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LINK PARA EXIBIÇÃO DE VÍDEO COM AS ORIENTAÇÕES
https://drive.google.com/file/d/1Z_sK68o42AUyvZs0x9a_nmdrLVNQ18fA/view

ACESSO NO SITE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
1. Acessar www.sed.sc.gov.br
2. Clicar no banner da Avaliação Institucional na página inicial

3. Será direcionado para a página onde estarão disponíveis todas as orientações.
4. O link do questionário estará disponível nesta página no dia 11.11.2019 (zero hora) até dia
17.11.2019 (meia noite).

RELATÓRIO COM NOMES DE RESPONDENTES- SISGESC
Estará disponível no SISGESC, relatório com os nomes dos respondentes que estão aptos a
participar.
Os dados serão extraídos do SISGESC, através das informações contidas no cadastro dos
estudantes, professores e equipe administrativa, se os mesmos estiverem com vínculo na escola no
dia 10.11.2019 (data referência).
Para que sua escola tenha os dados fidedignos com a realidade, o sistema deverá estar alimentado
corretamente, caso contrário, haverá inconsistência nas informações. O responsável pelo sistema na
escola poderá emitir relatórios e realizar a correção da informação antes da data referência, porém, o
relatório válido para realizar a avaliação será do dia 10.11.2019.

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO
1. Acessar: http://serieweb.sed.sc.gov.br (este acesso só é possível ser realizado por pessoas
autorizadas – Assistentes de Educação, Diretor ou Equipe Pedagógica)
2. Clicar em “ Relatórios”

3. Clicar em: “Unidade Escolar”

4. Selecionar a escola
5. Selecionar o relatório em Excel para: Alunos – Professores – Equipe Administrativa

6. Realizar a conferência dos nomes constantes no relatório e se houverem inconsistências nas
informações, deverá ser realizada a correção.
7. O relatório válido para a Avaliação Institucional é do dia 10.11.2019.

CRITÉRIOS PARA A PARTICIPAÇÃO DA AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL
Todas as informações são extraídas conforme os dados alimentados pela escola no
SISGESC no dia 10.11.2019.

PROFESSOR:
-Situação funcional deverá estar “em atividade”
-Deverá ter distribuição de aula vigente na data referência (10.11.2019)
-Não pode estar exercendo função ou readaptado
-Se houver distribuição de aulas vigentes em outras escolas, o professor poderá responder nas
respectivas escolas.

ADMINISTRATIVO:
-Situação funcional deverá estar “em atividade”
-Deverá estar com cargo do tipo Administrativo ou ser professor exercendo função ou readaptado
-A funcional deverá estar vigente na data referência (10.11.2019)
-Se houver funcional vigente em outras escolas, estará apto a responder nas respectivas escolas.

ALUNO:
Aluno enturmado no dia 10.11.2019 com as seguintes situações:
-Cursando
-Aguardando Transferência

-Alunos dos anos iniciais: Deverá ser inserido o CPF de um dos responsáveis que deverá estar
devidamente inserido no cadastro do aluno(SISGESC).

PARA ACESSAR O QUESTIONARIO
O acesso ao questionário será:
1. ALUNOS: Nº da matrícula
2. PROFESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA: Nº do CPF
3. PAI OU RESPONSAVEL DE ALUNOS DO 1º ao 5º ano: Nº da matrícula do aluno e
CPF do Pai ou Responsável cadastrado na matrícula
O questionário está organizado em 16 questões, com opções de resposta na escala likert.

INSTRUÇOES PARA RESPONDER O QUESTIONARIO
1. Clicar no banner da Avaliação Institucional na página inicial do site da SED

www.sed.sc.gov.br
2.

Clicar no link do Questionário da Avaliação Institucional (estará disponível
somente dia 11.11.2019)

1º Passo
1.
2.
3.
4.

Clicar em umas das opções: aluno, docente ou administrativo,
Se for aluno, digitar o número da matrícula,
Docente e administrativo, digitar o número do CPF,
Pais de alunos de 1º ao 5º ano deverão digitar a matrícula do aluno e o CPF do responsável
que está cadastrado no sistema.
5. Logo após clicar em CONFIRMAR

2º Passo
1. Verificar se a matrícula ou CPF estão corretos.
2. Aparecerá o nome do respondente e clicar CONFIRMAR.

3º Passo
1.
2.

Conferir o nome da escola
Clicar na lateral direita em AVALIAR.

Obs. O aluno e docente com vínculo em mais de uma escola, poderão participar em todas, sempre
clicando em AVALIAR ao lado do nome da escola que aparecerá.

4º Passo
1. Responder o questionário.
2. Clicar em CONFIRMAR (se estiver apto a responder em mais alguma escola, deverá realizar os
procedimentos novamente, selecionando a outra escola)

Mais informações:
Diretoria de Planejamento e Políticas Educacionais (DIPE)
Gerência de Avaliação de Desempenho e Estatísticas
Telefones: (48) 3664-0071 - 3664-0104 e 3664-0364
E-mail: avaliacaoinstitucional@sed.sc.gov.br

