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Resumo 

 

O presente projeto de intervenção visa o aperfeiçoamento dos 

formulários Proposta de Concessão de Diárias e Passagens (PCDP) e Relatório de 

Viagem utilizados pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFMG além da 

implantação de suas versões eletrônicas procurando tornar nosso fluxo de trabalho 

mais dinâmico e visando agilidade nas prestações de contas. Esses formulários são 

utilizados pelos secretários dos Programas de Pós-Graduação para viabilizar a vinda 

de professores nacionais e estrangeiros para a composição de bancas de Mestrado 

e Doutorado, apresentação de palestras, cursos, seminários e diversos eventos 

promovidos pelos Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal de Minas 

Gerais. 
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1) Introdução 

 

O presente projeto de intervenção visa simplificar e redesenhar os 

formulários utilizados no preenchimento da Proposta de Concessão de Diárias e 

Passagens (PCDP) e o Relatório de Viagem  através do aplicativo Google Forms de 

suas versões eletrônicas adequando os seus campos de acordo com o que é 

solicitado pelo SCDP (Sistema de Concessão de Diárias e Passagens) utilizado pelo 

Governo Federal. Segundo (PEDROSO, 1983, p.12) “Os formulários são parte 

integrante de um sistema de informação” atualmente são esses os formulários 

utilizados pela PRPG (Pró-Reitoria de Pós-Graduação) procurando tornar nosso 

fluxo de trabalho mais enxuto com rápida tramitação agilizando os processos de 

prestações de contas. Com esses documentos atendemos as mais variadas 

solicitações realizadas pelos Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal 

de Minas Gerais para viabilizar a vinda de Professores de todo o país e do exterior 

para a composição de bancas de Mestrado e Doutorado, para ministrar palestras, 

seminários e disciplinas, desenvolvimento de projetos de pesquisa e também 

possibilita que os professores participem dos mais variados eventos acadêmicos que 

acontecem em todo o país e no exterior. 

Identificamos através de nossas continuas observações em nossa rotina 

de trabalho que esses formulários não foram elaborados de forma eficiente, são 

formulários confusos com campos desnecessários que levam os secretários dos 

cursos de Pós-Graduação a erros em seu preenchimento devido a sua falta de 

clareza, De acordo com Marques (2012, p.122) “os formulários devem reunir 

condições e facilidade de preenchimento (compreensão por quem preenche)” esses 

documentos possuem campos com excesso de assinaturas o que tornam nosso 

fluxo de trabalho muito burocrático para coleta-las pois dependemos da 

disponibilidade física de nossa chefia imediata tanto na Pró-Reitoria de Pós-

Graduação em nível de Reitoria e em nível dos Programas de Pós-Graduação os 

secretários dependem dos Coordenadores visando gerar documentação física para 

a prestação de contas. Além disso não há uma versão eletrônica para 

preenchimento no portal minha UFMG o preenchimento se dá a partir de arquivos 

pré-formatados do Word para o formulário PCDP e Excel para o Relatório de 

viagem. Percebemos que ambos os formulários não foram elaborados em total 
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conformidade de acordo com o que é exigido no SCDP (Sistema de concessão de 

diárias e passagens) que é utilizado por todos os órgãos federais, pois os 

formulários que preenchemos servem para que alimentemos esse sistema. 

 

2) Justificativa 

 

A importância da implantação de nosso projeto de intervenção é 

relevante devido a beneficiar sobretudo os secretários dos Programas de Pós-

Graduação da UFMG que poderão contar com formulários mais simplificados e de 

melhor compreensão para o seu preenchimento podendo realizar esse processo 

através das versões dos formulários eletrônicos online, também facilitará ao Setor de 

Compras da Pró-Reitoria de Pós-Graduação uma vez que recebidas essas 

demandas se torna mais fácil o processo de compra das passagens e concessão de 

diárias com mais rapidez e segurança procurando diminuir os constantes erros de 

preenchimento, minimizando a burocracia. 

 

3) Objetivos 

 3.1) Objetivos Gerais 

Simplificar os formulários de Concessão de Diárias e Passagens e Relatório 

de Viagem além da criação e implantação de suas versões eletrônicas. 

