
Sistema de Requisições e Controle de Estoque de Reagentes e Materiais de Laboratório 

Campus da Universidade Federal de Santa Maria em Frederico Westphalen 

Departamento de Engenharia e Tecnologia Ambiental 

O sistema permite: 

• O gerenciamento do estoque de reagentes e materiais de laboratório 

• A emissão de requisições de reagentes e materiais de laboratório, de acordo com os estoques disponíveis 

• A gestão dos custos  

Para utilizar, acesse o sistema: http://sistemadeta.ddns.net/ 

Na tela de login, informe o E-mail e senha.  

 

Se não tiver ou não lembrar da senha, clique em Esqueci a senha, informe o E-mail e clique em Alterar a Senha 

 

Um código de verificação é enviado para o E-mail informado.  

Verificar se o E-mail enviado por Sistema DETA UFSM-FW não foi para a caixa de spam. 

Informa o código de verificação e clicar em OK 

 

Cadastrar uma nova senha e clicar em Trocar Senha 

http://sistemadeta.ddns.net/


 

Uma mensagem informando que a senha foi alterada é exibida e a tela de login é exibida novamente para realizar a 

autenticação. 

Para o professor, na tela inicial do sistema é exibido um menu com as opções: 

 

 

 

  



Requisição 

Permite fazer a requisição de reagentes e materiais de laboratório, de acordo com as quantidades, 

fornecedor e validade disponíveis.  

Ao realizar a requisição, mesmo antes de retirar o produto, a quantidade solicitada já é diminuída do 

estoque, para garantir a entrega. 

No momento de escolher o produto, é recomendável que sejam escolhidos os produtos com data de 

validade mais próxima. O sistema exibe os produtos em ordem de data de validade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como o controle de estoque e entrega dos produtos controlados pelo Exército ou Polícia Federal são diferentes dos 

demais reagentes e produtos, o sistema não permite colocar numa única requisição produtos que são controlados e 

os que não são. Para isso, deve ser feita uma requisição somente com os produtos que são controlados e outra 

requisição com os produtos não controlados. 

  

Permite 
escolher e 
editar uma 
Requisição 

Permite 
escolher um 

produto Pode digitar o código do 
produto, o nome ou parte 

do nome do produto e 
clicar em Buscar 

Permite escolher e adicionar produtos 

Remove produtos  

Finaliza a Requisição 



Quando tiver requisições que ainda não foram retiradas, elas serão exibidas na tela inicial.  

Clicando sobre as mesmas, elas poderão ser editadas, alterando ou excluindo-as. 

 

Relatório de Estoque de Produtos 

Este relatório permite visualizar todos os produtos que têm estoque e suas respectivas quantidades, data 

de validade e custo.  

O código do produto exibido nesse relatório pode ser utilizado na caixa de busca do produto (na 

requisição) ao invés de seu nome. 

 

 

 

 

Relatório de Saídas 

Este relatório permite visualizar todas as requisições de produtos realizadas. 

  

Código do Produto  



Observações: 

Como o sistema está em fase de implantação, ajustes e testes, eventuais falhas podem ocorrer e devem 

ser relatadas, do mesmo modo que, caso haja a necessidade de inclusão de novas funcionalidades ou 

sugestão de alteração de alguma rotina, pode enviar E-mail para: 

evandro.preuss@ufsm.br 

 


