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Introdução:
Atualmente as solicitações de afastamentos na Faculdade de Educação Física - FEF são feitas da seguinte forma: O docente e/ou servidor
solicitam afastamento para qualquer finalidade (participar de bancas de mestrado/doutorado, bancas, ministrar palestras, etc), e solicita na
Secretaria dos Departamentos o preenchimento do formulário e anexa o comprovante de participação no evento. Após o interessado e o chefe de
departamento assinarem, é encaminhado para a diretoria, e o Diretor também assina. Ao protocolar na diretoria é feito em duas vias, uma fica na
Secretaria de Departamentos para controle interno. Há pelo menos a impressão de três folhas e são necessárias três assinaturas. Este trabalho
tem o objetivo de Implantar um Sistema Digital na FEF. para se ter ganho de tempo e economia.
Metodologia:
As solicitações poderão ser feitas a distância pelo Sistema Digital. O docente preenche o formulário no sistema e anexa o comprovante do evento
através de upload. Quando o interessado enviar via sistema, o Chefe de Depto. também recebe um e-mail informando, acessa o sistema e faz a
aprovação ou não. Na sequência, o Diretor recebe um aviso e acessa o sistema para aprovar ou não. Esse sistema poderá ser integrado a outros
existentes.
Resultados:
Após observar as necessidades e dificuldades dos docentes, que muitas vezes não tem tempo hábil para cuidar de processos administrativos,
concluímos que o sistema pode ser útil e possibilitar ganho de tempo e economia, pois eliminamos o formulário de afastamento em papel.
Vantagens: ? Diminuir a impressão de documentos (pelo menos três folhas por afastamento), ? Diminuir a burocracia / Eliminar a necessidade de
três assinaturas, ? Ganho de tempo e diminuição de custos para Universidade. ? Existe um tempo mínimo de antecedência para solicitar o
afastamento, porém às vezes o interessado precisa solicitar muito próximo da data do evento, pois ainda não recebeu o comprovante e com o
sistema digital será possível fazer a distância e fora do horário de expediente.
Considerações finais:
Através do Sistema digital de solicitações de afastamento, as rotinas envolvendo afastamentos poderão tornar-se mais objetivas, seguras,
econômicas e ganharmos tempo. Em muitos casos o docente deixa para solicitar o afastamento próximo a data, pois demoram para receber a
carta convite / documentação que comprova o evento. Com a implantação do sistema isso será feito a distancia evitando acumulo de papéis.
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