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APRESENTAÇÃO

O Programa da Alimentação Escolar é uma política pública federal, executada em colaboração
entre o Governo Federal, Estados e Municípios.
Este programa está baseado na Lei Federal nº 11.947 de 16/06/2009, e, em Resoluções do
Conselho Deliberativo(CD) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação(FNDE). Atualmente
são duas resoluções do CD/FNDE em vigor: Resolução nº 26, de 17/06/2013 e Resolução nº 4, de
02/04/2015.
Para normatizar a execução desta política pública na rede estadual de educação, a Secretaria
de Estado da Educação publicou a Portaria Normativa nº 38, de 10/ 11/2014 e a Portaria nº 37 de
25/09/2015, que tratam da Gestão Terceirizada da Alimentação Escolar. A Portaria nº 16, de
26/05/2015, trata da Educação Alimentar e Nutricional, novo tema transversal que perpassa todas as
disciplinas do currículo escolar, sendo de responsabilidade de cada Unidade Escolar sua execução.
Estas legislações encontram-se disponíveis para consultas e downloads no endereço:
http://www.sed.sc.gov.br/index.php/documentos/alimentacao-escolar-2015-525/legislacao-517.
Desde 2010, uma das formas de gestão do Programa Estadual da Alimentação Escolar na rede
estadual de ensino é a terceirizada. Nesta modalidade de gestão, empresas passam por processo
licitatório e as vencedoras passam a oferecer as refeições aos alunos em cada escola. As refeições
preparadas e servidas pela empresa terceirizada devem seguir cardápio predefinido estabelecido pela
nutricionista da SED, tendo em vista que foram montadas visando assegurar a necessidade nutricional
do estudante, de acordo com determinações estabelecidas na Resolução nº 26/2013.
Desde 2017 iniciou o uso do Módulo Alimentação Terceirizada, disponível na plataforma
SISGESC, onde é realizado pela escola os registros da contagem das refeições, tanto com o uso do
aplicativo de contagem CEIAS (tablet, smartfone ou leitor de código de barras), como no registro da
contagem manual. Este sistema oferece possibilidade de constantes adequações ou ampliações das
funcionalidades oferecidas.
Para ter acesso ao módulo Alimentação Terceirizada no SISGESC, o servidor responsável
pelos registros e o gestor da escola precisam encaminhar preenchido o formulário que se encontra
anexo no final deste manual, para o seguinte endereço: sistemasgeali@sed.sc.gov.br, para obter o
PERFIL ALI.
São disponibilizados pela nutricionista da SED, mensalmente, cardápios elaborados para
atender situações específicas:
Cardápio Regular: Destinado a escolas que atendem alunos do ensino regular de 4 horas de aula/dia,
nos cinco dias da semana.
Cardápio Projeto I – Destinado às escolas que atendem projetos em tempo integral, e, também
alunos em turno regular parcial (período de 4 horas de aulas/dia).
Cardápio Projeto II - Destinado às escolas que atendem projetos em tempo integral.
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As escolas que atendem projetos em dois ou mais dias da semana, devem seguir o mesmo
cardápio de segunda a sexta feira. O SISGESC e o aplicativo de contagem CEIAS estão programados
para não aceitarem registros de dois tipos de cardápio numa mesma semana.
Em caso de dúvidas, inicialmente consulte este manual e, se não ficar claro, busquem na
Regional/ Unidade de Atendimento/Coordenadoria, com o Responsável pela Alimentação Escolar.
Caso as dúvidas persistam, entrem em contato com as servidoras da SED/GEALI, responsáveis pelo
sistema:
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MANUAL PERFIL ESCOLA – SISGESC

1. ACESSAR o SISGESC, use o endereço: http://serieweb.sed.sc.gov.br/

2. ENTRAR NO SISTEMA - na tela abaixo digite teu login/usuário e senha de acesso e clique no
botão Entrar. O login/usuário é seu CPF, sem ponto, sem traço, somente os números, conforme o
exemplo da tela.

