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As instituições educacionais têm
três áreas principais:

Matrícula do aluno
Gestão de pessoas

Gerenciamento de TI e Instalações



As instituições educacionais estão constantemente 
buscando melhores maneiras de atrair e reter grandes 
alunos e professores, além de oferecer ótimas experiências 
digitais a todas as partes interessadas.

Embora a maioria já tenha adotado algumas tecnologias digitais, ainda há 
muito a se fazer. Grande parte das tarefas ainda depende total ou 
parcialmente dos processos manuais e em papel. Por exemplo, os 
formulários que começam sendo arquivos digitais (PDF) geralmente 
retornam ao papel quando são necessárias assinaturas ou anexos, ou 
quando várias partes estão envolvidas.

Existem três áreas de interesse principais para instituições de ensino que 
desejam expandir seus recursos digitais, e o Adobe Sign pode fazer 
parceria com eles para garantir uma execução impecável:

Matrícula do aluno. Existem muitas oportunidades para melhorar e 
redesenhar os processos existentes, desde a solicitação inicial até as 
admissões e inscrições.

RH e gestão de pessoas. A otimização dos processos de contratação 
e a experiência excepcional da equipe e do corpo docente vão 
melhorar drasticamente os processos atuais e reduzirão as tarefas 
administrativas associadas aos processos tradicionais em papel.

Gerenciamento de TI e instalações. As equipes e as instalações de TI 
podem usar tecnologias digitais para otimizar o gerenciamento e 
otimizar as aprovações dos serviços de TI.



Matrícula do aluno
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Desde a solicitação do curso, passando pela matrícula, até a inscrição geral e das aulas, matricular-se em uma 
nova escola é um processo demorado que envolve muitos, muitos formulários. O Adobe Sign simpli�ca o 
processo para alunos, pais e administradores da escola, mantendo tudo digital e automatizando os �uxos de 
trabalho a cada etapa da inscrição.

Admissão e incorporação
Simpli�que e acelere o processo de inscrição com �uxos de trabalho 
que utilizam formulários automatizados e permitem aos alunos 
preencher e assinar digitalmente formulários de qualquer lugar, em 
qualquer dispositivo. Capture as informações do aluno pela primeira 
vez e use-as para pré-preencher e enviar automaticamente 
formulários adicionais para aprimorar a experiência do aluno e reduzir 
erros.

Inscrição para Auxílio Financeiro
Facilitar a inscrição e a veri�cação da ajuda �nanceira. Crie �uxos de 
trabalho e�cientes que ajudem os alunos a encontrar e preencher 
formulários de apoio �nanceiro mais adequados aos seus interesses, 
como bolsas de estudo, subsídios e programas de trabalho / estudo. 
Acompanhe o preenchimento dos formulários da sua instituição e 
envie lembretes conforme necessário.

Formulários de estágio
Facilite a solicitação e participação em estágios. Seja para obter 
aprovações iniciais ou acompanhar o progresso ao longo do tempo, 
você pode criar �uxos de trabalho automatizados que coletam as 
informações e assinaturas corretas de alunos, professores, chefes de 
departamento e empresas externas.

Formulários de assessoramento
e recomendações
Elimine a necessidade de os alunos localizarem professores durante o 
horário de aula ou no escritório para obter uma assinatura. Use 
formulários inteligentes que vão automaticamente ao orientador ou 
chefe de departamento apropriado para assinatura, com base nas 
informações fornecidas pelo aluno.

Pedidos de transcrição
Automatize totalmente os processos de formulário que exigem 
assinaturas legais, como solicitações de transcrição. Coloque 
formulários assinados em seu site para que os alunos possam 
preencher, assinar e enviar solicitações digitalmente. Con�gure 
noti�cações push para enviar solicitações à pessoa certa para concluir 
o trabalho.

Aplicações de seguros 
Facilite o preenchimento de formulários de inscrição e a seleção do 
plano certo para os alunos, fornecendo formulários inteligentes que 
completam as informações deles e oferecem opções de seleção para 
o seguro.

