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INSTRUÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE ACESSO AOS MÓDULOS PROJOVEM 
URBANO 21 E PROJOVEM CAMPO 21 

 
 
 

 
Os procedimentos listados a seguir serão realizados na página inicial do SIMEC 
http://simec.mec.gov.br/login.php 
 
 
 
 
SOLICITAÇÃO DE ACESSO DOS PERFIS: SECRETÁRIO E COORDENADOR  
 
 

1. Solicitar acesso na página principal do SIMEC 
2. Selecione o Módulo Projovem Urbano 21 e/ou Projovem Campo 21 
3. Informe seu CPF e continue. 
4. Leia as instruções da Ficha de solicitação de cadastro de usuários. 
5. Selecione o Perfil desejado 
6. Confira seus dados cadastrais 
7. Informe alguma observação, se necessário, no último campo da Ficha 
8. Envie a Solicitação 

 
Você receberá uma mensagem: 
A sua solicitação de cadastro para acesso ao módulo Projovem foi registrada e será analisada pelo setor 
responsável. Em breve você receberá maiores informações. 
Seu login será sempre o CPF. Esta mensagem é automática e não precisa ser confirmada. 

 
Quando o sistema lhe informar a senha, tenha em mente que, para sua própria segurança, 
a senha é criptografada na origem. 
 
Disponibilizamos o e-mail de contato eja@mec.gov.br caso deseje informar algum 
problema.  
 
Mencione no assunto do e-mail o módulo e o estado/município de origem. 
No corpo da mensagem se identifique com o Nome, CPF. 
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PROBLEMAS NA SOLICITAÇÃO DE ACESSO 
 
 
Mudança de e-mail e senha 
 
Para usuários com acesso aos diversos módulos do SIMEC que necessitem de alteração 
de senha, e necessitem alterar o e-mail de resgate. 
 
Usuários que necessitem de alteração de senha 
 

1. Apertar o botão “Esqueci minha senha?” na página inicial do SIMEC 
2. Informar o CPF 
3. Apertar “Lembrar senha” 
4. Aguardar informações encaminhadas ao seu e-mail nesses termos: 

Prezado Sr.(a) XXXXX XXXXXXX 
Sua senha foi alterada para YYYYYYY 
Ao se conectar, altere esta senha para a sua senha preferida.  

 
Usuários que possuem acesso aos módulos anteriores do Projovem Campo ou 
Urbano: 
 

1. Solicitar via eja@mec.gov.br a alteração do e-mail informando  
2. Mencione no assunto do e-mail “alteração de e-mail” 
3. No corpo da mensagem se identifique com o Nome, CPF, o módulo, o 

estado/município de origem e o e-mail a ser alterado. 
 
Usuários que não possuem acesso aos módulos anteriores do Projovem Campo ou 
Urbano: 
 

1. Favor entrar em contato com o gestor do módulo que possui acesso. 
2. Solicite a alteração de e-mail ao gestor desse módulo. 
3. Depois de alterado o e-mail de cadastro, o resgate da senha poderá ser realizado.  
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SOLICITAÇÃO DE ACESSO DO PERFIL: DIRETOR DE ESCOLA E DIRETOR DE 
NÚCLEO 
 

1. Solicite acesso na página principal do SIMEC 
2. Selecione o módulo Projovem Urbano 21/ Campo 21 
3. Informe o seu CPF.  
4. A solicitação será encaminhada automaticamente pelo sistema para 

gerenciamento do coordenador geral do programa de cada localidade. 
 
Validação do cadastro do diretor de escola/núcleo 
 

1. O coordenador geral do programa acessará por meio do menu os itens sistema > 
usuários > gerenciar. 

2. O coordenador geral do programa localizará o cadastro do diretor de 
escola/núcleo pelo CPF.  

3. Será necessário clicar na opção “qualquer” nos itens status geral do usuário 
4. Realize a consulta.  
5. Clique no ícone do lado esquerdo da tela - alterar cadastro para abrir o a ficha de 

cadastro do diretor de escola/núcleo. 

6. Confirme se todos os dados estão corretos, principalmente telefone e e-mail, 

para o qual a senha será encaminhada automaticamente pelo SIMEC. 

7. Atribua o status do diretor de escola clicando em “ativo”. 

 

Para atribuir o perfil como diretor de núcleo  
 
O coordenador geral do programa seguir os seguintes passos: 

1. Clicar 2 (duas) vezes na caixa de diálogo perfil 
2. Selecionar a opção diretor de núcleo.  
3. Clicar em ok e salvar. 
4. Associar o perfil do diretor de núcleo, clicando em atribuir / escola. 
5. Selecionar a sua UF e município  
6. Clicar no núcleo / escola (sede ou anexo) que corresponde ao diretor cadastrado.  
7. Clicar em ok e salvar. 

 
 
O diretor da escola/núcleo receberá no e-mail cadastrado a senha de acesso ao cadastro 
das matrículas. 

 

Esclarecemos que somente o diretor de escola terá acesso ao cadastro de matrícula dos 
estudantes. 
 
 
NOTA: verificar se o navegador de internet (Mozila, Internet Explorer, Google chrome, 
etc.) está com o bloqueador de pop-up desativado. 
 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

DPD/SEB/MEC 
Projovem Urbano 