 3.2) Objetivos Específicos 

• Fazer uma revisão nos modelos atuais dos formulários 

• Desenvolver uma nova versão dos formulários físicos simplificados 

• Criação através do aplicativo Google Forms das suas versões eletrônicas. 
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4) Referencial Teórico 

4.1) Conceito, Racionalização e Análise de Formulários 

Segundo Cury (2000) “Um formulário deve ser conceituado como um 

documento padronizado, estruturado segundo sua finalidade específica possuindo 

características e campos apropriados, destinado a receber, preservar e transmitir 

informações, cujos lançamentos são necessários para definir a natureza ou cobrir 

um fluxo qualquer de trabalho, desde o seu início até sua conclusão, sua 

racionalização deve ser efetivada quando houver necessidade, verificar as 

informações realmente indispensáveis, definir os campos apropriados, identificar seu 

fluxo e outros aspectos relevantes”. 

Oliveira (2002) acrescenta que a necessidade dos formulários pode ser 

justificada em função dos seguintes fatores: 

1) “A importância dos dados e informações, pois a sobrevivência de uma 

empresa pode depender de ter o dado ou a informação certos, na hora 

certa, e de utilizá-los rápida e corretamente”; 

2) “As exigências legais e governamentais, pois a empresa, como sistema 

recebe influências de seu ambiente, e um dos principais fatores de 

influência é o governo na geração de papeis, inerentes aos decretos, às leis 

e aos regulamentos estabelecidos”; 

3) “O Armazenamento de dados e informações, sendo que este aspecto está 

relacionado à vida e à história dos vários assuntos da empresa procurando 

propiciar uma caracterização de cada um dos itens inerentes à 

operacionalização das atividades da empresa”. 

De acordo com essa mesma autora o Analista de Formulários é de 

fundamental importância nas médias e grandes empresas em vários aspectos que 

podem ser resumidos em: 

1) “Enquadrar os formulários nas regras de racionalização de trabalho 

tornando-os mais eficientes e adequados aos fins a que se destinam;” 

2) Aumentar a eficiência do formulário, por meio da análise de sua real 

utilização e entendimento; 
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3) “Procurar incrementar a integração operacional do formulário mediante um 

processo de análise e verificação eficiente e constante;” 

4) “Elaborar formulários que proporcionem uma atitude mental favorável por 

parte dos usuários. Isso é importante, pois, no momento em que se toma 

contato com o formulário, se assume imediatamente, de forma consciente 

ou inconsciente, uma atitude mental favorável ou desfavorável. Ela 

dependerá da aparência do modelo, que dependerá, por sua vez, da 

maneira como ele foi traçado (desenho, disposição da matéria);” 

5) “Promover o planejamento eficaz dos formulários, de modo que eles 

realmente atendam à uniformização e à simplicidade para os quais foram 

criados;” 

Formulários racionalizados são eficientes por sua objetividade, pois o 

desenvolvimento de seus campos são claros e coerentes com as necessidades da 

organização e facilitam ao usuário o seu preenchimento correto minimizando 

eventuais erros tornando a tramitação do fluxo de trabalho otimizada. Porém para 

chegar nessa situação ideal é necessário que o formulário passe por uma devida 

análise onde há de se levar em conta as imposições da legislação especifica 

referente a área que esse formulário atende. Há também a questão gráfica que deve 

ser desenvolvida observando a simplicidade na concepção dos tamanhos de seus 

campos tornando-os de fácil preenchimento e na forma como a disposição das 

informações se dará no papel, procurando seguir uma sequencia lógica de 

procedimentos. 

De acordo com Araújo (2011) “A análise e o desenho de formulários não 

tem como objetivo apenas corrigir falhas, mas também prover uma forma de 

transmissão, assimilação e armazenamento da informação”. 

