
Curso

Orientações de preenchimento – Internação

Treinamento do Sistema de Informação para 
Infância e Adolescência (SIPIA) – Módulo Sinase



Governador do Distrito Federal

Ibaneis Rocha

Secretário de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão

André Clemente Lara de Oliveira

Diretor-Executivo da Escola de Governo do Distrito Federal

Alex Costa Almeida 

Escola de Governo do Distrito Federal

Endereço: SGON Quadra 1 Área Especial 1 – Brasília/DF – CEP: 70.610-610

Telefones: (61) 3344-0074 / 3344-0063

www.egov.df.gov.br



1 

 

Orientações de preenchimento –Internação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



2 

 

Informações gerais 

(Atualizado em 01/06/2017) 

O SIPIA/Sinase é composto por telas, que deverão ser incluídas e alimentadas pelos servidores das Unidades de 
Atendimento. São elas: 

 Cadastro do adolescente: esta tela pode ser visualizada por todos os Estados que utilizam o sistema, contém 
dados básicos do adolescente. 

 Atendimento inicial/Internação Provisória: Para o NAI e o Provisório é a tela em que será lançada o estudo 
preliminar e/ou o relatório do adolescente. A quantidade de passagens do adolescente pela Unidade será a 
quantidade de telas, se o mesmo entrar por flagrante e MBA serão abertas duas telas. 
Tela única para cada adolescente nas Unidades que executam Medida. É o acolhimento do adolescente nas 
Unidades que executam medida; nela podemos inserir dados mais detalhados de sua vida.  

 Atendimento medida: utilizada apenas pelas Unidades que executam medida socioeducativa, vincula o 
adolescente à Medida e à Unidade. 

 Registro de acompanhamento técnico interdisciplinar: conhecido por Evolução, são os registros diários dos 
adolescentes. 

 PIA: Instrumental do Plano Individual de Atendimento. 

 

 Código do adolescente: Ao INCLUIR um novo Cadastro no SIPIA, será gerado um código do adolescente. O 
código é gerado por meio da tela Cadastro do Adolescente e servirá para identificá-lo em sua trajetória no 
sistema socioeducativo. 

 Na tela do Cadastro do Adolescente os campos: Nome do Adolescente, Nome da Mãe, Nome do Pai, Nome do 
Responsável e Logradouro será preenchido em caixa alta, sem acentuação e com o Ç. 

 Os demais campos abertos de texto com informação de quantidade de caracteres: redigir de acordo com a 
norma culta da língua portuguesa, ou seja, diferenciar maiúscula e minúscula, usar acentos, números, 
pontuação etc.; 

 Atentar para os campos com asterisco (*) que são de preenchimento obrigatório; 
 Histórico das atualizações: este campo aparece no final de cada tela. Não é de preenchimento. É um campo de 

miniauditoria, onde aparecem data, horário e CPF do servidor que incluiu ou modificou a tela. 
 Abaixo de cada tela (Atendimento Medida e/ou Atendimento Inicial/Internação Provisória) temos siglas que 

nos possibilitam entender a situação do adolescente na unidade, são elas:  

       ENC: A tela foi encerrada, ou seja, o adolescente não está efetivo na unidade;  
       ABE: O adolescente está efetivo na unidade; 
       REA: A tela foi reaberta, pois o adolescente retornou ao cumprimento da medida socioeducativa. 

 Podemos visualizar todas as passagens do adolescente pelo sistema clicando no Histórico do adolescente, que 
fica na tela do Cadastro do Adolescente. Este recurso é muito importante, pois nos permite verificar a 
localização atual do adolescente no Sistema Socioeducativo. 

