contidas na
Resolução para a realização da inscrição da(o) estudante.

RESOLUÇÃO SEE Nº 4.643/2021

Capítulo I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Resolução dispõe sobre as normas, procedimentos e cronograma atinentes ao cadastro
escolar, encaminhamento para matrícula e ocupação das vagas remanescentes na Rede Pública de
Ensino de Minas Gerais para o ano de 2022, a ser realizado no Sistema Único de Cadastro Escolar e
Encaminhamento para Matrícula (SUCEM).

Art. 2º - O SUCEM tem como objetivo operacionalizar a inscrição e o encaminhamento para matrícula
dos candidatos/alunos às vagas no Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional, para
ingresso no ano de 2022 na Rede Pública de Ensino de Minas Gerais.

Capítulo II, Seção II

Do Público-alvo

II - irá ingressar nos demais anos de escolaridade da Educação Básica, advindo de outras redes que
não a Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais e Rede Municipal de Ensino de Minas Gerais;

III - já está matriculado em 2021 em escola da Rede Pública de Ensino de Minas Gerais, mas a sua
escola não ofertará em 2022 o nível de ensino ou ano de escolaridade subsequente, a ser cursado
pelo aluno;

VI - pretenda ingressar em cursos da Educação Profissional na Rede Pública Estadual de Ensino de
Minas Gerais.

Capítulo II, Seção III

Da Inscrição
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Art.  8º  -  A  inscrição  no  SUCEM para  os  candidatos/alunos,  incluídos  aqueles  alunos  público  da
Educação Especial que apresentam deficiência de natureza física, mental e intelectual ou sensorial,
Transtorno  do  Espectro  Autista  (TEA)  e  Altas  Habilidades/Superdotação  será  realizada,
exclusivamente, mediante o preenchimento do formulário disponibilizado no Sistema, no endereço
eletrônico:  cadastroescolar.educacao.mg.gov.br,  no  período  estabelecido  no  Anexo  I  desta
Resolução.

Parágrafo único. A inscrição é isenta de pagamento de taxas pelo candidato/aluno.

Art.  9º  -  Os  pais  ou responsáveis,  ou o aluno,  quando maior  de idade,  poderão acessar  o  sítio
eletrônico de qualquer computador ou dispositivo móvel com acesso à internet, para a realização do
cadastro no SUCEM.

§ 1º - Aqueles que não têm acesso às tecnologias digitais poderão comparecer às escolas estaduais
e/ou municipais,  no seu Município,  para realizarem a inscrição,adotando-se todas as medidas de
segurança estabelecidas pela Secretaria Estadual de Saúde, em decorrência da pandemia COVID-19.

Art. 12 - Os resultados da alocação serão divulgados no endereço eletrônico:

cadastroescolar.educacao.mg.gov.br, na data definida no Anexo I desta Resolução.

Art. 13 - O candidato/aluno que não realizar a inscrição no prazo estabelecido não será encaminhado
para a matrícula em escolas públicas, devendo submeter-se à inscrição para o processo de ocupação
das vagas remanescentes.

CRONOGRAMA - SUCEM

17/11/2021 a 10/12/2021: Inscrição de candidatos/alunos no SUCEM.

20/12/2021: Divulgação dos resultados da alocação dos alunos.

20/12/2021 a 14/01/2022: Matrícula dos alunos em Escola Estadual e confirmação no SIMADE pelo
Gestor Escolar.

A partir de 20/12/2021: Confirmação das matrículas nas Escolas Municipais, conforme cronograma
estabelecido pela Secretaria de Educação de cada Município.

25/01/2022 a 23/02/2022: Inscrição às vagas remanescentes.

25/01/2022 a 23/02/2022:  Encaminhamento dos candidatos/alunos às vagas remanescentes nas
escolas públicas.

ATENÇÃO!  Reforçamos que a inscrição no SUCEM é responsabilidade exclusiva de pais,  mães ou
responsáveis legais do aluno. O processo é todo externo ao Centro Pedagógico e, portanto, a escola
não se responsabiliza pela perda do prazo de inscrição pelas famílias.

Atenciosamente,

Seção de Ensino
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