Quando se faz uma análise de formulários temos de levar em conta 

várias questões, procurando avaliar o fluxo que esse documento deve seguir durante 

o processo de trabalho, a sua facilidade de preenchimento e compreensão com uma 

redação clara de fácil entendimento para quem para quem responde para que haja 

objetividade evitando usar terminologias especificas e técnicas. Dessa forma haverá 

a minimização dos erros, pois um formulário racionalizado facilita os trâmites dentro 

da organização visando maximizar sua eficiência em atender ao objetivo proposto. 
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Também é importante avaliarmos se com esse novo formulário podemos substituir 

os antigos modelos existentes para simplificarmos a burocracia uniformizando seus 

procedimentos. Havendo menos modelos de formulários reduziremos 

significativamente os custos com sua confecção e impressão procurando facilitar o 

controle evitando que se perca tempo. É importante que esses formulários sirvam de 

instrumentos de integração e alimentação dos sistemas de informações da 

organização onde haja facilidade nas buscas das informações e seu 

armazenamento. 

Segundo Roldan (2010) “A ineficiência da burocracia de uma 

organização pode estar localizada na má elaboração e, conseqüentemente, má 

utilização de formulários. Ainda é bom enfatizar a atual gestão de processos onde o 

uso de formulários assume um papel de alta relevância, isto porque ele é, também, 

um forte instrumento de conexão entre todas as unidades da organização. A gestão 

de processos depende dessa conectividade, caso contrário, seu mérito maior, que é 

o de dar nítida compreensão a todas as ações ficará prejudicado”. 

Os Formulários são os principais instrumentos de integração entre os 

processos organizacionais com vários procedimentos e ações envolvidas. Assim 

quanto menos tempo gasto nas conclusões processuais de trabalho em uma relação 

diretamente proporcional menores serão os custos administrativos, por isso a 

tramitação de formulários possuem vital importância, pois mostra que a empresa é 

bem estruturada, organizada para atender as demandas que são oferecidas. 
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4.2) Formulários Eletrônicos 

Segundo Marques (2012) “Com o uso cada vez mais intensivo dos 

computadores e da internet há grande tendência no uso de formulários diretamente 

nos computadores, reduzindo o tempo de preenchimento, eliminando a necessidade 

de digitar ou inserir os dados nos sistemas e banco de dados. Com isso se obtém 

maior agilidade, redução do volume de papel, maior facilidade em encontrar arquivos 

controles, condições de trocar dados de diferentes bases ou arquivos, e há a 

possibilidade de gerar diferentes tipos de arquivos de segurança e outros.” 

Com o surgimento dos primeiros computadores pessoais, no início da 

década de 80, já era possível imaginar um cenário nos quais as organizações 

eliminariam o uso do papel em suas rotinas de trabalho e existem tecnologias 

desenvolvidas que possibilitam o desenvolvimento de formulários eletrônicos que 

permitem simplificar a burocracia nos fluxos de trabalho. Porém, o sucesso não foi 

completo pois ainda há uma utilização em larga escala no formulário de papel nos 

departamentos e setores das empresas. Por questões de âmbito legal os 

documentos impressos (físicos) possuem credibilidade maior do que os eletrônicos. 

De acordo com Zanini (2007) “Um formulário é um tipo especial de 

documento que oferece espaços em branco para preenchimento de informações 

requeridas. Do início da década de 80 até o presente os formulários em papel vem 

perdendo espaço para os formulários eletrônicos digitais. Milhões de sistemas de 

informação desenvolvidos coletam dados a partir de formulários eletrônicos para que 

sejam armazenados ou processados. Tais formulários apresentam interface web ou 

desktop”. 

As principais vantagens no uso de formulários eletrônicos em detrimento 

aos de papel são as seguintes: 

1) Precisão no correto preenchimento dos dados: nos formulários em papel as 

pessoas escrevem informações nos campos incorretos e nos eletrônicos 

essa situação é improvável que aconteça pois aparecerão mensagens de 

erro no preenchimento para que as pessoas corrijam possibilitando que 

sejam gerados dados consistentes com o que foi pedido nos campos. 
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2)  Permite rápida atualização em seu modelo pois as pessoas sempre 

acessam o formulário de forma online não precisando se preocupar em 

procurar saber se há modelos em papel atualizados. 

3) Permite rápida integração com vários sistemas informatizados de trabalho 

além de simplificação dos fluxos de trabalho com rápida tramitação dos 

processos. 