 Em caso de duplicidade de telas do sistema solicitar por e-mail a exclusão para a Diretoria do SIPIA Sinase, 
informando os Códigos do Adolescente ou da Tela duplicada; 

 Quando aparecer mensagem de erro: clicar “PrtScn” (ou Print Screen) no teclado (na parte de cima, à 
direita); depois, colar a tela onde quiser (direto no e-mail ou em um documento do Word) e enviar a página de 
erro para as administradoras por e-mail. A SDH somente consegue verificar e corrigir erros no sistema com o 
envio dessas telas, por isso a importância de realizar esse procedimento. 
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CADASTRO DO ADOLESCENTE 

Identificação 

1. É a primeira tela que acessamos, tanto para fazer a busca quanto para fazer a inclusão e 
a atualização de dados do adolescente no SIPIA. Para acharmos o adolescente no Sistema, é 
nesta tela que inserimos o Código do Adolescente ou o Nome do Adolescente.  

1.1 Busca do cadastro do adolescente: antes de fazer esse procedimento, certificar-se de 
que o código Adolescente está sendo encaminhado juntamente com os documentos do 
adolescente, pois a Unidade de Atendimento Inicial (UAI) está cadastrando todos os 
adolescentes que passam por lá. Realizar o seguinte procedimento: 

- No campo NOME, inserir nome completo, ou somente o primeiro nome, ou só o 
sobrenome. - No campo MÃE, realizar o mesmo procedimento do nome do adolescente.  
- No campo DATA DE NASCIMENTO, inserir data de nascimento.  
- Faça vários arranjos de busca, para que não ocorra a duplicidade de cadastro. 

1.2 Duplicidade de cadastro: A duplicidade pode ocorrer em todas as telas, por isso, a busca 
tem de ser bem feita, para que não gere um cadastro duplicado. 

1.3 Inclusão do adolescente no SIPIA: Após certificar-se de que o adolescente não está no 
sistema, preencher os dados do adolescente nos campos da tela. 

2. Se o adolescente der entrada na Unidade e já possuir cadastro no sistema, atualizar as 
informações referentes ao Cadastro do Adolescente, como endereço entre outras. 

3. Não achando o adolescente no sistema, fazer o cadastro da seguinte forma: Nome do 
adolescente, apelido, pai, mãe, responsável, endereço/logradouro, digitar: em caixa alta, 
sem acentuação e com o “Ç”. 

4. Sexo: caso o adolescente se declare trans feminino ou trans masculino, registrar nas 
respectivas opções.  

5. Cor: registrar o que o adolescente declarar. 

6. Data de nascimento:  

 estimada: quando não tiver documento oficial que comprove a idade do adolescente, se 
o adolescente informar uma data, coloque a data e marque ‘sim’ para estimada; se ele 
informar somente o ano, coloque 01/01 e o ano informado e marque ‘sim’ para 
estimada; 

 não estimada: quando tiver documento oficial que comprove a data (RG, CPF, Certidão 
de Nascimento, Carteira de trabalho, etc.). 

Cuidado com as informações sobre idade e data de nascimento que vêm em documentos do 
Judiciário e da Delegacia, nesses casos, são consideradas estimadas. 

Endereço 

1. O campo ‘referência’ pode ser usado para colocar o endereço anterior do adolescente e 
outros endereços pertinentes, especifique de quem é o logradouro; 

2. No campo Fone 01 e Fone 02, informe os contatos e números de telefone, colocando 61 
no início. No campo ‘contato para recado’ especificar de quem é o número, e se tiver 
mais algum telefone, citar neste campo. 
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Documentos de Identificação 

1. No campo ‘Documentos de Identificação’: caso o adolescente afirme que tem certidão de 
nascimento, marque a opção certidão de nascimento; 

2. Se o adolescente informar a numeração de algum documento de identificação (RG, CPF, 
por exemplo), registrar no campo adequado e, no campo ‘Observações’, ressaltar que o 
número do documento foi informado pelo adolescente e que não é comprovado por 
documento oficial. 

Observações 

1. No campo ‘Observações’, relatar qualquer situação que não foi contemplada 
anteriormente no cadastro do adolescente. Ex.: Adolescente deu entrada com nome 
falso. 