2.1 Alterar a Senha - informe o login e senha que recebeu por mensagem e clique em Alterar
senha.

2.2 Nova Senha - digite a senha informada no campo Senha Atual, e registre outra senha
que seja mais fácil você lembrar no campo Nova senha. Repita a informação no campo
Confirme a nova senha. Em seguida clique no botão Confirmar.

2.3 Entrar no SIGESC - digite teu Usuário, Senha e Entrar.
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Se você tem acesso a mais de um perfil no SISGESC, lembre-se que aparece em primeiro
plano o perfil de AE – Assistente de Educação. Portanto, deve ser selecionado o Perfil ALI-código de
tua escola para acessar o Módulo da Alimentação Terceirizada.

3. ACESSAR O SISTEMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TERCEIRIZADA.

Vai abrir a PASTA DAS FUNCIONALIDADES disponíveis para este Perfil.
As orientações serão para as funcionalidades relacionadas aos registros das refeições servidas,
relatórios, Inventário e uso das funcionalidades do aplicativo de contagem CEIAS.
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4. APLICATIVO DE CONTAGEM

4.1

Usuários do Tablet
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7

8

NOME DO USUÁRIO

A carteira é gerada em PDF, basta
imprimi-la
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4.2

Serial do Tablet/Smartfone/Código de Barras

4.3 Liberar e Bloquear Tablet
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5. CARDÁPIOS LANÇADOS
5.1 Lançamento de Per capita da contagem informatizada - Ao fazer o uso da
contagem por meio do aplicativo CEIAS vá em: Cardápios Lançados, selecione o período
e em seguida, Alterar.

Na tela acima também é possível Alterar ou Excluir um registro feito anteriormente com
autorização da GERED/UA por meio de e-mail justificando o motivo da alteração ou exclusão.
Também pode-se Visualizar o registro de um período.
Este campo deverá ser preenchido com os per capitas dos alimentos utilizados para o preparo do
cardápio entregue pelas manipuladoras de alimentos (cozinheiras).
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LEMBRETE:
Alterar registros já feitos só é possível até o 5º dia útil do mês posterior ao mês que está sendo
registrado, ou até que seja efetuado o primeiro registro do mês em curso.

6. INVENTÁRIO – É a informação semestral/anual do patrimônio permanente e de utensílios de
cozinha.
É composto de três formulários: um de UTENSÍLIOS, um de EQUIPAMENTOS e outro de
MÓVEIS. Os três devem ser respondidos pela escola e ter as informações confirmadas no botão
Incluir.

7. LANÇAMENTO DE CARDÁPIO – para Unidades Escolares que não utilizam o aplicativo de
contagem CEIAS
Aqui será lançado todos os tipos de cardápios (Predefinido, Não Contabilizado, Alternativo e
Autorizado pela Geali).
7.1 Cardápio Predefinido é aquele que corresponde ao cardápio estabelecido pela
nutricionista da SED para aquele dia/turno e o preparo da refeição que contém todos os itens,
isso se não tiver faltado dois itens/componentes da refeição.
Para ser considerado cardápio predefinido, um dos cardápios semanais/mensais listados
a seguir devem ser seguidos na íntegra, de segunda à sexta feira. É vedado a escola misturar
no decorrer de uma mesma semana, tipos de cardápios diferentes.
O cardápio oficial da SED contém a assinatura do Gerente da Alimentação Escolar e da
nutricionista da SED. Qualquer cardápio que não contenha estas assinaturas não é cardápio
predefinido pela SED.