 

O software atualmente mais utilizado para a criação de formulários 

eletrônicos chama-se Google Forms desenvolvido para a criação de formulários 

online. De facil manuseio permite criar qualquer tipo de formulário e de disponibilizá-

lo rapidamente na internet proporcionando praticidade aos seus usuários pois 

haverá sempre um formulário atualizado automaticamente disponível além de seus 

campos estarem configurados para não permitir que sejam adicionados dados 

incorretos, inconsistentes pois dados errados podem causar problemas nas 

execuções das demandas impedindo que haja um bom fluxo de trabalho. 
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5) Metodologia 

5.1) Tipo de Estudo 

Este projeto foi desenvolvido através de pesquisa exploratória com 

abordagem qualitativa, onde a pesquisa para a fundamentação teórica se baseou 

em dados também quantitativos. O caráter exploratório desse projeto possui como 

principal característica trabalhar como “ universo de significações, motivos, 

aspirações, atitudes, crenças e valores. Esse conjunto de dados considerados 

qualitativos” (MINAYO, 2004, p.28). Na visão de Minayo, a intencionalidade 

proveniente aos atos das pessoas, quanto as suas reações, são inerentes a 

pesquisa qualitativa que explica os meandros das relações que são consideradas 

essência e resultado da criação pela atividade humana afetiva e racional que pode 

ser aprendida no cotidiano através da vivência e da explicação. Ainda responde a 

questões particulares em um espaço de relações mais profundas, considerando 

como objeto de estudos, pessoas pertencentes a um determinado grupo com suas 

crenças, concepções, valores, significados e práticas individuais. 

5.2) Local de Estudo 

O presente estudo foi realizado com os servidores dos Programas de 

Pós-Graduação nas unidades do ICB – Instituto de Ciências Biológicas, IGC – 

Instituto de Geociências, ICEx – Instituto de Ciências Exatas, FALE – Faculdade de 

Letras e meus colegas de trabalho da PRPG – Pró-Reitoria de Pós Graduação no 

campus Pampulha na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) localizado no 

município de Belo Horizonte. 

5.3) Amostragem 

Em nosso primeiro momento, realizaremos um levantamento de 

informações, no qual participaram cinco servidores da UFMG das mais diversas 

unidades com os quais eu tenho contato direto de trabalho. 

Realizaremos entrevistas semi-estruturadas com esses servidores pois 

eles participam diretamente do processo de solicitação de diárias e passagens na 

UFMG sob nossa coordenação. 
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5.4) Coleta de Dados 

A coleta de dados foi realizada em um único momento onde abordamos 

os cinco secretários das mais diversas unidades da UFMG. Desloquei-me para as 

sedes das unidades em que esses servidores trabalham onde realizaremos 

entrevistas individuais semi-estruturadas com cada um com duração de dez minutos 

em um roteiro de quatro questões coletando as respostas visando abordar o 

problema do projeto de intervenção. 

5.5) Análise dos Dados 

De posse dos questionários de entrevista já devidamente preenchidos 

realizaremos uma minuciosa leitura visando identificar e entender a visão dos 

secretários a respeito dos formulários utilizados pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

para concessão de passagens e diárias, formatando essas informações em tabela 

pois as sugestões que eles apresentarem farão parte da solução que será 

posteriormente apresentada dando respaldo a nosso projeto de intervenção. 

5.6) Roteiro de Entrevistas 

1) Qual a sua opinião a respeito dos formulários de concessão de diárias e 

passagens e relatório de viagem utilizados pela Pró-reitoria de Pós-

Graduação? 

2) Em sua opinião devem ser criadas versões eletrônicas dos formulários de 

Proposta de Concessão de Diárias e Passagens (PCDP) e Relatorio de 

Viagem? 

3) O que vocês fariam para simplificar os formulários de Proposta de Concessão 

de Diárias e Passagens (PCDP) e Relatorio de Viagem? 

4) Vocês são a favor do formulário físico?. Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 



16 

 

5.7) Entrevistas 

Entrevistado A – ICB – Instituto de Ciências Biológicas 

 1) Qual a sua opinião a respeito dos formulários de concessão de diárias e 

passagens e relatório de viagem utilizados pela Pró-reitoria de Pós-

Graduação? 