Anexação 

Documentos de Justiça – Não utilizar esse campo; 

Documentos da Unidade – Neste campo podemos anexar documentos referentes ao 
adolescente e à família. Não existe limite para quantidade de documentos a serem 
anexados, porém existe limite quanto ao tamanho do documento. 

Os documentos a serem anexados nesta tela são: 

RG, Certidão de Nascimento, CPF, Carteira de Trabalho, Carteira de Reservista e Título 
de Eleitor do Adolescente. RG e CPF dos pais e/ou responsáveis e comprovante de 
residência. 

Procedimento para anexar documentos: 

Primeiro passo: Ao clicar no botão Cadastro de Documentos, será aberta uma tela em que 
é possível procurar o documento no computador; 

No campo Arquivo: selecione o documento a ser anexado; 

No campo Descrição: nome completo do adolescente, tipo de documento, data de inclusão 
do documento, Sigla da Unidade anexadora.  

Ex.: JOAOZINHO DA PADARIA CPF 20/11/2013 UIPSS 

Segundo passo: clicar no botão INCLUIR (aparecerá uma mensagem de “inclusão realizada 
com sucesso”), logo após, clicar no botão VOLTAR. Assim, voltará para a tela Cadastro do 
Adolescente. 

Terceiro passo: Já na tela do Cadastro do Adolescente, ir para Documentos da Unidade; no 
campo Descrição, inserir o nome completo do adolescente, clicar no botão CONSULTAR. 
Aparecerá, logo abaixo, uma lista com todos os documentos anexados em nome do 
adolescente. 

Quarto passo: Clicar no (+) que aparece na frente de cada documento anexado, assim 
estará associando o documento à tela do Cadastro do Adolescente. Logo após clicar no 
botão ALTERAR, no menu laranja da tela. 

Imagens – nesse espaço, serão anexadas as fotos do adolescente. Realizar o mesmo 
procedimento que é feito com os documentos da unidade. 
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ATENDIMENTO INICIAL E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA 

 Esta tela é utilizada pela Unidade de Atendimento Inicial – UAI e pelas Unidades de 
Internação Provisória (UISM e UIPSS) para vinculação do adolescente na unidade. Nas 
Unidades que executam medidas socioeducativas (Internação, Semiliberdades e 
UAMA´s), é chamada de ACOLHIMENTO. 

 Esta tela deve ser única para as Internações e traz os seguintes tópicos: Identificação, 
Institucionais, Infração, Socioeconômicas, Situação Profissional, Escolaridade, Saúde, 
Processos, Parecer Técnico, Documentos e Saída. 

 O dado de reincidência é gerado a partir da tela de Atendimento Inicial, este dado refere-
se a quantidade de passagens do adolescentes nas Unidades do Sistema Socioeducativo; 

 Os dados para estatística e relatórios no sistema são gerados principalmente desta tela. 

Identificação 

1. A tela de AI/IP será transferida automaticamente da UAI ou da UIPSS para a Internação, 
quando do encaminhamento do adolescente para a medida de Internação ou Internação 
Sanção, com as informações sobre as passagens desse adolescente pelas referidas 
Unidades. Caso não haja essa passagem, a Internação fará a abertura da tela de AI/IP, 
preenchendo as informações necessárias e clicando no botão INCLUIR, assim que 
receber a Guia de Execução do adolescente na Unidade; 

2. Campo Código do AI/IP: será gerado um número automaticamente, assim que clicar o 
botão INCLUIR. O número dessa tela indica o número da tela de Atendimento Inicial do 
adolescente e pode servir para identificação e busca mais rápida das informações; 

3. Campo Programa de Atendimento: ACOLHIMENTO (preenchido automaticamente); 

4. Campo Documento Apresentado: selecionar o documento com o qual o adolescente 
deu entrada na unidade; 

5. Campo Número do Documento Apresentado: inserir o número do respectivo 
documento, o ano e a procedência do documento. 

Institucionais 

1. Campo Data de Entrada: inserir data da entrada do adolescente na Unidade. 

2. Campo Data da Apreensão: 

- se tiver a informação em algum documento, registrar o que consta no documento; 

- se tiver a informação por uma fala do adolescente, registrar e, no campo Descrição da 
Infração, colocar essa observação; 

- se não tiver a data de apreensão, deixar em branco. 

