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1. Introdução

O módulo E-DIRED é a ferramenta para auxiliar os gestores das

DIREDs

com

as atividades de seu dia a dia como: Gerenciar documentos, eventos e tarefas.
Visualizar as ocorrências de acordo com o calendário, entre outras funcionalidades que
iremos demonstrar ao decorrer deste documento.

2. O Menu Matrículas

Dar ciência na Distribuição de Vagas das Escolas: Exibe uma listagem das escolas que
informaram a quantidade de vagas para cada série/turno disponíveis nas mesmas.
Permite que o gestor da DIRED tome ciência e confirme as distribuições de vagas das
escolas.
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Gerenciar Escola Pólo de Matrícula: Permite que o gestor da DIRED escolha uma
escola para ser pólo dos municípios da DIRED a que pertence.

Transferências: Permite consultar as solicitações de transferência automática, por
interesse próprio, além de exibir um mapa de remanejamento.

Transferências -> Consultar Solicitações Automáticas / Consultar Solicitações por
Interesse Próprio: Consulta as solicitações de transferência e permite a efetivação da
matrícula de um estudante transferido de acordo com o filtro.

Transferências -> Visualizar Mapa de Remanejamento: Permite consultar os
3

remanejamentos feitos.

Gera um relatório de remanejamento de estudantes por escola do ano e município
selecionado.

Relatórios: Permite gerar uma série de relatórios baseados em seus respectivos filtros:

Mapa de Vagas/Ocupações;
Mapa de Vagas/Ocupações da DIRED;
Relatório Consolidado de Matrículas da DIRED;
Relatório de Processamento Interesse Próprio;
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Relatório de Resultado Transferências das Escolas;
Vagas Ofertadas.
3. O Menu Escola

Esta ferramenta permite gerar relatório do EducaCENSO, fazer uma busca geral de
escolas no qual é possível visualizar os dados detalhados de uma unidade escolar e
gerar um relatório de solicitações de renovações de matrícula por escola.
4. O Menu Estudantes

Neste menu é possível fazer consultas avançadas de estudantes, emitir atestado de
matrícula, boletim, histórico escolar e relatórios de estudantes em situação de
transferência sem solicitações.
5. O Menu Turmas

Esta ferramenta permite que o gestor da DIRED possa consultar e cadastrar novas
turmas, assim como gerar relatórios: professores por turma/Série, turmas sem
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professor, total de estudantes por turma, mapa de horários por série, mapa de horário
por professor e turmas consolidadas.
6. O Menu Diário de Classe

7. O Menu Gerenciar Documentos
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Esta ferramenta permite que o gestor da DIRED adicione, visualize, altere ou remova
documentos realtivos a sua DIRED.

Adicionar Novo Documento: Cadastra um novo documento com Título, Categoria,
Descrição e Arquivo que será anexado ao documento cadastrado.

Visualizar Documento: Visualiza os dados de um documento cadastrado.

Alterar Documento: Permite alterar os dados de um documento já cadastrado.
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Remover Documento: Remove o documento selecionado.
8. O Menu Calendário

Exibe uma lista com todos os eventos e tarefas encontradas, além de permitir a
visualização da ocorrência ao clicar na lupa.

9. O Menu Eventos
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Através desta ferramenta é possível adicionar novos eventos, visualizar os detalhes,
remover eventos já cadastrados e inscrever participantes em eventos.

Adicionar Novo Evento: Cria um formulário para cadastro de um novo evento.

Visualizar Evento: Mostra detalhes de um evento específico.

Alterar Evento: Abre um formulário para alterar um evento.
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Remover Evento: Remove um evento já cadastrado.
Inscrever Participante em Evento: Abre um formulário para inscrever um participante
em um evento.

10. O Menu Tarefas
Exibe uma lista de tarefas específicas para cada DIRED.

Registrar acompanhamento: Registra o acompanhamento por parte da DIRED de uma
tarefa já cadastrada pela secretaria de educação.
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Visualizar Acompanhamento: Exibe uma lista com os acompanhamentos de todas as
DIREDs.
Existem 3 possibilidades para acompanhar as tarefas: Finalizada, em andamento e
atrasada, como mostra a figura abaixo:

11