7.1.2 Lançamento De Cardápio Predefinido, verifique se a refeição servida
corresponde ao cardápio estabelecido pela nutricionista da SED para aquele tipo de cardápio
(Regular, Projeto I e Projeto II), dia do mês e da semana e turno.
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Lançar cardápio predefinido, digite o nº do cardápio no campo Número e, em seguida,
Tipo de Cardápio e Filtrar, escolha o cardápio do dia/período e clique Lançar Cardápio
predefinido.
Preencher os campos com as informações solicitadas na tela.
Se tua escola oferece alimentação escolar para alunos da rede municipal que estudam
em tua escola, registre no campo Nº Alunos rede municipal.
Em seguida, efetue o registro da quantidade consumida de cada gênero alimentício
utilizado para o preparo desta refeição. Ao registrar a quantidade, tenha como parâmetro que,
se foi utilizado 1 Kg daquele alimento, deve ser registrado 1,000. Se foi 1 kg e 300 gramas, o
registro deve ser 1,300. Se foi de 80 gramas, o registro deve ser 0,080.
Se for líquidos da mesma forma. 1 litro = 1,000; 200ml = 0,200; 8ml = 0,008.
Clique no botão Confirmar para salvar as informações que você registrou.
Veja a seguir a tela com todas as informações preenchidas.

Para saber o per capita de cada componente do cardápio, consulte a Portaria Normativa
38/2014 e a Portaria 37/2015, disponível no site da SED (www.sed.sc.gov.br), campo Serviços, Item
Pais, alunos e comunidade. Nas caixas a esquerda, abra a denominada Alimentação Escolar, e
clique na palavra legislação. Toda a legislação referente a Alimentação Escolar está disponível neste
local, inclusive as duas portarias citadas.
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7.2 Cardápio Alternativo – É o cardápio que foi necessário ser alterado devido à falta de
energia elétrica, de água, interdição da cozinha pela vigilância sanitária, cozinha em processo
de reforma, enchente, ou outro motivo inesperado, desde que tenha sido autorizado a
substituição do cardápio pelo Gerente da GEALI (geali@sed.sc.gov.br) ou pela Nutricionista
Responsável Técnica pelo programa (nutricao-sed@sed.sc.gov.br).
O cardápio que for autorizado pela SED/Nutricionista deverá ser preparado na íntegra e
no turno autorizado. Caso haja mudança, este deverá ser lançado como cardápio NÃO
CONTABILIZADO.
Para ser autorizado, o gestor da escola encaminha o pedido para a GERED/UA qual
encaminha para o e-mail do Gerente da GEALI/SED ou da nutricionista da SED.
7.2.1 Lançamento De Cardápio Alternativo para contagem manual - Na tela de
lançamento de cardápio, clique no Botão Lançar Cardápio alternativo, sem informar nº de
cardápio
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Na tela que abre, preencher a data, o turno, tipo de refeição (neste caso Almoço), o nível de
ensino e o nº de alunos que fizeram refeição.
Descrever o cardápio que foi servido no campo Observação e o cardápio que deveria ter
sido servido no campo Descrição, clicar no botão calcular e iniciar o preenchimento da quantidade
dos gêneros alimentícios que compunham o cardápio servido.
Concluir clicando em Confirmar, para salvar as informações.

7.3 Cardápio Não Contabilizado – O cardápio será não contabilizado quando na
refeição/lanche/almoço servido estiver faltando dois ou mais componentes do cardápio
predefinido para aquele dia e turno; ou foi servido outro cardápio completo, mas que não era
previsto para ser servido no dia/turno sem a autorização da Nutricionista da SED ou do Gerente
da Geali.
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7.3.1 Lançamento De Cardápio Não Contabilizado, clique no botão Lançar Cardápio
não contabilizado.

Na tela que abre, preencher a data, o turno, tipo de refeição (neste caso Almoço), o
nível de ensino e o nº de alunos que fizeram refeição.
Descrever o cardápio que foi servido, e o cardápio que deveria ter sido servido no
campo Observação, clicar no botão calcular e iniciar o preenchimento da quantidade dos
gêneros alimentícios que compunham o cardápio servido.
Concluir clicando em Confirmar, para salvar as informações.
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Após Confirmar, aparece a mensagem abaixo, na cor vermelha.

