
Carteira de Identificação
Estudantil do MS

Perfil Escola



Solicitando Acesso ao Sistema

Para utilizar o sistema de aprovação da
carteirinha, é necessário que as escolas da rede
Municipal e Federal, incluindo as Particulares do
Estado de Mato Grosso do Sul envie um OFÍCIO
à Secretaria de Estado de Educação – SED ,
solicitando a liberação do acesso administrativo
da Carteira de Identificação Estudantil. As escolas
Estaduais já encontram-se cadastradas no portal
administrativo.



Em até 24 horas, você receberá
um e-mail informando o Login

e a senha para acesso.

Acesse: admin.cdie.ms.gov.br e preencha os dados.

Entrando no sistema

http://www.cdiems.ms.gov.br/


Fluxo de Solicitação

Os estudantes podem fazer a solicitação da
Carteira de Identificação Estudantil, por meio
do aplicativo MS Digital, ou na Secretaria da
Escola em que está matriculado.

A Escola é responsável por aprovar ou
reprovar a solicitação realizada pelo aluno.

Quando a solicitação for reprovada, é possível
comunicar ao aluno  o que precisa ser corrigido, para 

que este solicite, novamente, a aprovação.



Acesse solicitações no menu lateral

Pesquisando Solicitações

Aqui você pode utilizar os filtros para pesquisar por uma solicitação



Nesta lista aparecem todas as solicitações, tanto as realizadas pelo aluno, por meio
do aplicativo, quanto as que forem feitas pela escola, via este Sistema.

Visualizando Solicitações

Na coluna de ações, é possível visualizar e editar cada solicitação, 
para aprovar ou reprovar os pedidos



Criando uma solicitação

Assim como o aluno pode solicitar a
carteirinha pelo aplicativo, a escola
também pode incluir novas solicitações.

É importante preencher todas as informações do aluno, 
inclusive as fotos necessárias, utilizando o botão e 

escolhendo o arquivo do seu computador.



Atenção!

Aqui você deve
conferir as 

informações do 
aluno!

Conferência da Solicitação

Para conferir os documentos, anexados, clique no ícone



Informações incorretas

O aluno não pertence a minha instituição

Faltou alguma documentação

Aprovação e Reprovação

Informações corretas

Aluno pertence a minha instituição



Informe o motivo da reprovação,
para que o aluno faça a correção

e solicite a carteirinha
novamente.

Aprovação e Reprovação

Quando você clicar em aprovar,
o aluno receberá um e-mail para 

acessar a carteira pelo aplicativo MS 
Digital no celular.



Código de consulta

A escola terá o prazo de 5 dias úteis,
para analisar a solicitação do
estudante. Caso esta seja aprovada,
ele receberá o código, no e-mail
cadastrado, para que possa acessar a
CDIEMS no aplicativo MS Digital

A escola deverá guardar o documento em uma pasta.