3. Campo Técnico: selecionar o nome do especialista responsável pelo acompanhamento 
do adolescente e que fará o acolhimento. 

4. No campo Procedência: marque OUTRO. 

5.  No campo Motivo de Entrada: selecione MSE – Internação ou INTERNAÇÃO SANÇÃO 
DISCIPLINAR. 
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Infração 

1. Marque a UF e Cidade da Infração, se não obtiver essa informação, marque a opção NÃO 
INFORMADO. 

2. Infrações: selecionar as infrações cometidas. 

3. Descrição da Infração: breve relato sobre o cometimento do ato infracional (facultativo o 
preenchimento deste campo). 

4. Armas utilizadas: caso levante alguma informação sobre utilização de armas, registrar e 
citar o tipo de arma, se possível. 

Socioeconômicas 

1. Campo Convívio Familiar: selecionar a opção; 

2. Campo Composição Familiar: registrar as informações sobre a composição da família; 

3. Campo Renda Familiar: selecionar a renda, lembrando que a renda a ser registrada é do 
núcleo familiar; 

4. Campo Quantidade de filhos do adolescente: registrar a informação, se não tiver 
filhos registrar o número zero. 

Situação profissional 

Campo Situação Profissional: selecionar a opção; 

Campo Atividades: registrar as informações importantes sobre a profissionalização. 

Escolaridade 

1. Campo Situação Escolar: selecionar a opção; 

2. Campo Escolaridade: selecionar a opção; 

3. Campo Última Escola Frequentada: citar a última escola em que esteve matriculado ou a 
atual; 

4. Campo Endereço da Escola: registrar a informação; 

5. Campo Atividades Pedagógicas: dados relativos à questão escolar. 

Saúde 

1. Uso de drogas: selecionar a opção; 

2. Drogas Utilizadas: selecionar a(s) opção(ões); 

3. Avaliação Psicossocial: registrar informações relativas a drogadição e outras 
informações; 

4. Avaliação Física: se houver dados, preencha; 

5. Informações de Saúde: relatar qualquer situação informada pelo adolescente quanto à 
saúde dele. 

Processos 

Processos: informar o número do Processo de Apuração no campo respectivo e, nas 
Observações, colocar o número do Processo de Execução e PIA. 
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Parecer técnico/Observações 

1. Data da Avaliação: colocar data do parecer técnico; 

2. Parecer Técnico: parecer do Especialista que atendeu o adolescente; 

3. Observações/Sugestões/Encaminhamentos: relatar os encaminhamentos para a rede, 
fazer sugestões e observações relativas ao acolhimento. 

Documentos 

Não anexar documentos nesta tela. 

Estarão anexos a esta tela documentos vindos de outras unidades, inclusive .pdf de outros 
atendimentos iniciais, Guia de Execução da Medida, entre outros. 

Saída 

Colocar a data da saída DA internação, o motivo e, nas “Observações”, citar as 
especificidades do encerramento, inclusive se há rixas, a Unidade para a qual foi 
transferido e etc. Este campo será preenchido conforme ENCERRAMENTO da tela 
Atendimento – Medida Socioeducativa. 

ATENDIMENTO – MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

O preenchimento da tela Atendimento – Medidas Socioeducativa (AM) vincula o 
adolescente à Unidade e à Medida que está cumprindo; é a Unidade de Internação que 
incluirá a tela de AM quando do recebimento da Guia de Execução. 

Identificação 

1. Campo Código AM: será gerado um número automaticamente, assim que clicar o botão 
INCLUIR. O número dessa tela indica o número da tela de Atendimento Medida do 
adolescente e pode servir para identificação e busca mais rápida das informações. 

