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1) ACESSANDO O SIMAD • SLIDE 5 

1) Acesse o site do FNDE: www.fnde.gov.br 

2) Clique no link Escolha PNLD 2012. 
1 
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1) Insira o código de Usuário e a Senha. 

2) Clique no botão Login. 

 OBS.: Em caso de roubo, furto, perda da senha, leia a Carta-Circular Nº 02/2011 – 
FNDE/MEC ORIENTAÇÕES PARA O REGISTRO DA ESCOLHA DO PNLD 2012/2013/2014 (Ensino 

Médio), enviada às escolas e também disponível no site do FNDE, seção Destaques. 
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1) No Menu, selecione a opção Escolha. 
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1) Clique no menu Escolha; 

2) Selecione a opção Cadastro de Escolha. 
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1) Selecione a ação PNLD 2012/2013/2014 (Ensino Médio) e aguarde as informações 
que o SIMAD fornecerá na tela. 

2) Digite o CPF do responsável. 

3) Clique em Buscar. 

 OBS.: A direção da escola deverá designar um responsável para efetuar o registro 
da escolha no Sistema, pois só será aceito um CPF por escola, e não poderá haver 
mais de uma escola com o mesmo CPF. 
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2) CADASTRO DO RESPONSÁVEL 



1) Cadastre os dados do responsável. Cuidado ao inserir os dados! Eles não poderão ser alterados. 

2) Leia os Compromissos da Escola; 

3) Após ler os Compromissos da Escola, selecione a opção ―Estou ciente e de acordo com os compromissos 
da Escola‖.  

 — Caso não queira receber algum componente, depois, na escolha, você poderá optar por ―Não desejo 
receber livros deste componente‖. 

 — Caso sua escola realize o cadastro do responsável mas não grave a escolha das coleções e dos títulos 
(dos componentes: Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, Biologia, História, Filosofia, Sociologia, 
Língua Estrangeira Moderna – Inglês e Espanhol) receberá as coleções mais escolhidos durante os anos 
de 2012,2013 e 2014. 

4) Clique em Avançar. 
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Opção de Língua Estrangeira 

Componente curricular 

escolhido 
Critério de Distribuição 

Apenas Inglês Receberá a coleção de Inglês 

Apenas Espanhol Receberá a coleção de Espanhol 

Inglês e Espanhol 
Receberá 100% da coleção de Inglês e 100% da coleção de 

Espanhol 

Nem Inglês nem Espanhol 
Receberá 75% da coleção de Inglês e 25% da coleção de 

Espanhol 



O sistema mostrará a tela abaixo, com: os dados do responsável (A); a ciência dos 
Compromissos da Escola (B); e o Código de Segurança (C). 

ATENÇÃO! 

Guarde em sigilo o Código de Segurança, pois ele será necessário para novos acessos. 

1) Para confirmar sua opção e prosseguir, clique em Confirmar. 

2) Se quiser, você pode alterar a opção antes de confirmá-la. 
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 Para os demais acessos, o Sistema solicitará, após o CPF do responsável, o Código de 
Segurança. 

1) Digite o Código de Segurança. 

2) Clique em Buscar. 

3) Caso tenha esquecido o Código de Segurança, você pode recuperá-lo clicando no link Se 
esqueceu o Código de Segurança clique aqui. 
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3) REGISTRO DA ESCOLHA 



Após dar ciência e de acordo 
com os Compromissos da 
Escola, o sistema mostrará a 
tela abaixo. 

Você deve executar o 
procedimento a seguir para 
cada componente curricular: 
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1) Para registrar a 
escolha, clique no 
campo ―Não desejo livros 
para este componente ou 
CLIQUE AQUI para 
escolher. 
correspondente a cada 
componente e opção. 

1 



Na 1ª opção, o sistema mostrará a tela abaixo, com as opções de escolha. 

1) Clique na COLEÇÃO DESEJADA. 

 OBS.: Caso sua 1ª opção permaneça Não desejo receber livros deste componente, 
sua escola não receberá nenhum livro deste componente em 2012, 2013 e 2014. 
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Critérios de Escolha – Carta nº 02 
 É essencial salvar suas escolhas, clicando no botão “GRAVAR” antes 
de finalizar seu acesso ou a qualquer momento enquanto estiver 
usando o Sistema, durante a temporada de escolha. As opções 
indicadas somente serão registradas pelo FNDE quando você gravar 
suas escolhas. 

 Para cada componente curricular, deverão ser escolhidas duas opções, 
1ª e 2ª, de editoras diferentes. Preenchida a 1ª opção com alguma 
obra, o responsável só conseguirá gravar o registro da escolha se a 2ª 
opção também estiver preenchida. 

 Caso não seja possível ao FNDE a aquisição da editora de 1ª opção, 
serão distribuídos os livros da 2ª opção. Por esse motivo, a escolha da 
2ª opção precisa ser tão cuidadosa quanto a da 1ª. 

