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Orientações para utilização da sugestão em lote 
 
 

A sugestão em lote está disponível em DEPLAN => Demanda => Sugestão em 
lote. Conforme a figura 1. 

 

 
Figura 1 - Menu de acesso 

 
Uso do filtro 
 

Por padrão inicia-se num filtro de pesquisa, conforme segue nas figuras 2, 3 e 4. 
No bloco exibido na figura 2 é possível pesquisar pelas informações de um aluno em 
particular, pelo RA, parte do nome, ou um conjunto de alunos, através do "Endereço - 
setor" ou "Bairro/ Setor", etc. Vale lembrar devido a compatibilização com a PRODESP 
(SED/ GDAE) os cadastros não aceitam acentuação ou caracteres especiais, portanto, 
para consultar os alunos, evitem tais caracteres.  

 

 
Figura 2 - Filtro de pesquisa da Sugestão em lote, bloco "Aluno" 
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A segunda parte do filtro, conforme é apresentada na figura 3, possibilita filtrar 

pela unidade, isto é, a unidade de matrícula, responsável pelo 
preenchimento da sugestão.  A seleção da unidade é utilizada por usuários que 
possuem acesso a mais de uma unidade, como o Núcleo Rural, por exemplo, caso 
contrário não é necessário. 

O filtro pela fase de ensino atual ou a fase de ensino para 2017 é muito útil para 
casos onde a unidade irá absorver uma fase de ensino em particular, devido a 
continuidade de estudos, ou deverá encaminhar todos os alunos de uma determinada 
fase para uma unidade específica.  
 
 

 
Figura 3 - Filtro de pesquisa da Sugestão em lote, bloco "Unidade atual" 

 
 

Através do último bloco do filtro, "Demanda", apresentado na figura 4, é possível 
monitorar as sugestões realizadas, listar todos os alunos a partir de uma 
determinada unidade ou diferente desta, útil para por exemplo, filtrar os alunos que não 
foram sugeridos para a unidade de sua administração.  
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Figura 4 - Filtro de pesquisa da Sugestão em lote, bloco "Demanda". 

 
 

Nas figuras 2, 3 e 4 foram apresentados os blocos para filtro, todavia, não é 
obrigatória sua utilização, bastando simplesmente clicar em "Pesquisar".  
 
Recursos da tela de listagem 
 

A tela a seguir, apresentada na figura 5, é exibida após o filtro de pesquisa.   
Por padrão apresentará os alunos organizados por unidade/ turma. Essa forma 

de organização pode ser alterada através do botão "Quebras", disponível na parte 
superior e inferior da lista, conforme destacado na figura 5. 

A quantidade de alunos exibidos por página também pode ser alterada, através 
do botão "Visualizar", conforme destacado na figura 5. 

Todas as ações de sugestão em lote são realizadas por página, então a unidade 
selecionada para sugestão em lote deverá ser informada a cada troca de página, seja 
através das setas de navegação, ou alteração dos padrões de exibição informados 
acima (Quebras e Visualizar). 

 

 
Figura 5 - Tela de listagem da Sugestão em lote 

 
Sugestão em lote 
 

Para sugerir uma unidade a um ou mais alunos primeiro é necessário selecionar 
a unidade, através do link "Sugerir em lote para NENHUMA UNIDADE 
SELECIONADA", disponível na parte superior ou inferior da tela. Será aberta um caixa 
de seleção para o setor e a unidade. Confirme; posteriormente selecione os 
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alunos da página que receberão tal sugestão. Lembre-se: só será possível sugerir 
unidades do setor do aluno ou a unidade de matrícula, garantia da continuidade de 
estudos, qualquer aluno selecionado que não atende ao critério citado não receberá a 
sugestão, acarretando em erros que serão apresentados na tela de confirmação. Por 
fim, utilize o botão "Confirmar sugestão". Grifamos os passos principais para melhor 
entendimento: Selecionar a unidade, Selecionar os alunos e Confirmar. Na figura 6 
estão destacados os três itens citados. 

 

 
 

Figura 6 - Tela de listagem da Sugestão em lote, recursos de sugestão 
 
 
Importante 
 
 

Utilize a informação de atendimento para nortear a sugestão. Deve estar prevista 
na unidade de sugestão turmas que atenderão a fase de ensino 2018 do aluno, 
conforme segue na figura 7: 
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Figura 7 - Tela de seleção da unidade sugerida 