2. Medida Socioeducativa: selecione INTERNAÇÃO OU INTERNAÇÃO SANÇÃO. 

3. Data de Entrada: data de entrada do adolescente na Unidade. 

4. Data da Apreensão:  

 se tiver a informação em algum documento, registrar o que consta no documento; 

 se tiver a informação por uma fala do adolescente, registrar e, no campo descrição da 
infração, colocar essa observação; 

 se não tiver a data de apreensão, deixar em branco. 

5. Frequência de acompanhamento: em dias, colocar a frequência real de atendimento ao 
adolescente, será colocado o número 7. 

6. Data da recepção ao adolescente e a família – data do primeiro atendimento 
(acolhimento) ao adolescente. 

7. Orientador: neste campo constará o módulo, para que seja selecionado o módulo que o 
adolescente está vinculado, será modificada toda vez que o adolescente mudar de módulo.  

8.  Técnico Responsável (Especialista): selecionar os servidores por estar à frente do caso; 

9. Infração: selecionar dentre as opções a(s) infração(ões) cometida(s); 
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10. Observações gerais: neste campo, colocar informações sobre o cumprimento da medida 
(ex: citar as atividades realizadas pelo jovem na Unidade). 

Processos 

Data da Infração: 

 Se tiver o documento que consta esta informação, registrar no campo; 

 Se o adolescente relatar a data, registrar no campo e, no campo Descrição da Infração, 
inserir essa informação; 

 Se não tiver a data da apreensão, deixar em branco. 

Processo de Apuração: inserir o número de apuração neste campo; 

Processo de Execução: inserir o número de execução neste campo; 

Observações do Processo: colocar o número do PIA referente ao PEMSE; 

UF de Infração: selecionar a UF; 

Cidade de Infração: selecionar a Cidade; 

Bairro de Infração: se não obtiver essa informação, selecionar a opção NÃO INFORMADO; 

Descrição da Infração: campo em aberto em que poderá fazer relatos sobre o fato e data 
do cometimento do ato infracional; 

Armas Utilizadas: campo em aberto, se obtiver alguma informação sobre a(s) arma(s) 
utilizadas no ato infracional. 

Documentos da unidade 

Neste campo, serão anexados documentos referentes ao adolescente elaborados pela 
unidade referente à execução da medida. Não existe limite na quantidade de documentos a 
serem anexados, porém existe limite quanto ao tamanho do documento. 

Documentos a serem anexados na tela Atendimento Medida: 

– Encaminhamentos para rede de proteção; (obrigatório caso o documento tenha sido 
elaborado) 

– Qualquer documento relativo à saúde, educação e profissionalização; (obrigatório caso o 
documento tenha sido elaborado). 

– Relatório Informativo; (obrigatório) 

– Relatório Circunstanciado; (obrigatório caso o documento tenha sido elaborado) 

– Relatório Avaliativo; (obrigatório caso o documento tenha sido elaborado) 

– Termo de entrega (Pais/ outras unidades); (obrigatório caso o documento tenha sido 
elaborado) 

– Relatório de Ocorrência e do Conselho Disciplinar; (obrigatório caso o documento tenha 
sido elaborado) 

– PDF do Atendimento Inicial; (obrigatório) 

– PDF do Registro de Acompanhamento Técnico Interdisciplinar; (obrigatório) 
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– Termo de Declaração; (obrigatório caso o documento tenha sido elaborado) GESEG 

– Ofício Concedendo Benefício; (Obrigatório) 

– Ofícios comunicando Evasão; 

– Ofícios comunicando apreensão em flagrante. 

Documentos dos visitantes: 

– RG; 

– CPF; 

–Comprovante de Residência; 

– Nada Consta Criminal; 

– Relação de Visitantes Autorizados; 

– Frequência de Visita; 

– Certidão de Nascimento (para menores). 

Procedimento para anexar documentos: 

Primeiro passo: Ao clicar no botão Cadastro de Documentos, será aberta uma tela em que 
é possível procurar o documento no computador; 

No campo Arquivo: selecione o documento a ser anexado; 

No campo Descrição: nome completo do adolescente, tipo de documento, data de inclusão 
do documento e a sigla da Unidade.  

