
Manual para pedidos de 
material de 

almoxarifado – Sistema 
SIE



Abrir o SIE- Serviços Gerais- Material-
Funções- Solicitações de Produtos



Apenas clicar em “Continuar”



Clicar em “Novo” no canto superior 
esquerdo da tela



Em “Unidade Solic.” e “Unidade Rec.” selecionar a unidade 
solicitante.
Em “C.Custo” procurar por “Setor de Ciências da Saúde”



Em “Resumo e/ou Observação” preencher conforme modelo abaixo:
“Entregar o material no [ENDEREÇO COMPLETO], [NOME DA UNIDADE], 

[NOME DOS RESPONSÁVEIS PELO RECEBIMENTO] e [RAMAL]. 
Para Finalizar, clique em “Salvar”.



Primeiramente clicar na aba “Itens” e 
em “Novo”, conforme indicado abaixo.



Clicar em “Produto” e abrirá uma tela para localização do Item por seu código de 
almoxarifado, que poderá ser consultado no link abaixo. (Esta lista também é 
encontrada no site do Setor em “O Setor-Orçamentário”) e depois clique em 

“OK” 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YsySXgF4SdZHudYFdhszndoR-
rJsT2Ze3r_kBxK2MCs/edit#gid=0



Preencher a quantidade solicitada. (Reparar que alguns itens 
vem em caixas, fardos, pacotes, etc..) Portanto pedimos 

atenção a este ponto. Após isso, clicar em “Salvar”.



O item solicitado aparecerá assim na lista do pedido. Caso 
queira solicitar mais itens, clique em “Novo” e repita os 

passos informados. Assim que concluída esta etapa, fechar 
esta janela.



Na tela de Solicitação de Produtos, com a aba “Itens” selecionada, clicar
em “Arquivo – Imprimir Tela”. O SIE não abrirá nenhuma tela, apenas
mandará a informação de impressão para sua impressora
automaticamente.



Nesta tela impressa deverá ser colhida a 
assinatura e carimbo da chefia (ou suplente) 
da unidade demandante autorizando a 
despesa.
Este documento deverá ser digitalizado e 
nomeado da seguinte forma:
[NOME DA UNIDADE] e [MÊS DE REFERÊNCIA].
Enviar para orcamentario.saude@ufpr.br



Assim que o pedido estiver pronto, fechar a janela. 
Na tela anterior, clicar em “Requisição” e depois em 

“Tramitar”.  



Encaminhar conforme a tela abaixo.



PEDIDO ENVIADO PARA O ORÇAMENTO 
PARA APROVAÇÃO

 Após a tramitação o pedido aparecerá para aprovação na caixa do Orçamento 
da Saúde;

 Assim que aprovado o pedido é encaminhado para o Almoxarifado Central;

 As unidades que não apresentarem seus relatórios de controle de estoques 
não terão seus pedidos autorizados até que resolvam suas pendências;

 Qualquer dúvida sobre os procedimentos, contate-nos pelo e-mail: 
orcamentario.saude@ufpr.br ou pelos ramais 7225/7246/7255.


