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Institui a sistemática e define procedimentos de supervisão das unidades escolares
pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino, a partir dos dados contidos nos sistemas de
informação.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo artigo 74, inciso III, da Constituição do Estado de Santa Catarina, e artigo 7º, inciso I, da Lei
Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007, Lei Complementar nº 170, de 07 de agosto de 1998,
Lei Complementar nº 668, de 28 de dezembro de 2015, de conformidade com o disposto no artigo
47, inciso XXI e artigo 51, inciso VI do Decreto Estadual nº 856, de 06 de setembro de 2016, § 3º do
artigo 72 e artigo 77 da Resolução n° 167/2013/CEE/SC, nos artigos 36 e 38 da Resolução n°
182/2013/CEE/SC, no artigo 117 da Resolução nº 232/2013/CEE/ SC, nos artigos 3º e 5º da Resolução
nº 257/2014/CEE/SC e no artigo 14 da Resolução nº 052/2016/CEE/SC,
RESOLVE:
Art. 1° - Instituir a sistemática de supervisão das unidades escolares pertencentes ao
Sistema Estadual de Ensino, cuja coordenação e implementação no Órgão Central - SED é realizada
pela Diretoria de Políticas e Planejamento Educacional/DIPE, por meio da Gerência da Supervisão da
Educação Básica e Profissional do Sistema Estadual de Ensino/GESEB, sendo a sua execução
descentralizada para as Gerências Regionais de Educação e a Coordenadoria Regional da Grande
Florianópolis.
Art. 2° - A sistemática de supervisão das unidades escolares pertencentes ao Sistema
Estadual de Ensino abrange os seguintes elementos:
§ 1º - Registro e acompanhamento das informações de todas as unidades escolares de
Educação Básica e Profissional pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino, que compreende:
I - cadastramento nos Sistemas SISGESC e Educacenso com geração de códigos específicos
para cada unidade escolar, após a publicação dos atos autorizativos;
II - atualização anual dos dados autodeclarados pela unidade escolar nos Sistemas
SISGESC e Educacenso, conforme orientações de portarias específicas;
III - verificação dos dados autodeclarados pela unidade escolar; e,
IV - produção e publicação de relatório anual da unidade escolar do Sistema Estadual de
Ensino. § 2º - Acompanhamento da regularidade escolar por meio das atividades de:
I - orientação sobre legislação e procedimentos para as unidades escolares; e,
II - visita in loco: por solicitação das unidades escolares; para apuração de denúncias; e,
por solicitação de órgãos de acompanhamento das atividades educacionais.
§ 3º - Formalizar e instruir processo de irregularidade das unidades escolares
pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino.

Art. 3° - Os procedimentos para o registro e acompanhamento das informações de todas
as unidades escolares de Educação Básica e Profissional pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino,
são os seguintes:
I - Preenchimento de formulário específico dos dados cadastrais pelo mantenedor da
unidade escolar, para abertura do processo de credenciamento/autorização, na GERED de acordo
com as Resoluções do Conselho Estadual de Educação/SC;
II - Cadastramento nos Sistemas SISGESC e Educacenso, após a publicação do Parecer
autorizativo/credenciamento no Diário Oficial do Estado/SC;
III - Informação, à unidade escolar, pela GESEB/DIPE/SED dos códigos do SISGESC, do INEP
e orientação para o preenchimento anual obrigatório no Sistema Educacenso; e,
IV - Comunicações às unidades escolares cadastradas no Sistema Educacenso, que não
iniciaram/realizaram o preenchimento de seus dados no Sistema, conforme cronograma oficial
divulgado anualmente, por meio de portarias específicas para a execução do Censo Escolar da
Educação Básica.
§1º - Serão realizados cursos de formação para gestores escolares com o objetivo de
orientação, acompanhamento da coleta de dados, controle e verificação de inconsistências dos
dados coletados, durante a execução do Censo Escolar da Educação Básica.
§ 2º - As unidades escolares que não coletaram os dados durante a execução do Censo
Escolar da Educação Básica, serão notificadas pela GESEB/DIPE/SED após a divulgação oficial dos
resultados pelo INEP, para no prazo de 20 (vinte) dias apresentarem justificativas.
§ 3° - As unidades escolares notificadas pela GESEB/DIPE/SED que não se manifestarem
no prazo estabelecido no
§ 2º deste artigo, receberão visita in loco da Gerência Regional de Educação/ GERED, que
elaborará relatórios sobre a situação de funcionamento das unidades escolares, com finalidade de
instrução de processo próprio de apuração de irregularidade.
Art. 4º - Identificadas outras irregularidades serão tomadas as providências, com base na
legislação em vigor e normas emanadas pelo Conselho Estadual de Educação/SC.
Art. 5º - As orientações técnicas sobre os procedimentos administrativos oriundas das
resoluções do Conselho Estadual de Educação/CEE aplicáveis a supervisão bem como da respectiva
portaria serão emitidas pela Diretoria de Políticas e Planejamento Educacional/DIPE, por meio da
Gerência da Supervisão da Educação Básica e Profissional do Sistema Estadual de Ensino/ GESEB.
Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
EDUARDO DESCHAMPS
Secretario de Estado da Educação

