
 

GESTÃO DE ALMOXARIFADO E DE ESTOQUES 
INSERIDO NO NOVO CONTEXTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

★★★★★ AO VIVO & 100% ONLINE 
 
 
  

 
 
 

 
APRESENTAÇÃO: 
Neste curso iremos proporcionar uma visão moderna e atual de gestão de estoques e 
de almoxarifado, contrária ao tradicionalismo ainda vigente no contexto da 
administração pública, demonstrando a real possibilidade de aplicação de práticas e 
técnicas administrativas, bem como de tecnologias que garantam a qualidade do 
suprimento, diminuição de custo, manutenção produtiva e satisfação do cliente.    

 
QUEM DEVE PARTICIPAR DO CURSO? 
Todo servidor público envolvido com a operação, coordenação, controle ou gestão de 
estoque e de almoxarifado, que lidam, direta ou indiretamente, com o ressuprimento, 
solicitação, aquisição, recebimento, armazenagem, distribuição e definição da 
qualidade dos materiais utilizados por um órgão público. 

 
QUAL O CONTEÚDO COMPLETO DO CURSO? 
 

VISÃO ATUAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 
A realidade da gestão de estoques na administração pública; 
Estoque x logística; 
A influência da atividade de compras sobre a gestão de estoque; 
Almoxarifado ou depósito: o que temos? 
 
CONTROLES DE ALMOXARIFADO  
Registros contábeis de entradas e saídas; 
Prestação de contas do almoxarifado (RMA); 
Inventários: anual, periódico e permanente; 
Cobrança a fornecedor em atraso de entrega. 

Carga horária 
16 horas 

Replay 
As aulas poderão ser 

revistas por 48h 

AO VIVO 
Via Zoom 

CERTIFICADO 
de participação 



 

ATIVIDADE DE RECEBIMENTO 
Documentos e informações necessárias; 
Questões físicas: espaço, equipamentos, ferramentas, etc.; 
Conferências e inspeções: tipos e técnicas; 
Tipos de recebimentos (base legal e técnica); 
Aceitação e devolução de material a fornecedor. 
 
ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM 
Planejamento de estocagem; 
Arrumação de estoque; 
Conservação dos materiais; 
Equipamentos de estocagem. 
 
ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO 
Baixa e fornecimento de material: estocável x específico; 
Modelos de fornecimento; 
O sistema de cotas de materiais;   
Planejamento da entrega; 
Controles de entrega: incorreções, faltas, sobras e devoluções. 
 
GESTÃO DE ESTOQUES 
Planejamento de materiais: por que ter estoques? 
Tipos e finalidades dos estoques; 
A importância do registro de preços na gestão de estoques; 
O impacto das falhas de fornecedores na gestão de estoques; 
Estoque: classificação por demanda, valor e importância; 
Previsão e ressuprimento de estoque. 
 

QUEM VAI MINISTRAR O CURSO? 

Será o nosso Professor Renato Dias Fraga.  Ele é Pós-
Graduado em Administração Estratégica pela 
Universidade Federal do Espírito Santo, com 
especialização em Gestão de Estoques pela Fundação 
Getúlio Vargas/RJ. 

Possui experiência de 35 anos na área de administração 
de materiais, tendo assumido diversos cargos, tais como 

 



 

a Chefia de Almoxarifado, Divisão de Material, Direção do Departamento de 
Materiais e Patrimônio e  Pró-Reitoria de Administração da UFES (adjunto), além 
de integrar diversas comissões técnicas e de licitações, tendo atuado ainda em 
trabalhos de consultoria em desenvolvimento e implantação de sistemas 
informatizados e de gestão de materiais junto ao MEC, Universidades, Prefeituras 
e empresas privadas.  

 
CARGA HORÁRIA E DATAS: 
16 (dezesseis) horas. 
 
Turma 2: 
Data: 20, 21, 22 e 23 de setembro 2021 
Horário: 08h00 às 12h00 
Inscrições até: 14 de setembro 2021 
 
 
 
REQUISITOS TÉCNICOS RECOMENDADOS PARA ASSISTIR A AULA SEM PROBLEMAS: 
Para otimizar o funcionamento da plataforma, recomendamos as seguintes 
especificações técnicas:  
 
Computador: Processador i3 3Ghz Dual Core 4Gb RAM Internet de 5mbs (de preferência 
por cabo). 
Navegador: Utilizar o Google Chrome, preferencialmente 
Velocidade da internet: a partir de 3 mbps por participante 
 
IMPORTANTE: Se essas especificações não forem atendidas, a qualidade do 
recebimento da transmissão do curso (áudio e vídeo) poderá ficar prejudicada. 
 
 
 
INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO: 
R$ 1.490,00 (mil quatrocentos e noventa reais). 
 
O pagamento poderá ser realizado por meio de boleto ou transferência bancária, em 
nome da ESAFI – Escola de Administração e Treinamento, em uma das seguintes contas: 
 



 

• Banco do Brasil: Ag. 0021-3 | Cc. 104154-1 
• Caixa Econômica Federal: Ag. 1564 | Cc. 908-8 (Operação 003) 

 
Para pessoas físicas ou instituições que trabalhem com cartão, estão disponíveis as 
opções de pagamento via Cartão de crédito e PicPay. 
 
MAIS INFORMAÇÕES: 
Telefone: (27) 3224-4461 WhatsApp: (27) 98178-2266 
E-mail: esafi@esafi.com.br Site: www.esafionline.com.br  
 

PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO AGORA, ACESSE O LINK: www.esafionline.com.br 

mailto:esafi@esafi.com.br
http://www.esafionline.com.br/
https://www.esafionline.com.br/almoxarifado-e-gestao-de-estoques

