INFORMAÇÕES SOBRE A CERTIFICAÇÃO DO ENSINO MÉDIO PELO SISTEMA
UNIFICADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SUAP
O Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP é um software que está
sendo desenvolvimento pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Norte - IFRN, contando com a colaboração de alguns Institutos Federais. O IFRN permitiu
aos demais Institutos à utilização desse sistema, incluindo a possibilidade de personalização.
Desde 2013 o IFMS aderiu à utilização do SUAP, tendo implantado aos poucos
cada novo módulo desenvolvido pelo IFRN. Em 2014, o IFRN lançou o módulo para
certificação do ensino médio com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem.
Este módulo do SUAP utiliza a base de dados do Inep com as informações sobre os estudantes
que prestaram o Enem e que solicitaram a certificação do ensino médio pelo IFMS. Dessa forma,
as notas que constam no certificado e declaração emitidos online pelo SUAP representam
fielmente aquelas obtidas pelo estudante e que estão registradas no Inep.
A equipe da Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação do IFMS fez
adequações no módulo de certificação do ensino médio via SUAP utilizado no IFMS, de modo
que a segurança das informações estivesse totalmente sob nosso controle, impedindo que pessoas
não autorizadas pudessem manipular os dados.
O documento de certificação emitido pelo sistema, tanto o certificado de
conclusão quanto a declaração parcial de proficiência, não tem a assinatura de um servidor, pois
conta com um sistema criptografado de autenticação, que gera uma chave de autenticidade única
(código verificador) a ser utilizado para confirmar a validade do documento.
O código e o endereço eletrônico para a validação são apresentados ao final do
certificado/declaração, conforme exemplo abaixo:

Seguindo corretamente as instruções, a autenticidade poderá ser confirmada
comparando o documento impresso, apresentado por um cidadão/ã, com a imagem deste arquivo
que está armazenada em nossos servidores.
O certificado ou declaração visualizado na tela do computador retrata fielmente os
dados constantes na base de dados do Inep e armazenados em nosso sistema, de forma que
qualquer divergência de nomes, documentos e notas constatada no documento impresso, em
relação ao que está na tela, indicará uma provável adulteração do certificado ou declaração
apresentado em via física (impresso).
Por outro lado, se ao realizar o mesmo procedimento de autenticação for
verificado que os dados (nomes, documentação e notas) estão em conformidade, ou seja, o papel
apresenta as informações constantes na tela, o documento é verdadeiro, dispensando a assinatura
do servidor.
Esta forma de autenticação de documentos, sem a assinatura de servidores
públicos, vem sendo utilizada por várias instituições, tais como Previdência Social (Certidão
Negativa de Débito), Caixa Econômica Federal (Certidão de Regularidade do FGTS),
Procuradoria da Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Dívida Ativa da União) e Receita
Federal (Comprovante de Situação Cadastral do CPF). Em todos esses exemplos, cada
instituição publicou um ato normativo que deliberou acerca dessa forma de emissão de
documentos. No caso do IFMS não foi diferente.
O Edital nº 003/2016 - PROEN/IFMS, publicado em nossa Central de Seleção
(selecao.ifms.edu.br), previu, em seu item 3, a emissão do documento online. Além disso, consta
também a informação sobre a autenticação dos documentos, conforme item 3.4.1 transcrito
abaixo:
“3.4.1 A Verificação de Autenticidade dos Certificados ou Declarações
emitidos pelo IFMS no sistema online poderá ser feita no endereço eletrônico:
https://suap.ifms.edu.br/accounts/login/, onde deverá ser escolhido o „Tipo de
Documento‟ como Certificado Enem, a data de emissão e código verificador
presente no respectivo Certificado/Declaração.”

A opção feita pelo IFMS pela certificação online visou ampliar a capacidade de
atendimento para além dos 10 municípios onde temos campi. Isso foi necessário, pois desde
2014 o IFMS é a única instituição de Mato Grosso do Sul credenciada junto ao Inep para emitir
os certificados e declarações do Ensino Médio com base nas notas do Enem.
As dúvidas sobre esse processo poderão ser esclarecidas junto à Diretoria de
Gestão Acadêmica do IFMS, no telefone (67) 3378-9546 ou pelo e-mail dirga@ifms.edu.br.
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