Acho esses formulários muito extensos e que tomam muito tempo para 

seu preenchimento com muitas informações desnecessárias como por exemplo os 

campos onde temos de colocar o endereço da universidade que simplesmente não 

vejo utilidade prática, pois nos já informamos a universidade onde o professor já 

leciona, pra que termos de informar esse endereço? Não há relevância para se 

solicitar passagens e diárias nesse campo. No relatório de viagem que considero um 

formulário mal elaborado há um campo chamado “Atividades realizadas na UFMG” 

que é incompleto pois há professores que vão dar palestras em outros estados ou 

países e na hora do preenchimento do campo com esse nome da a entender que ele 

somente realizou atividades na UFMG o que nem sempre é verdadeiro deveria 

haver alguma reformulação nesse campo. 

2) Em sua opinião devem ser criadas versões eletrônicas dos formulários de 

Proposta de Concessão de Diárias e Passagens (PCDP) e Relatório de 

Viagem? 

Deveriam sim, não sei porque ainda não foi criado e colocado o 

formulário e colocado na página da Pró-Reitoria de Pós-Graduação pois facilitaria o 

trabalho de preenchimento e envio e não precisaríamos usar os arquivos modelos 

de word e excel para gerar esses formulários e colocar uma versão para impressão 

para anexarmos o formulário físico visando a prestação de contas. 

3) O que vocês fariam para simplificar os formulários de Proposta de 

Concessão de Diárias e Passagens (PCDP) e Relatorio de Viagem? 

Eu acho que deveriam diminuir o numero de campos que vejo como 

desnecessários para a solicitação de diárias e passagens os formulários ficariam 

mais enxutos e objetivos sem eles simplificando seu preenchimento ocasionando 

ganho de tempo. 
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4) Vocês são a favor do formulário físico?. Justifique sua resposta. 

Não sou a favor pois com a tecnologia digital já disponível deveria haver 

uma solução já pronta para o envio desses documentos já assinados para a 

prestação de contas o que simplificaria muito a burocracia gerando menos papelada 

mas devido a legislação temos de gerar documentos físicos infelizmente. Nos 

proporcionaria muita agilidade. 

Entrevistado B – ICEx – Instituto de Ciências Exatas 

1) Qual a sua opinião a respeito dos formulários de concessão de diárias e 

passagens e relatório de viagem utilizados pela Pró-reitoria de Pós-

Graduação? 

Não gosto dos atuais modelos, acho eles muito complicados de se 

preencher com excesso de campos e justificativas, deveriam ser mais simples com 

somente o nome do professor, universidade onde ele trabalha, seus dados 

bancários para o pagamento das diárias e as informações do tipo de transporte que 

ele prefere utilizar 

2) Em sua opinião devem ser criadas versões eletrônicas dos formulários de 

Proposta de Concessão de Diárias e Passagens (PCDP) e Relatório de 

Viagem? 

Essas versões eletrônicas facilitariam nossas vidas pois é somente 

acessar o site, preencher os campos requeridos e enviar para o setor responsável 

eliminando a necessidade de utilizar aqueles modelos já prontos de word e excel, 

como temos a obrigatoriedade do formulário físico tem de haver uma opção para a 

impressão do mesmos após seu preenchimento. 

3) O que vocês fariam para simplificar os formulários de Proposta de 

Concessão de Diárias e Passagens (PCDP) e Relatorio de Viagem? 

Eliminaria o número de campos desnecessários para tornar o 

preenchimento mais fácil pois no formulário atual há muitos campos que não são 

preenchidos muitos detalhes a se observar o que toma muito tempo para realizar 

seu preenchimento como por exemplo o campo de preenchimento do endereço da 

universidade acho totalmente sem utilidade. Quando há um grande volume de 
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pedidos de passagens e diárias essa situação toma muito de nosso tempo pois 

temos de verificar caso a caso. 

4) Vocês são a favor do formulário físico?. Justifique sua resposta. 

Sou a favor pois é necessário que os beneficiários façam sua prestação 

de contas e para isso tem de haver a documentação física oficial e temos uma 

legislação que regulamenta essa questão. 

Entrevistado C – IGC – Instituto de Geociências 

1) Qual a sua opinião a respeito dos formulários de concessão de diárias e 

passagens e relatório de viagem utilizados pela Pró-reitoria de Pós-

Graduação? 