Pedidos de recursos
Crie uma experiência excepcional para estudantes e professores, 
permitindo que eles enviem solicitações automatizadas de recursos,  
equipamentos de laboratório ou licenças de so�ware.
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RH e gestão de pessoas
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Todas as escolas dependem de professores e funcionários dedicados para proporcionar ótimas experiências 
educacionais, mas a papelada demorada pode atrasá-las. O Adobe Sign automatiza processos intensivos de 
documentos e formulários, reduzindo erros e tarefas administrativas, para que a equipe possa dedicar mais 
tempo ao trabalho que importa.

Recrutamento e incorporação
Maximize a e�ciência de recursos humanos com processos digitais 
abrangentes para assinatura e aprovações, preparação de pacotes de 
documentos, proteção e muito mais. Aprovar novas posições. Contrate 
e incorpore novos professores e funcionários. E integre-se aos 
principais sistemas de negócios, como o Workday.

Gerenciamento de funcionários
Crie �uxos de trabalho automatizados e de autoatendimento para 
uma ampla variedade de processos padrão de funcionários, como 
análises de desempenho, aprovações de cursos ou mudança de 
direção. Deixe os funcionários enviarem lembretes para outras 
pessoas. Armazene tudo automaticamente e com segurança para que 
as informações �quem facilmente disponíveis para validação e 
referência futura.

Viagens e crescimento
Simpli�que as aprovações de viagens e os relatórios de despesas para 
os funcionários - e também para os alunos - para que eles possam 
aproveitar as oportunidades de crescimento fora do campus. Crie 
�uxos de trabalho de autoatendimento que fornecem acesso 
instantâneo aos formulários certos. Encaminhe para várias assinaturas 
ou aprovações automaticamente.

Política de distribuição
Enquanto houver atualizações de políticas em toda a instituição, você 
poderá otimizar o processo de comunicação dessas novas políticas, 
enviando-as para assinatura por todos os professores e funcionários 
por meio de um único �uxo de trabalho.

Formulários de benefícios
Facilite aos professores e funcionários a execução dos procedimentos 
relacionados a benefícios e seguro médico. Forneça formulários 
inteligentes que são preenchidos automaticamente com as 
informações dos funcionários e oferecem uma maneira fácil de 
selecionar a cobertura ou a opção de não participar dos programas de 
funcionários, e saiba que esses registros e seleções serão transmitidos 
e armazenados com segurança pelo Adobe Sign.

Veri�cação de antecedentes
Inicie o processo do seu candidato de maneira rápida e fácil, 
simpli�cando o processo de veri�cação de antecedentes com um 
formulário que pode ser preenchido e assinado online.

Pesquisa acadêmica e patentes
Simpli�que os processos de documentação e aprovação, garantindo a 
conformidade com os mais altos níveis de segurança e privacidade. 
Proteger conteúdo con�dencial, como informações do paciente ou 
histórico médico, em conformidade com os requisitos regulamentares, 
incluindo o regulamento HIPAA e FDA 21 CFR Parte 11, que estabelece 
um padrão mais alto para documentos e assinaturas digitais.
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Gerenciamento de TI
e instalações
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Todos os caminhos que os alunos seguem para ir às aulas ou outras atividades dentro do campus precisam 
de manutenção e atenção durante todo o ano. O Adobe Sign simpli�ca os formulários e processos de 
assinatura demorados para ajudar a manter as coisas funcionando sem problemas.

Propriedades e aluguéis
Gerencie com segurança as propriedades e ativos do campus. Crie 
formulários de compra para novos aplicativos, como concessões de 
equipamentos que exijam assinaturas eletrônicas legais. Combine-os 
com outros formulários para garantir que tudo seja tratado em um 
processo simpli�cado.

Contratação de Fornecedores
Incorpore e gerencie todos os diferentes fornecedores e parceiros 
necessários para manter seu campus funcionando sem problemas. De 
instalações a equipamentos e serviços de alimentação, preencha 
formulários com assinaturas e anexos com várias partes dentro e fora 
da organização e armazene-os com segurança em um lugar só.

