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1. Acesso ao Sigeduca / Módulo GER
O Sistema SigEduca, módulo GER possui duas formas de acesso:
1. Digitando

na

barra

de
endereço
do
navegador:
sigeduca.seduc.mt.gov.br, ou;
2. Por meio do link de ACESSOS ou SERVIÇOS, no site da SEDUC.
 Ao acessar o site www.seduc.mt.gov.br e clicar em “SIGEDUCA” na
seção “Acessos”.



O acesso ao sistema SigEduca deve ser realizado com o Login e
Senha do usuário Secretário Escolar e/ou Diretor.

 Informar o Login, a senha, e o código de segurança conforme imagem.
 Clicar no botão “Entrar”.
 Selecionar o ano letivo de 2019 e clicar em “Entrar”.
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 Clicar no módulo GER – GERENCIAL

 Em seguida selecionar o perfil de acesso.

Ou

 E clicar no botão confirmar.
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2.

SELEÇÃO DOS FORMULARIOS DO CDCE
 Escolher qual formulário disponível no sistema, comtempla a composição
do CDCE – Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da escola,
regulamentado no Estatuto. Observando a quantidade de 08, 12 ou 16
membros.

A composição dos membros do CDCE – Conselho Deliberativo da
Comunidade Escolar, deve seguir a organização da Lei nº7.040/98, conforme o
Art. 18, sendo:

Formulário de 08 membros titulares: (2 professores, 2 profissionais
administrativos (TAE ou AAE), 2 pais e 2 alunos) e 4 membros suplentes, sendo
1 de cada segmento;
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 Formulário de 12 membros titulares: (3 professores, 3 profissionais
administrativos (TAE ou AAE), 3 pais e 3 alunos) e 4 membros suplentes,
sendo 1 de cada segmento;

 Formulário de 16 membros titulares: (4 professores, 4 profissionais
administrativos (TAE ou AAE), 4 pais e 4 alunos) e 4 membros suplentes, sendo
1 de cada segmento.
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Para as escolas que atendem as especificidades abaixo deverão seguir as
seguintes composições:
a)
b)
c)
d)

Unidades Estaduais de Educação Infantil;
Escolas Estaduais de Educação Especial;
Centros de Jovens e Adultos;
Escolas Estaduais com atendimentos dos primeiros anos do ensino
fundamental;
e) Unidades com atendimento Socioeducativo e Sistema Prisional, CDCE
constituído com Professores e Funcionários;
f) EE Nova Chance;
g) EE Meninos do Futuro.
(A escola poderá ter a seguinte composição:)

Por exemplo:
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Após a seleção do formulário o usuário deverá inserir os membros do CDCE de
acordo com as regras exigidas no formulário escolhido.
Por exemplo: a escola tem um CDCE de 08 membros titulares e 04 suplentes. E
um Conselho Fiscal com 03 membros titulares e 03 suplentes. Portanto, o gestor
deverá inserir os membros de acordo com o formulário escolhido, caso
contrário o sistema não irá validar as informações.
Para EE Indígenas, EE Meninos do Futuro e EE Nova Chance deverão seguir
a composição:

3. INCLUSÃO DOS MEMBROS DO CDCE
O usuário deverá acessar o menu Cadastro, a opção “Conselho Deliberativo –
Manutenção do Conselho Deliberativo”.

Selecionar o ícone “alterar”
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No campo de “composição de Conselho Deliberativo”, vai selecionar

O usuário deverá digitar o nº do CPF ou o nome do membro do CDCE,
“CONSULTAR”

O sistema irá carregar os dados para a tela anterior, desta maneira o usuário
deverá preencher os demais campos e na finalização “ADICIONAR”
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4. INSERÇÃO DE ATA
Após a confirmação dos membros do CDCE, Conselho Fiscal e Conta Bancaria
dos programas do PDE-SEDUC código 1 e da ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
– código 8.
O usuário pode inserir as atas relacionadas ao CDCE no sistema.

Para isso o gestor deve selecionar o ícone “ALTERAR”.

O gestor seleciona o documento pretendido.
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Após a seleção, no ícone “DESCRIÇÃO” o gestor deve descrever o título do
documento a ser anexado e posteriormente “ADICIONAR”.

O sistema irá carregar o arquivo no sistema.

O sistema irá carregar o arquivo no sistema e por último o usuário deve ir ao
final da tela e confirmar a inserção do documento no ícone
.

5. ALTERAÇÃO DO MEMBROS DO CDCE
 O usuário deverá acessar o menu Cadastro, a opção “Conselho
Deliberativo – Manutenção do Conselho Deliberativo”.
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 Ao escolher a funcionalidade “Manutenção do Conselho Deliberativo”,
o usuário poderá alterar os membros que compõem o CDCE e Conselho
Fiscal.
 Alteração da Composição do Conselho Deliberativo

O usuário deverá clicar no botão alterar Conselho Deliberativo para substituir o
membro representante do CDCE.

 Clique no campo para consulta e selecione o representante que irá

substituir do segmento.
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Após escolha clicar no ícone confirmar.

Clicando na imagem será mostrado o membro que foi substituído e se tornará
inativo no sistema.

 No menu Alterar/Substituir Membro do Conselho, selecionar a função
do titular do segmento que representa e confirmar
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O mesmo procedimento será realizado para o Conselho Fiscal. Veja abaixo.

Alteração do membro titular Francisca Maria Galvão para membro suplente.
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6. Central de Atendimento e Suporte
Os atendimentos referentes ao suporte técnico:
0800 65 1717
Dúvidas e esclarecimentos sobre a organização do Conselho entrar em contato
com o Núcleo de Orientação e Atendimento Escolar na SUGE:
(65) 3613-6378
(65) 3613-6598
(65) 3613-6458
(65) 3613-6591
(65) 3613-6441
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