Sistemática da Supervisão

(Portaria nº 1.080, de 08/05/2017,D.O.E no 20.530, de 11/05/2017)

Procedimentos de registro e acompanhamento das unidades escolares de Educação Básica e Profissional
pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino

2ª Etapa

1ª Etapa

A)CREDENCIAMENTO, AUTORIZAÇÃO, MUDANÇA DE MANTENEDOR, DE DENOMINAÇÃO E DE SEDE, ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE ENSINO, ADEQUAÇÃO DE CURSO

MANTENEDOR
•Preenche o Formulário de Dados
Cadastrais1 da escola, que deverá ser
anexado
ao
processo
de
2
Credenciamento ,
Autorização,
Mudança
de
Mantenedor,
de
Denominação e de Sede, Atualização
de Plano de Curso, e Adequação de
Curso.
•Encaminha à GERED/Coordenadoria
que abre o processo e envia ao CEE/SC
( Resolução CEE/SC No 182/2013, No
167/2013 , No 232/2013 e No 87/2016).
•A tramitação do processo poderá ser
acompanhado pelo SGP-e.

Acompanha e monitora, por meio
de relatórios, as informações das
escolas preenchidas pelo CEE/SC
no SISGESC.

Emite parecer

Preenche, quinzenalmente, os
Dados Cadastrais da escola no
SISGESC, incluindo os atos
autorizativos
e
o
Decreto
publicado no DOE/ A partir de
Fev/2018

Cria o Cadastro da escola no
Sistema Educacenso e informa o
código INEP da escola à GESEB.

Encaminha, quinzenalmente, as
informações atualizadas ao GAEBE
para criação de Cadastro no
Sistema Educacenso.

Solicita a desativação voluntária da
unidade escolar.

Encaminha aos mantenedores os
códigos dos Sistemas SISGESC e
Sistema Educacenso,com
orientações quanto ao
preenchimento anual obrigatório
no Sistema Educacenso e futuras
informações de funcionalidade de
ordem pedagógica no SISGESC.

GERED/COORD.*

B) DESATIVAÇÃO DE ESCOLA E DE CURSO

MANTENEDOR

GESEB/SED

GAEBE/SED

GESEB/SED

CEE/SC

GESEB/SED*

CEE/SC

Desativação Voluntária
Recebe, analisa, organiza e
encaminha documento da escola
desativada a SED/GESEB

Acompanha e monitora, por meio
de relatórios, as informações da
escolas preenchidas pelo CEE/SC
no SISGESC.

Emite parecer

Desativação Compulsória

ÓRGÃOS COMPETENTES
Solicita a desativação compulsória
da unidade escolar.

Inclui, quinzenalmente, o parecer
de desativação e o Decreto
publicado no DOE, no SISGESC. /
A partir de Fev/2018

Encaminha, quinzenalmente, as
informações atualizadas de escolas
desativadas, à GAEBE/SED para
conhecimento e/ou atualização no
Sistema Educacenso.

Na ausência da entrega da
documentação, GERED/COORD deve
tomar providências de acordo com a
especificidade de cada caso.

Período: Ano todo
Envolvidos: Mantenedores,
GEREDs/COORD.,
GAEB,
GESEB e CEE/SC

COLETA ANUAL DE INFORMAÇÕES
GAEBE/SED
Coordena o Censo Escolar da
Educação Básica em suas duas
etapas: Matrícula Inicial e Situação
do Aluno3.

MATRÍCULA INICIAL - Realizada a
partir do mês de maio de cada ano
letivo, são coletadas informações
autodeclaradas da escola, da
turma, do aluno e do profissional
escolar em sala de aula.

Deve preencher suas informações
no Sistema Educacenso,
respeitando os prazos
estabelecidos nas Portarias do
INEP e da SED.

GERED/COORD.*

GAEBE/SED

ESCOLA
Após 40 dias
da Coleta

Encaminha a 1ª Comunicação
Oficial às escolas que não
iniciaram o preenchimento do
censo escolar.
Após o término do
período de Coleta
Encaminha a 2ª Comunicação
Oficial às escolas que não
iniciaram o preenchimento do
censo escolar, para que o façam no
Período de Retificação.

