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PROCEDIMENTOS SED 

MÓDULO GESTÃO DE ESTOQUE ESCOLA  

CONSULTAR 

 

Objetivo  

Este manual representa o fluxo de procedimentos para realização da gestão do estoque 

das escolas, permitindo a consulta do estoque, consulta das alterações do estoque e 

consulta do histórico de alterações de estoque, que deve ser executado no sistema 

Secretaria Escolar Digital – SED. 

 

Funcionalidades descritas na seguinte ordenação: 

1- Consultar Estoque Escola 

2- Consultar Alteração Estoque Escola 

3- Histórico de Alteração de Estoque  

 

 

1. Consultar Estoque Escola 

Acessar > Menu Serviços Escolares > Alimentação Escolar > Supervisão Alimentar > 

Gestão de Estoque Escola – Aba Consultar Estoque Escola 
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a) Ao acessar a tela, o sistema exibe os campos de filtro “Agrupamento”, “Diretoria”, 

“Escola”, “Linha de Produto”, “Produto” e “Vencimento”, que auxiliam na pesquisa 

de um registro específico. Para realizar uma pesquisa é necessário selecionar um 

agrupamento e uma diretoria ou um período de vencimento.  

 

Obs: Alguns campos de filtro podem apresentar comportamentos diferentes, como 

já ser exibido preenchido, de acordo com o perfil e vínculos do usuário logado. 
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b) Ao acionar o botão “Pesquisar”, o sistema exibe os registros cadastrados, de acordo 

com os filtros informados.  

 

c) A grid com os resultados da pesquisa exibe lote, validade e quantidade dos produtos 

contidos no estoque de cada escola no momento da pesquisa, de acordo com os 

filtros informados. 

Obs: Em alguns casos por conta de uma grande massa de dados, a pesquisa pode 

tornar-se lenta. Para casos em que a pesquisa retornará mais de 10 mil registros 
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como resultado, o sistema exibe mensagem informando sobre lentidão para 

retornar o resultado. 

 

 

2.Consultar Alteração Estoque Escola 

• Consulta as alterações de estoques realizadas pelas escolas. 

Acessar > Menu Serviços Escolares > Alimentação Escolar > Supervisão Alimentar > Gestão 

de Estoque Escola – Aba Consultar Alteração Estoque Escola 
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d) Perfil diretorias: Ao acessar a tela, o sistema exibe os campos de filtro “Diretoria 

de Ensino”, “Escola”, “Linha de Produto”, “Produto”, “Status da Solicitação de 

Alteração” e “Data de Solicitação de Alteração”; 

e) Perfil escolas: os campos “Diretoria de Ensino”, “Escola”, “Linha de Produto”, 

“Produto”, “Lote”, “Data de Validade” e “Mostrar Produtos com Estoque Zerado” 

(quando selecionado exibe os produtos que já entraram alguma vez no estoque da 

escola, mas estão zerados no momento da consulta)”, que auxiliam na pesquisa 

de um registro específico. Apenas a “Data de Solicitação de Alteração” (Para os 

perfis que exibem o campo) é obrigatório para realizar a pesquisa. O sistema 

preenche a data de solicitação de alteração automaticamente com a data início 

(segunda) e fim (sexta) da semana em que está sendo efetuada a consulta, 

podendo ser alterada conforme a  necessidade. 

 

Obs: Alguns campos de filtro podem apresentar comportamentos diferentes, como 

já ser exibido preenchido, de acordo com o perfil e vínculos do usuário logado. 
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a) Ao acionar o botão “Pesquisar”, o sistema exibe a solicitações cadastrados, de 

acordo com os filtros informados. A grid com os resultados da pesquisa exibe as 

alterações de estoque de cada escola, produto, status da solicitação, estoque 

disponível no momento da alteração, quantidade referente à alteração, motivo e 

usuário responsável pela solicitação de alteração. Todas as solicitações de 

alteração são demonstradas nesta tela. 

     Para perfil “Diretoria de Ensino” são exibidos apenas as solicitações pendentes de 

aprovação. 
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➢ Botão Cancelar: limpa os resultados obtidos e retorna para a pesquisa 

novamente. 
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➢ Botão Aprovar/Reprovar: Este botão é exibido apenas para os perfis “Diretoria 

de Ensino” e “Supervisão – Fundação Casa”. O usuário deve selecionar a solicitação 

que deseja aprovar/reprovar através do chekcbox e acionar o botão 

Aprovar/Reprovar. 

