TUTORIAL LEVANTAMENTO DE DEMANDA
FASE I
1. No Perfil “Gestor de Unidade” clique em “Plano de Aplicação de Recursos”

2. Selecione a Unidade que você irá fazer o Plano.

3. Informe os valores que serão disponibilizados para as despesas. A receita da unidade e
o valor aplicado em despesas compulsórias serão lançados pela PROPLAG. O valor
disponível para requisição de “Materiais e Equipamentos” será o resultado do cálculo:
(Receita - Despesas Compulsórias – Diárias – Passagens - Serviços de transportes Prestação de serviços - Serviços de manutenção da PROINFRA - Auxílio financeiro a
estudantes )

4. Após o preenchimento das despesas o usuário selecionará os Materiais e
Equipamentos de seu planejamento. Para isso, clique em “Pesquisar / Cadastrar
Item”.

5. Pesquise o material que deseja incluir em seu planejamento.

6. Será exibida uma tabela com os resultados da pesquisa. Para incluir o material clique
no sinal de + no canto direito da tela.

7. Será exibida a descrição do item e o campo para digitar a quantidade desejada. No
campo valor total é exibido o resultado do cálculo: Quantidade x Valor

8. Os itens incluídos no levantamento de demandas são exibidos na tabela abaixo. O
usuário tem a opção de excluir e alterar a quantidade dos itens clicando nos botões do
canto direito da tela.

9. Caso seja necessário algum ajuste no valor aplicado por despesa, o usuário pode clicar
em “Cadastro de Despesas” para alterar os valores.

10. Depois de conferido o valor aplicado por rubricas e o valor aplicado em Materiais e
Equipamentos, o usuário deve enviar o Plano de Aplicação de Recursos para a
PROPLAG, clicando em “Enviar Demanda”.

11. Antes de submeter seu planejamento para PROPLAG, o usuário deve revisar os dados
de seu planejamento. O usuário pode incluir alguma observação para a PROPLAG e
confirmar o envio.