Eu acho os formulários bons e necessários pois temos que ter um 

instrumento para realizar essas solicitações, porém eles deveriam ser melhor 

elaborados e mais simplificados pensando na gente que realiza o preenchimento, 

pois eles são muito longos com muitas justificativas algumas desnecessárias em 

minha opinião; 

2) Em sua opinião devem ser criadas versões eletrônicas dos formulários de 

Proposta de Concessão de Diárias e Passagens (PCDP) e Relatório de 

Viagem? 

Eu acho fundamental a criação desses formulários eletrônicos, pra mim 

nem deveriam existir mais documentos em papel pois eles só geram volume e toma 

muito o nosso tempo, com esses formulários realizaríamos tudo de forma online, 

sem duvida alguma um procedimento muito mais eficiente. 

3) O que vocês fariam para simplificar os formulários de Proposta de 

Concessão de Diárias e Passagens (PCDP) e Relatorio de Viagem? 

Eu particularmente retiraria muitos campos desnecessários que em nada 

acrescentam e também simplificaria o numero de justificativas que são muitas, isso 

torna difícil o preenchimento e atrapalha quando temos um grande volume de 

solicitações aqui na secretaria.  
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4) Vocês são a favor do formulário físico?. Justifique sua resposta. 

 

Sou contra o formulário físico pois toma muito tempo de trabalho da 

gente pois temos que imprimir, coletar a assinatura da chefia o que nem sempre é 

possível contar com a disponibilidade deles fora o risco de se extraviar documentos 

o que acho muito improdutivo e atrasa muito a prestação de contas pois temos de 

enviar toda essa documentação exigida a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, e o prazo 

para prestação de contas sempre é muito curto, o que gera muito atraso. 

 

Entrevistado D – PRPG – Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

 1) Qual a sua opinião a respeito dos formulários de concessão de diárias e 

passagens e relatório de viagem utilizados pela Pró-reitoria de Pós-

Graduação? 

Gosto dos modelos de formulários que trabalhamos, pois eles foram 

elaborados de acordo com o que é exigido pelo SCDP – Sistema de Concessão de 

Diárias e Passagens utilizado pelo Governo Federal para processarmos esses 

pedidos, porem eles precisam passar por algumas adaptações, talvez a retirada de 

alguns campos desnecessários e o aumento da letra pois fica muito difícil enxergar 

quando ele é impresso. 

2) Em sua opinião devem ser criadas versões eletrônicas dos formulários de 

Proposta de Concessão de Diárias e Passagens (PCDP) e Relatório de 

Viagem? 

Acho importante que criemos essas versões eletrônicas no futuro, pois 

facilitariam a vida dos secretários que solicitam esses pedidos que atualmente são 

feitos por e-mail através dos modelinhos já prontos em word e excel. 

3) O que vocês fariam para simplificar os formulários de Proposta de 

Concessão de Diárias e Passagens (PCDP) e Relatorio de Viagem? 

Procuraria ver em outras instituições modelos semelhantes ao nosso 

para ver onde temos deficiências, a principio retiraria campos que veria como 
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desnecessários, infelizmente não teria como mexer nas justificativas pois elas são 

obrigatórias e exigidas pelo SCDP havia pouca margem para as alterações, porem 

nosso formulário de relatório de viagem é confuso e simplificaria ele bastante pois 

ele possui muitos campos desnecessários. 

4) Vocês são a favor do formulário físico?. Justifique sua resposta. 

Sou a favor pois o formulários físicos são obrigatórios para realizarmos a 

prestação de contas, pois temos uma legislação que regulamenta o assunto no qual 

devemos seguir os procedimentos, pois lidamos com recursos públicos e seus 

gastos precisam ser justificados, porem com o avanço na tecnologia e provável que 

essa questão seja revista e sejam feitas as devidas adaptações. 

Entrevistado E – FALE – Faculdade de Letras 

1) Qual a sua opinião a respeito dos formulários de concessão de diárias e 

passagens e relatório de viagem utilizados pela Pró-reitoria de Pós-

Graduação? 