Ex.: JOAOZINHO DA PADARIA TERMO DE AUDIENCIA 20/11/2013 UAMA GUARA 

Segundo passo: clicar no botão INCLUIR (aparecerá uma mensagem de “inclusão realizada 
com sucesso”), logo após, clicar no botão VOLTAR. Assim, voltará para a tela Cadastro do 
Adolescente. 

Terceiro passo: Já na tela do Cadastro do Adolescente, ir para Documentos da Unidade, no 
campo Descrição, inserir o nome completo do adolescente, clicar no botão CONSULTAR. 
Aparecerá, logo abaixo, uma lista com todos os documentos anexados em nome do 
adolescente. 
Quarto passo: Clicar no (+) que aparece na frente de cada documento anexado, assim 
estará associando o documento à tela do Atendimento Medida. Logo após, clicar no botão 
ALTERAR, no menu laranja da tela. 

 

Encerramento da medida 

1. Encerramento da Medida – colocar a data do encerramento da medida, o motivo e nas 
‘observações’ citar as especificidades do encerramento, inclusive se há rixas, a unidade 
para qual foi transferido, etc. 

2. No campo ‘motivo do encerramento’, utilizar o rol de ENCERRADAS e em alguns casos o 
rol de CANCELADAS. 

3. Não se esquecer de clicar no botão: “ENCERRAR” no menu laranja. 

4. Não utilizar o rol de CANCELADAS, EXCETO a opção Cancelada. Aguardando resposta 
do Judiciário e Cancelada. Outros Motivos. 
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5. Casos em que encerrará a medida: 

a. Com o ofício judicial de desvinculação; 

b. Transferência para outra Internação (comunicação por e-mail com a Central de Vagas); 

c. Progressão para Unidade de Semiliberdade ou para UAMA; (com ofício judicial) 

d. Evasão ou Fuga. 

6. Se o adolescente tiver mais de um processo, no campo Observações do Processo, 
colocar uma observação com os dados deste processo. 

7. Ao ocorrer à situação de Evasão, encerrará a medida direto na opção, sem necessidade 
de aguardar documento do Judiciário: 

Encerrada. Evasão durante o cumprimento. 

8. Ao ocorrer à situação de Fuga, encerrará a medida direto na opção, sem necessidade de 
aguardar documento do Judiciário: 

 Encerrada. Outros Motivos. Lançar no campo de Observações: a palavra FUGA em caixa 
alta e demais observações cabíveis; 

9. Para os casos abaixo, encerrará a medida com o documento do Judiciário: 

 Encerrada. Encaminhado para Semiliberdade; 

 Encerrada. Encaminhado para LA + PSC; 

 Encerrada. Encaminhado para Liberdade Assistida; 

 Encerrada. Encaminhado para PSC; 

 Liberação. 

10. Para a situação: Encerrada. Transferência para outra Unidade.  Esta opção será 
utilizada para transferência entre as Internações e só fará este encerramento por 
comunicação por e-mail com a Central de Vagas; 

11. Os demais casos em que se encerrará a medida: 

Quando for comunicada por ofício ao Judiciário determinada situação, solicitando o 
encerramento da medida do adolescente (desvinculação) pelos motivos citados no item no 
12. No SIPIA, no campo encerramento da medida, será lançada a data de saída do 
adolescente da unidade, em motivo: Cancelada. Aguardando resposta do Judiciário, no 
campo Observações: lançar observações acerca do ofício. 