 Caso a escola não queira receber livros de algum componente 
curricular, basta manter a indicação inicial do sistema: “NÃO DESEJO 
RECEBER LIVROS DESTE COMPONENTE”. Caso queira, sim, 
receber livros do referido componente, basta escolher alguma obra 
clicando em “CLIQUE AQUI”.  

 Se a escola registrar escolha de obra para alguns componentes e deixar 
de marcar escolhas em outros componentes, só receberá os livros que 
escolheu, e não receberá dos demais componentes. 



Critérios de Escolha 

Se a escola gravar sua escolha sem marcar nenhuma obra 
em nenhum componente, não serão encaminhados livros 
para a escola. 

 Se a escola não acessar o Sistema ou não gravar opção em 
nenhum momento, serão encaminhados, 
compulsoriamente, os títulos mais escolhidos do 
município/estado, desde que o gestor local tenha aderido 
ao PNLD por meio do Termo de Adesão. 

 O registro da escolha realizada pela internet poderá ser 
alterado a qualquer momento durante a temporada de 
escolha. 

Prevalecerá sempre o último registro gravado, portanto 
você deve tomar as precauções para que a senha não seja 
utilizada para alterações indevidas. 



Na 2ª opção, a tela será esta. 

1) Clique na COLEÇÃO DESEJADA. 

 OBS. 1: Na 2ª opção, não aparecerão as coleções da editora da 1ª opção. 

 OBS. 2: Caso sua 2ª opção seja Não desejo receber livros diferentes da primeira 
opção, sua escola receberá, a princípio, a coleção da 1ª opção. Mas, caso não se 
concretize a aquisição com a editora da 1ª opção, sua escola não receberá nenhum livro 
deste componente em 2012, 2012 e 2014. 
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1) Clique em GRAVAR, na 
parte inferior direita da 
sua tela, após registrar 
a escolha. 

 Se necessário, use a 
barra de rolagem para 
tornar visível o botão 
Gravar. 

 OBS.: Escolhas e/ou 
alterações que não 
forem gravadas ficarão 
sem efeito. 

O sistema mostrará os 
códigos das coleções 
escolhidas (A). 

Para cada componente 
curricular, você deve registrar 
duas opções. Registrada a 
1ª opção para um 
componente, o sistema SÓ 
GRAVARÁ a escolha se a 2ª 
opção deste componente 
também tiver sido registrada. 

A 

1 

A 



ALTERAÇÃO DA ESCOLHA: 

1) Caso queira alterar sua escolha, selecione, na 1ª opção, Não desejo receber livros 
deste componente. Com isso, todas as coleções estarão novamente disponíveis para 
escolha, e você poderá redefinir suas opções. 

2) Selecione novamente as coleções desejadas para 1ª e 2ª opção. 

 IMPORTANTE: Selecione as novas opções e GRAVE. Após, verifique no Comprovante 
se a nova escolha foi efetivamente gravada. 

 OBS.: Sua escolha poderá ser alterada até a data final do período de escolha 
(12/06/2011), e prevalecerá a última escolha gravada. 
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COMPROVANTE DA ESCOLHA: 

Gravada a escolha, o sistema exibirá o 
COMPROVANTE DA ESCOLHA. 

1) Verifique, no Comprovante, as coleções 
registradas para cada componente. 

 OBS.: Sua escolha poderá ser alterada até a 
data final do período de escolha (12/06/2011), 
e prevalecerá a última escolha gravada. 



4) RECUPERAÇÃO DO CÓDIGO DE 
SEGURANÇA 



Caso seja inserido errado por três vezes, o Código de Segurança será bloqueado. 

Esta é a tela que aparecerá após a primeira tentativa com erro. 

1) Em caso de bloqueio ou esquecimento, clique no link Se esqueceu o Código de 
Segurança clique aqui. 1 1 



 Na tela de recuperação do Código de Segurança: 

1) Digite o RG do responsável. 

2) Digite a data de nascimento do responsável. 

3) Clique em Recuperar. 
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 Caso os dados fornecidos estejam corretos, seu Código de Segurança será exibido na 
tela, e o acesso ao sistema de escolha será desbloqueado. 

1) Guarde em sigilo o Código de Segurança. 

2) Clique em Fechar e continue a utilizar o sistema de escolha normalmente. 
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 Caso os dados fornecidos estejam errados, o sistema negará acesso. 

1) Informe novamente seu RG e Data de Nascimento. 

2) Clique em Recuperar. 

1 
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Após a terceira tentativa com erro, o Código de Segurança será bloqueado 
definitivamente. 

Você não terá mais acesso à escolha do material didático. 

As escolhas já gravadas não poderão ser alteradas. 

Dos componentes que tiverem ficado sem registro de opção de escolha, a escola receberá, 
compulsoriamente, os títulos mais escolhidos do município / estado. 
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