A PRAXIS GESTÃO

Este software foi desenvolvido com a finalidade de preencher um vazio social
tecnológico existente na gestão de atividades relacionadas à Administração em todos os seus níveis,
seja no desenvolvimento, acompanhamento e arquivamento digital de documentos. Esta ferramenta
realiza uma tarefa primordial, que é a centralização das atividades, sejam elas isoladas ou
colaborativas, isto é, onde um grupo de gestores tenham que compartilhar do mesmo conhecimento.
As especialidades deste software são muitas, como por exemplo:
- Desenvolvimento de Estudos de casos;
- Implantação de Projetos Educacionais;
- Implantação e acompanhamento de Programas Corporativos;
- Implantação e acompanhamento de Políticas Públicas;
- Gestão de Recursos Humanos;
- Gestão da Segurança Pública e ou Privada;
- Ser a memória do Administrador Público ou Privado;
- Ferramenta técnica para ONGs;
- Base de dados de imagem de documentos digitalizados.
O Aplicativo da PRAXIS GESTÃO implementa uma metodologia de
acompanhamento que passa despercebida dos gestores em geral. Ela força o delineamento de todo
o raciocínio do planejamento adotado pelo gestor. A técnica utilizada está em inicialmente
preencher um documento básico antes de iniciar qualquer gestão. A este documento denomina-se
“DIAGRAMA DE FLUXO DA GESTÃO”, cuja imagem do documento é mostrada a seguir:

Observe no corpo do documento o seguinte:
- DIAGRAMA DE FLUXO DA GESTÃO: Aqui você coloca o título da gestão que
deseja realizar;
- CONDIÇÕES ATENUANTES: Relacione neste quesito as condições existentes ou
não que colaboram para a melhoria da situação encontrada no início da gestão;
- SITUAÇÃO ENCONTRADA NO INÍCIO DA GESTÃO: Informe a situação
encontrada quando você decidiu iniciar esta gestão;
- CONDIÇÕES AGRAVANTES: Relacione neste quesito as condições existentes ou
não que colaboram para o agravamento da situação encontrada no início da gestão;
– PIOR SITUAÇÃO: Informe a pior situação não desejada para esta gestão.
PARE POR UM MOMENTO E ANALISE AS INFORMAÇÕES QUE FORAM
INFORMADAS NESTE DIAGRAMA, REFLITA E OBSERVE QUE ESTE DOCUMENTO LHE
AUXILIARÁ PARA TODO O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO.
DICA Nº 1: Informe primeiramente a “SITUAÇÃO ENCONTRADA NO INÍCIO
DA GESTÃO”, relacione todas as condições atenuantes, informe a “PIOR SITUAÇÃO”, relacione
as condições que agravam a condição encontrada no início da gestão, e por fim dê um TÍTULO
PARA A GESTÃO.

Você pode fazer tantos quantos Diagramas de Fluxo da Gestão quantos forem
necessários, de forma a dar um encadeamento cronológico à seqüência adotada para
acompanhamento da gestão. Logo após preencher todo ou todos os Diagrama(s) de Fluxo, chegou o
momento de passarmos as informações para o Software da PRAXIS GESTÃO. Inicialize o
Software da PRAXIS GESTÃO, conforme mostra a seguinte imagem:

Esta imagem lhe fornece informações sobre o software;

Esta imagem lhe mostra a janela onde você deve escolher um dos arquivos da
PRAXIS GESTÕES, escolha aquele que mais seja adequado à gestão a ser realizada;

Após selecionar o arquivo desejado o sistema mostrará a informação do gestor
responsável por todos as gestões contidas no arquivo indicado;

Informe a senha do gestor responsável pelas gestões contidas no arquivo selecionado.
Se a senha correta não for informada, você não poderá inserir as suas gestões, pois os arquivos de
gestão somente poderão ser abertos pelo Software da PRAXIS GESTÃO e a senha do gestor
responsável pelos arquivos de gestão por motivos óbvios de segurança.

NOTA: Todas as informações contidas nos arquivos de gestão estão encriptados num
código que somente o Software da PRAXIS GESTÃO conhece. Não utilize qualquer outro software
para abrir os arquivos da tecnologia da PRAXIS GESTÃO para se evitar danos as informações
contidas nos mesmos.

Esta é a imagem que indica que você forneceu a senha correta do responsável pelas
gestões contidas na base de dados. Pressione F3 e acesse a lista de gestões contidas na base de
dados, conforme mostrado na figura seguinte:

Início do acesso à base de gestões cadastradas.

Lista das gestões cadastradas na base de dados, escolha uma e tecle ENTER e lhe
será apresentada a Ficha DOCUMENTO DA GESTÃO conforme mostrado na próxima figura:

Esta é a Ficha DOCUMENTO DA GESTÃO, é nela que você lançará as informações
contidas no DIAGRAMA DE FLUXO DA GESTÃO que preenchera anteriormente. Neste exemplo
vemos uma Ficha de uma gestão já cadastrada. Para cadastrar uma NOVA GESTÃO, click com o
mouse no botão “ + ” e será criada uma nova ficha na base de dados para inserção das informações
da nova gestão.

Fique atento para os campos que devem ser preenchidos, havendo qualquer dúvida
passe o mouse sobre a janela que vai preencher e lhe será apresentada uma dica sobre a informação
a ser fornecida. Observe que tão logo forem fornecidas as informações do cabeçalho da gestão o
sistema libera os botões RELATÓRIO – CLIENTES – DIAGRAMA – ESTATÍSTICA –
CADERNO DE CAMPO. Complete a Ficha com as informações contidas no DIAGRAMA DE
FLUXO DA GESTÃO que preenchera anteriormente para poder, assim usar os botões supracitados.
Se houverem outros Diagramas de Fluxo para a gestão que está cadastrando, utilize o botão
REPLICAR para que seja criada uma nova Ficha de DOCUMENTO DA GESTÃO para a mesma
sede na qual você deverá informar o que preencherá nos respectivos Diagramas de Fluxo da cadeia
da evolução de acompanhamento da gestão.
Observe que tão logo tenha realizado a digitação de todos os Diagrama de Fluxo
pertinentes à Gestão, todas informações estarão na base de dados. Assim, quando filtrar uma
determinada Gestão da base de dados, todas aquelas que estiverem relacionadas com a Sede da
Assistência também serão filtradas, sendo construída uma seqüência lógica do trabalho realizado.
Obtendo-se, através dos botões RELATÓRIO – CLIENTES – DIAGRAMA – ESTATÍSTICA –
CADERNO DE CAMPO, todas as informações relacionadas ao planejamento realizado.

Veja o Diagrama de Fluxo acima e identifique o planejamento adotado pelo gestor
responsável.