Não gosto desses modelinhos que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

utiliza, preferia que já houvesse modelos eletrônicos já disponíveis no portal “Minha 

UFMG” com o link já disponível onde so clicaríamos e preencheríamos os dados 

solicitados, também acho esses formulários confusos, pouco objetivos para realizar 

um pedido tão simples como de passagens e diárias, esses formulários deveriam ser 

mais simplificados. 

2) Em sua opinião devem ser criadas versões eletrônicas dos formulários de 

Proposta de Concessão de Diárias e Passagens (PCDP) e Relatório de 

Viagem? 

Devem ser criados esses formulários eletrônicos pois eles simplificam a 

vida da gente em todos os sentidos pelo fácil acesso com as informações a nossa 

disposição acredito que ajudaria também na burocracia da prestação de contas. 
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3) O que vocês fariam para simplificar os formulários de Proposta de 

Concessão de Diárias e Passagens (PCDP) e Relatorio de Viagem? 

Eu reformularia ambos os formulários começando tudo do zero pois 

acho muito chatos e burocráticos para preenchimento, alguns campos 

desnecessários, o tamanho da letra e muito pequeno devido ao excesso de 

informações que eles colocam para preencher uma folha inteira. O relatório de 

viagem principalmente é muito confuso, teria de ser repensado. 

4) Vocês são a favor do formulário físico?. Justifique sua resposta. 

Sou contra ter formulários físicos pois eles so tornam a vida da gente 

mais complicada, pois os fazem perder precioso tempo tendo que ir atrás de 

assinaturas de nossa chefia e nos fazem depender de outras pessoas que nem 

sempre estão disponíveis para nos atender, porem eles são necessários para 

formalizar as prestações de contas que infelizmente em todo órgão público tem de 

fazer devido a legislação vigente no momento.   
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6) Conclusão 

 

O Projeto de Intervenção apresentado destinou-se a melhoria continua 

de nosso fluxo de trabalho onde desenvolvemos formulários racionalizados 

demonstrados nas figuras 03 e 04 com a finalidade de diminuir os erros constantes 

de preenchimento de nossos colegas de trabalho tornando o mesmo de fácil 

compreensão e preenchimento com objetividade em seus campos simplificando 

nossa rotina de trabalho da melhor forma possível. Procuramos através de 

entrevistas com servidores que trabalham nas mais diversas unidades da UFMG 

identificar quais eram os maiores problemas encontrados em nossos formulários 

fazendo as devidas adaptações conforme as sugestões apresentadas além de 

adapta-los com o que é exigido pelo sistema SCDP (Sistema de Concessão de 

Passagens e Diárias) criado pelo Governo Federal para a concessão de diárias e 

compras de passagens utilizados por todos os órgãos da Administração Pública 

Federal. 

Além disso desenvolvemos para testes as versões eletrônicas desses 

formulários conforme demonstrado nas figuras 05 e 06 onde futuramente 

pretendemos substituir as versões em papel pela versão digital assim que a 

legislação federal permitir que essa mudança seja realizada, pois na maioria das 

repartições publicas não se utiliza mais modelos em papel para essa finalidade. 

Procuramos demonstrar a importância de bons formulários para que a burocracia 

existente no serviço público funcione de forma eficiente. 
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Figura 01 – Formulário de Proposta de Concessão de Diárias e Passagens (PCDP) 
– Utilizado atualmente pela Pro-Reitoria de Pós-Graduação. 
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Figura 02 – Formulário Relatório de Viagem – Utilizado atualmente pela Pro-Reitoria 
de Pós-Graduação. 
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Figura 03 – Formulário de Proposta de Concessão de Diárias e Passagens (PCDP) 
racionalizado – A ser implantado pela Pro-Reitoria de Pós-Graduação. 
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Figura 04 – Formulário de Relatorio de Viagem racionalizado – A ser implantado 
pela Pro-Reitoria de Pós-Graduação. 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Figura 05 – Formulário Eletrônico de Proposta de Concessão de Diárias e 
Passagens (PCDP) – para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
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Figura 06 – Formulário Eletrônico de Relatorio de Viagem – A ser implantado na Pró-
Reitoria de Pós-Graduação. 

 

 

 