Realiza visita in loco a unidades
escolares
(escolhidas
por
amostragem),
durante
o
Período de Retificação e
encaminha
relatório
a
GAEB/GESEB

GESEB/SED*
Compila
informações,
analisa dados e
emite
relatório de visitas .

Período: Maio a Setembro
Envolvidos: Escola ou Mantenedores (responsáveis pela
atualização de seus cadastrados nos sistemas), GEREDs/
Coordenação
Regional
do
Censo
Escolar
e
GAEBE/Coordenação Estadual do Censo Escolar.
GESEB/Supervisores de Políticas e Planejamento Educacional

VERIFICAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
GAEBE/SED

GESEB/SED*

3ª Etapa

Elabora
e
fornece
dois
4
RELATÓRIOS à GESEB, após a
publicação dos dados do Censo
Escolar no DOU.

Resultado dos Relatórios de
Visitas

GERED/COORD*
Encaminha providências , no caso
de irregularidades nas escola da
privada

Demanda as Diretorias da SED,
pertinente as irregularidades nas
escola da rede pública estadual

GAEB/SED
RELATÓRIO 1 – Relação de
escolas do Sistema Estadual de
Ensino, cadastradas no Sistema
Educacenso que coletaram os
dados e finalizaram no Censo
Escolar.

RELATÓRIO 2 – Relação das
escolas do Sistema Estadual de
Ensino cadastradas no Sistema
Educacenso que não informaram
os dados no Censo Escolar.

Analisa as informações contidas
nos relatórios e encaminha a
GERED/COORD para validação e
devidas providências.

Expede às Notificações para as
escolas que não informaram seus
dados no Censo Escolar (Relatório

2), para manifestação com prazo

Valida as
Relatório 1.

informações

do

Publica o Relatório das escolas do
Sistema Estadual que realizaram a
coleta de dados e finalizaram o
Censo Escolar.

No caso de inconsistências, a
GERED/COORD deve providenciar
processo para tramitação nos
setores/órgãos competentes.

de 20 dias.

Encaminha relatório das ausência
e/ou manifestações dos
mantenedores justificativas ao
CEE para providências

CEE
Encaminha providências cabíveis a
cada caso.

Período: Fevereiro a Maio
Envolvidos: GAEBE/SED, GESEB/SED,
ADRs/GEREDs, / CRGF, CEE/SC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* A GESEB deverá realizar formação continuada com técnicos da GERED, durante quaisquer etapas da Sistemática
Observações:
a. Escolas que declararam a situação de funcionamento, paralisada, no Sistema Educacenso, por dois anos consecutivos, poderá ser requerido o processo de desativação (voluntária ou compulsória).
b. Escolas que declararam a situação de funcionamento, extinta, no Sistema Educacenso, a GESEB verificará a existência de ato de desativação e encaminhará providências.
c. Identificadas outras irregularidades, com base no sistema de informações desta sistemática, serão tomadas as providências conforme cada caso.

NOTAS:
1 – Modelo de formulário dos dados cadastrais da escola tem por base o Sistema SISGESC e Educacenso, disponibilizado online, nas GEREDs, na SED/SC e no CEE/SC..
2 – Para as escolas estaduais o ato de criação (Lei ou Decreto) deverá constar no processo de credenciamento e autorização. Para novos processos de autorização (etapas, cursos, modalidades da Educação Básica e Profissional), o mantenedor deverá confirmar a informação em
novo formulário. (GESEB). Para as escolas privadas o ato de criação (contrato social e CNPJ) compete ao mantenedor e deverá constar do processo de credenciamento e autorização. Para novos processos de autorização (etapas, cursos, modalidades da Educação Básica e
Profissional), o mantenedor deverá confirmar a informação em novo formulário.
3- 3 – A etapa Situação do Aluno é realizada a partir do mês de fevereiro, são coletadas informações de rendimento (aprovado e reprovado) e movimento (transferido, deixou de frequentar e falecido).
4 - Os relatórios serão um subsídios para a DIPE/GESEB acompanhar a regularidade das escolas do Sistema Estadual de Ensino.