Para iniciar outro registro clique em Fechar.
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7.4 Cardápio NAE/ Necessidade Alimentar Especial – Atualmente a legislação
assegura o atendimento mediante a apresentação do laudo/atestado médico das seguintes
patologias: doença celíaca (intolerância ao glúten), intolerância a lactose, doença renal,
diabético, hipertensão, anemia e outros tipos.
Quando tiver na escola aluno com Necessidade Alimentar Especial que apresentou
atestado ou laudo médico informando que precisa receber alimentação adequada a sua
patologia, a informação das refeições servidas a este/s aluno/s deve ser realizada neste campo.

7.4.1 Lançamento De Cardápio NAE – Necessidade Alimentar Especial.
O lançamento de Cardápio NAE deve ser feito manualmente por todas as escolas que
possuem aluno/os com alguma/as das patologias descritas acima. INDEPENDENTEMENTE
SE A ESCOLA FAZ CONTAGEM MANUAL OU PELO APLICATIVO DE CONTAGEM CEIAS
Na tela inicial de lançamento de cardápio, clique diretamente no botão Lançar
Cardápio NAE sem escolher cardápio nenhum.

Na tela que abre, preencher a data, o turno, tipo de refeição (neste caso, Lanche tipo Refeição
Salgada), o nível de ensino e o nº de alunos que receberam alimentação especial e quantos
alunos com aquela necessidade especial (no caso, Hipertensão) consumiram a refeição.
Descrever o cardápio que foi servido, e a informação de qual foi o ajuste feito no cardápio
no campo Observação, clicar no botão calcular e iniciar o preenchimento da quantidade dos
gêneros alimentícios que compunham o cardápio servido.
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Concluir clicando em Confirmar, para salvar as informações.

Após Confirmar, aparece a mensagem abaixo, na cor vermelha.

8. OCORRÊNCIAS – Descrever as situações do não servimento de refeição escolar num turno ou
em todos os turnos do dia. Exemplos de ocorrências: Dia/turno em que ocorreu reunião
pedagógica; Conselho de Classe; Greve de ônibus, entre outros.
Para registrar a ocorrência, na tela abaixo clique no botão Incluir.
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Irá abrir esta tela. Aqui é preciso informar o dia, o turno e fazer a descrição do motivo
pelo qual não foi ofertada a alimentação escolar. Após fazer estes registros clicar no
botão Confirmar.

Na tela que abre após confirmar os dados, é possível:
- Incluir nova ocorrência, clicando no botão Incluir
- Alterar dados do registro, clicando no botão Alterar
- Excluir a ocorrência, por ter sido registrada equivocadamente, clicando no botão Excluir
- Visualizar em outro formato a ocorrência registrada, clicando no botão Visualizar.
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9. RELATÓRIOS UE/Unidade Escolar – Neste espaço você tem acesso a vários relatórios com as
informações do Sistema.
Inicialmente selecione o período do qual deseja ter as informações. Em seguida clique no
botão referente ao relatório que deseja.

9.1 Consumo Mensal UE: É o relatório que deve ser encaminhado devidamente assinado
pelo Gestor da escola e/ou responsável pelo registro das informações para a GERED, no término
de cada mês. A escola também deverá arquivar uma cópia junto com os documentos referentes
à alimentação escolar.
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9.2 Total Diário: Traz relatório resumido com as informações dos cardápios servidos por
dia, por tipo de refeição (almoço, lanche, Lanche(RS), turno de atendimento, nº do cardápio,
descrição do cardápio servido e a quantidade de refeições consumidas por alunos da rede
estadual, municipal e o total de refeições servidas.
No final traz a média aritmética das refeições servidas na escola, e o total geral de
refeições consumidas pelos alunos da escola.

9.3 Ocorrências- traz as ocorrências registradas pela escola.
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9.4 Valores Em Reais (R$): Apresenta o custo individual da refeição servida, a
quantidade de refeições servidas e o valor total a ser pago, por tipo de lanche servido.

9.5 Observações – registro das observações registrados durante o lançamento
Dos cardápios

23

9.6 Todos Servidos: lista todos os cardápios que foram servidos aos alunos no período
selecionado.
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9.7 Controle Tipo De Cardápio: verificação dos cardápios registrados diariamente.