 

➢ O sistema exibe tela para aprovação/reprovação das solicitações 

selecionadas (apenas Perfis Diretoria de Ensino, Supervisão – Fundação Casa 

e Centro Paula Souza). 
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➢ Botão Salvar (apenas Perfis Diretoria de Ensino e Supervisão – Fundação Casa): 

Exibe mensagem de sucesso e executa a ação selecionada pelo usuário, alterando 

o status da solicitação de acordo com a ação. O registro passa a não ser mais 

exibido para a Diretoria de Ensino nesta tela. Vale lembrar que ao ser aprovado, o 

estoque da escola é automaticamente alterado para a quantidade selecionada. 

Caso seja reprovado, o estoque da escola não será alterado. 

 

 

 

b) A grid com os resultados da pesquisa exibe os seguintes botões de ação: 

→ Justificativa: Exibe a justificativa para alteração preenchida pelo usuário que 

solicitou a alteração do estoque. 

 

 

→ Consultar Estoque da Linha de Produto: Exibe estoque atual da escola em 

questão, de todos os produtos da linha da solicitação selecionada. 
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c) Para os perfis de escolas, ao acionar o botão Pesquisar, o sistema exibe todos os 

produtos que a escola, em questão tem no estoque atual, as suas quantidades, 

campo para preenchimento da quantidade que deseja alterar e motivo de 

alteração. As informações preenchidas nestes campos serão exibidas para a 

Diretoria de ensino/ Supervisão Fundação Casa/ Centro Paula Souza, para melhor 

entendimento da análise de aprovação ou reprovação da solicitação. Quando um 

dos produtos exibidos já possuírem uma solicitação de alteração em andamento, 

o sistema não permitirá solicitar uma nova para o mesmo produto até que seja 

tomada alguma ação para a anterior e exibirá a quantidade solicitada para 

alteração em vermelho.  
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d) Botão Justificativa (apenas para os perfis de Escola: exibe tela para 

preenchimento da justificativa para solicitação de alteração do estoque. Esta 

informação deve ser obrigatoriamente preenchida e será exibida para a 

Diretorias/Supervisão para melhor entendimento da análise de aprovação ou 

reprovação da solicitação. 
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➢ Botão Salvar (apenas para os perfis de Escolas,) grava a justificativa 

informada para a solicitação e retorna para a tela anterior. 

 

e) Botão Enviar Solicitação de Aprovação/Reprovação (apenas para os perfis de 

Escola): exibe mensagem de sucesso e cria a nova solicitação com status igual a 

“Pendente” para que seja analisado e aprovado ou reprovado pela Diretoria, 

Supervisão Fundação Casa ou Centro Paula Souza. É importante lembrar que o 

estoque só será alterado depois da aprovação. 

 
 

3. Histórico de Alteração de Estoque 

Consulta do histórico de alteração de estoque realizada nas escolas para cada produto. 

Acessar > Menu Serviços Escolares > Alimentação Escolar > Supervisão Alimentar > Gestão 

de Estoque Escola – Aba Histórico de Alteração de Estoque  
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a) Ao acessar a tela, o sistema exibe os campos de filtro “Diretoria de Ensino”, 

“Escola”, “Linha de Produto”, “Produto”, “Status da Solicitação de Alteração” e 

“Data de Solicitação de Alteração”, que auxiliam na pesquisa de um registro 

específico. Apenas o campo Diretoria é obrigatório para realizar a pesquisa. O 

sistema preenche a data de solicitação de alteração automaticamente com a data 

início (segunda) e fim (sexta) da semana em que está sendo efetuada a consulta, 

podendo ser alterada conforme necessidade. 
 

Obs: Alguns campos de filtro podem apresentar comportamentos diferentes, 

como já ser exibido preenchido, de acordo com o perfil e vínculos do usuário 

logado. 
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B) Ao acionar o botão “Pesquisar”, o sistema exibe os registros cadastrados, de 

acordo com os filtros informados. A grid com os resultados da pesquisa exibe os 

produtos que sofreram alteração no estoque, por escola. 
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a) A grid com os resultados da pesquisa exibe os seguintes botões de ação: 

→ Detalhes: Exibe todo o histórico de alterações de estoque para o produto em 

questão para cada escola. 

 

 

b) Botão Gerar Excel: gera uma planilha em Excel, com o histórico de alterações de 

estoque de todos os produtos, por escola, das escolas e produtos exibidos na grid. 

 