12. Quando chegar o documento do Judiciário Encerrando a medida, alterará o motivo de 
Encerramento da Medida, para um dos casos a seguir: 

 Encerrada. Custodiado (a) no Sistema Prisional; 

 Encerrada. Excedeu o limite máximo de idade; 

 Encerrada. Falecimento do Adolescente; 

 Encerrada. Motivo de saúde; 

 Encerrada. Outros Motivos; 

 Encerrada. Transferência para outra Comarca. 
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13. Para os casos em que ocorrer a Suspensão de Medida, lançar na opção Cancelada. 
Outros Motivos. Assim que chegar a decisão do Judiciário, podem ocorrer as seguintes 
situações: 

 retornar para cumprir a medida de Internação: reabrir o caso e continuar 
acompanhando pelo SIPIA, não esquecer de anexar o documento com esta decisão; 

 pode encerrar a medida: reabrir o caso, anexar o documento e mudar no rol de motivos 
de encerramento para o encerramento que foi determinado pelo Juiz. 

PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE (PIA) 

1. A data da avaliação do PIA é a data do início construção do PIA. 

2. Ao digitar as informações no PIA, utilizar maiúscula, minúscula, acentos, números etc. 

3. Digitar as informações obrigatórias (com asterisco) primeiro e salvar/incluir, depois 
digitar as demais informações e alterar, evitando, assim, possível perda de informações. 

4. Informar os Técnicos e o Orientador responsável pela construção do PIA. 

5. No campo “Definição equipe de referência responsável pela condução e 
acompanhamento do processo socioeducativo”, especificar a equipe multiprofissional 
responsável pelo caso, definindo as especialidades, inclusive do técnico de referência. 

6. No campo “Construindo metas com o adolescente”, atentar para o fato de que a primeira 
coluna refere-se ao diagnóstico situacional (situação-problema), e a segunda coluna 
refere-se às metas construídas com o adolescente, a partir da situação-problema. 

7. No quadro de metas o campo “Relações afetivas, de amizade e de gênero” sugere-se 
colocar informações/metas relativas ao envolvimento infracional, enquanto não houver 
campo específico para tal. 

8. O campo “Acompanhamento do percurso do adolescente” deverá ser preenchido com 
informações coletadas até a construção do PIA. 

REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO INTERDISCIPLINAR 

 Tela onde são feitos os registros de fatos diários referentes ao adolescente. 

 A evolução será registrada NA TELA DE ATENDIMENTO MEDIDA. 

 Quando tiver que registrar mais de uma evolução referente ao mesmo adolescente, faça 
a primeira e quando precisar fazer a outra evolução, clicar em Continuar. 

 No campo Data de Registro: é a data real do atendimento, exceção quando o 
atendimento é feito antes da data de entrada na unidade, neste caso, colocar a data do 
registro da informação e registrar no campo Observações a data real do atendimento. 

 No campo Observações: fazer o relato do atendimento e, ao final, colocar sempre nome 
completo, cargo e matrícula de quem realizou a evolução. 

 Selecionar o Técnico Responsável pelo adolescente no campo Técnico Responsável. 
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NATUREZA DO ACOMPANHAMENTO 

 Acompanhamento Jurídico: visitas e contatos junto à Defensoria Pública, ao MPDFT, ao 
TJDFT, assim como consulta ao site do TJDFT; 

 Articulação na rede pública e/ou privada: as articulações feitas com a rede de saúde, 
educação, assistência social, esporte, cultura, lazer e outros; 

 Atendimento ao adolescente: atendimento feito ao adolescente; 

 Atendimento ao adolescente e à família: atendimento feito pela equipe técnica ao 
adolescente e à família; 

 Atendimento em grupo: feito pela equipe técnica para repassar informações aos 
socioeducandos; 

 Atendimento familiar: atendimento feito às famílias; 

 Atendimento familiar em grupo: reunião de pais/ responsáveis; 

 Atendimentos de Saúde: campo específico para registro dos profissionais de saúde 
quanto aos atendimentos realizados; 

 Atividades em grupo: oficinas, palestras, reforço escolar, passeio, atividade de lazer, de 
cultura, religiosa e esportiva; 

 Deliberações do Conselho Disciplinar: decisões adotadas pelo conselho, a partir de fatos 
disciplinares;  

 Encaminhamento: para atendimento na área de saúde, educação, assistência social, 
segurança pública etc.; 