9.8 Média Consumo Cardápio: informa a quantidade média de consumo de cada tipo de
cardápio que foi servido no período selecionado.
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ELETRÔNICA

E

GOVERNANÇA

SOLICITAÇÃO DE CADASTRO E LIBERAÇÃO DE PERFIL NO SISTEMA SISGESC

1. NOME SERVIDOR
2. CPF

3. MATRÍCULA:

4. CARGO:

5. E-MAIL INSTITUCIONAL PESSOAL
ou outro e-mail pessoal

6. REGIONAL, NOME da ESCOLA e CÓDIGO da
ESCOLA NO SISGESC

7. FONE

8. PERFIL SOLICITADO:
ALI9. JUSTIFICATIVA:

10. DESATIVAR
O
NOME
DO
CPF:
( ) Deve ser mantido os demais Perfis ALI existentes na escola.
11. LOCAL E DATA:
DA

ACESSO
SERVIDOR:

12. ASSINATURA DO SERVIDOR:

13. ASSINATURA
IMEDIATA:

CHEFIA

14. ASSINATURA DO SUPERVISOR
DE ARTICULAÇÃO COM OS
MUNICIPIOS

15. ASSINATURA DO INTEGRADOR
DA ALIMENTAÇÂO ESCOLAR
(onde houver)

Encaminhar para o e-mail sistemasgeali@sed.sc.gov.br
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ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO
1. NOME DO SERVIDOR: Nome completo, sem abreviaturas
2. CPF: Nº do CPF do servidor que será cadastrado para atuar no Sistema da Alimentação Escolar
(SISGESC).
3. MATRÍCULA:
Informar
a
matrícula
completa,
Exemplo: 111.321-7-01, sendo o 7 o dígito e o 01 o cargo.

com

dígito

e

cargo.

4. CARGO: Informar qual o cargo que o servidor que será cadastrado no SISGESC, módulo
Alimentação Terceirizada ocupa nesta escola.
5. E-MAIL INSTITUCIONAL PESSOAL: É o e-mail pessoal do servidor que está sendo
cadastrado.
Exemplo:
mariasantos@sed.sc.gov.br
Caso o servidor não possua e-mail institucional pessoal, informar outro e-mail pessoal que tiver.
Será encaminhado o login e senha de acesso ao sistema para o e-mail informado.
6. REGIONAL, NOME da ESCOLA e CÓDIGO da ESCOLA NO SISGESC - São três informações
a
serem
registradas
neste
campo:
1)
Informar
o
nº
da
regional
a
qual
a
escola
está
vinculada.
2)
Informar
nome
completo
da
escola
3) Informar o código da escola no SISGESC
7. FONE: Informar números do telefone para contato com o servidor. Preferencialmente do seu
celular e do telefone da escola.
8. PERFIL SOLICITADO: O perfil para atuar no módulo da Alimentação Escolar é Perfil ALI
Exemplo de Perfil ALI: ALI-2122 (sendo o número 2122 neste exemplo, o código da escola no
SISGESC)
9. JUSTIFICATIVA: Exemplo de texto: Ter liberado as funcionalidades no Sistema da
Alimentação Escolar (na plataforma SISGESC), para efetuar o registro das informações
referentes a alimentação escolar da escola “EEB Tal”.
10. DESATIVAR O ACESSO: Informar dados do servidor que tinha este PERFIL anteriormente.
Esta é medida de segurança para o teu trabalho, pois impede que o que você inserir seja
alterado.
SOMENTE SERÁ FEITO SEU CADASTRO MEDIANTE ESTA INFORMAÇÃO. Caso
permaneça outro servidor com o mesmo perfil, assinalar com um “x” a última linha deste campo.
11. LOCAL e DATA: Informar REGIONAL e MUNICIPIO onde a escola está localizada e data da
solicitação.
12 a 14. Assinaturas que endossam o pedido e confirmam os dados informados. Deve contemplar
todas.
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