 Estudo de caso: reunião da equipe técnica para discutir o caso de determinado 
socioeducando; 

 Mudança de módulo: para os casos em que o adolescente mudou de módulo, não se 
esquecer de colocar de qual módulo ele está saindo e para qual módulo ele está indo, 
especificar o motivo da troca de módulo e a data; 

 Registro Disciplinar: fatos que ocorreram relativos à disciplina: positivos ou negativos, 
qualquer intervenção disciplinar; 

 Saída Teste: relato sobre a saída do adolescente (esta saída dura 24 horas e, a partir 
dela, pode ocorrer à liberação para outras saídas); 

 Saída Quinzenal: relato sobre a saída do adolescente; 

 Saída Semanal: relato sobre a saída do adolescente; 

 Saída Especial: relato sobre a saída do adolescente; 

 Visita domiciliar: descrever detalhes relevantes da visita. 
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DIVISÃO DE TRABALHO  

Cadastro do Adolescente 

A busca do adolescente, atualização inicial ou novo cadastro do adolescente será feito pelo 

NUDOC. 

Qualquer atualização poderá ser feito pela área administrativa ou pelo especialista. 

Anexação de Fotos – será feito pelo NUDOC. 

Anexação de Documentos – será feita pela área administrativa. 

Atendimento Inicial (Acolhimento) 

Campo Identificação – será preenchido pelo Especialista. 

Campo Institucional – será preenchido pelo Especialista. 

Campo Infração – será preenchido pelo Especialista. 

Campo Socioeconômicas – será preenchido pelo Especialista. 

Campo Situação Profissional – será preenchido pelo Especialista. 

Campo Escolaridade – será preenchido pelo Especialista e com participação da Escola. 

Campo Saúde – será preenchido pela área de saúde. 

Campo Processos – alimentado pelo NUDOC. 

Campo Parecer Técnico:  

 Parecer – Especialista. 

 Observações, Sugestões e Encaminhamentos – Especialista. 

Campo Saída – feita pelo NUDOC. 

Encerramento – pelo NUDOC, caso seja reaberto pela equipe interdisciplinar, a pessoa que 

reabriu encerrará. 

Atendimento Medida Socioeducativa 

A abertura da tela poderá ser feita pelo NUDOC; a alimentação com dados específicos da 
medida será feito pelo Especialista. 

Campo Processos – alimentado pelo NUDOC. 

Campo Documentos – a anexação de documentos será feita pelo NUDOC, os encaminha-
mentos para a rede, .pdf do registro de acompanhamento técnico interdisciplinar e 
relatórios serão anexados pelos Especialistas; qualquer documento produzido pela área de 
saúde será anexado pelo responsável. 

Campo Saída – feita pelo NUDOC. 

Encerramento – pelo NUDOC, caso seja reaberto pela equipe interdisciplinar, a pessoa que 
reabriu encerrará. 
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Plano Individual de Atendimento do Adolescente 

Será preenchido pela equipe multidisciplinar, será impresso e enviado ao Judiciário anexo a 
um ofício. 

Registro de Acompanhamento Técnico Interdisciplinar 

Os registros serão feitos pela equipe técnica, área de saúde, gerência de segurança, NUDOC 
ou qualquer outra área que necessite registrar algum acompanhamento que foi realizado 
com o socioeducando. 

ORIENTAÇÕES FINAIS: 

Diferença entre as opções Não Informado e Ignorado, que consta no rol de todas as 
telas: 

Não Informado: equipe teve contato com o adolescente e/ou família, porém não foi possível 
obter a informação. 

Ignorado: Equipe ainda não teve contato com o adolescente e/ou família. 

Elaboração 

 Rosyane Sallaberry 
 Eliziane Campelo 
 Felipe Carvalho 
 Dulamare Paz 
 Julianna Rufino 

Contatos da Direção do SIPIA Sinase 

(61) 3234-4405 

sipiasinase.secrianca@gmail.com 
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