Independência da universidade
e do departamento
Veri�que se cada universidade e departamento tem controle total 
sobre os documentos e os �uxos de trabalho do formulário. Deixe-os 
usar seus próprios logotipos, criar suas próprias bibliotecas de 
formulários ou usar diferentes métodos de autenticação de 
assinaturas para garantir a conformidade jurídica.

Demissões e petições
Crie modelos e formulários de autoatendimento prontos para serem 
usados por professores e alunos, caso precisem assinar 
eletronicamente uma demissão ou petição. Crie �uxos de trabalho de 
forma que os formulários sejam enviados automaticamente para as 
partes interessadas de forma correta.

Gerenciamento de ativos
e solicitações de TI
Simpli�que todas as novas solicitações de TI criando formulários de 
autoatendimento e �uxos de trabalho inteligentes que encaminharão 
automaticamente os documentos para as partes interessadas 
apropriadas para aprovação e gerenciamento de solicitações de 
serviço.

Formulários de responsabilidade,
saúde e segurança
Crie formulários diligentes para parceiros, fornecedores e funcionários 
externos preencherem e enviarem antes de começar a trabalhar no 
campus. Você pode gravar e acessar com segurança esses dados para 
�ns de auditoria sempre que precisar.
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Histórias de sucesso
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Com o Adobe Document Cloud - que inclui as principais soluções mundiais de PDF e assinatura eletrônica - 
sua organização pode transformar processos manuais de documentos em processos digitais e�cientes. Agora, 
sua equipe pode agir rapidamente em documentos, processos e tarefas - em vários dispositivos - em qualquer 
lugar, a qualquer hora e nos seus aplicativos comerciais favoritos.

Para um pouco de inspiração na transformação digital, con�ra o que a Pace University conseguiu com a ajuda 
do Adobe Sign:

67% MELHORIA no tempo do processo de 
aprovação do curso, de semanas a 7 dias.
100K PÁGINAS DE PAPEL  economizadas, 
juntamente com 11.426 galões de água e 961 libras de 
resíduos.

VISIBILIDADE AUMENTADA  com 
rastreamento em tempo real do status do formulário 
sua trajetória de auditoria.

LEIA A HISTÓRIA COMPLETA

“O Adobe Acrobat Pro DC e o Adobe Sign além de ser muito amigáveis, 
também nos ajudam a trabalhar de maneira mais inteligente e a mudar 
para um ambiente verde, e�ciente e sem papel”.

RICHARD MILLER
Diretor Associado de Tecnologia, Dyson College of Arts and Sciences, Pace University.
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UNIVERSIDADE THOMAS JEFFERSON
O Adobe Sign ajudou os administradores a criar �uxos de trabalho totalmente eletrônicos e rastreáveis 
para inscrição, compra, aprovações da cadeia de suprimentos e contratação.

▶ EXPERIÊNCIA MODERNA E EFICIENTE.

▶ MAIOR RASTREABILIDADE.

▶ ACESSO DE QUALQUER LUGAR.

CLEMSON UNIVERSITY ATHLETICS Leia a história completa >
▶ 80% MAIS RÁPIDO. O tempo de preenchimento dos formulários de participação no evento 

passou de 25 horas para 5 horas.

▶ MMELHOR EXPERIÊNCIA DE FÃS. Os formulários de INGRESSOS podem ser 
preenchidos em minutos, de qualquer lugar, com qualquer dispositivo.

▶ PRODUTIVIDADE AUMENTADA. A racionalização do processo dá aos gerentes tempo 
para se concentrarem em atender às necessidades das partes interessadas.

SAN DIEGO STATE UNIVERSITY Leia a história completa >

San Diego State University implementou o Adobe Sign para agilizar solicitações de horários de aulas, 
formulários de doadores, formulários de viagem e novas contratações. Os processos que levavam semanas 
anteriormente agora levam apenas alguns dias ou minutos.

▶ RH economizou 4.000 horas por ano. 12.000 transações de novos contratados 

passaram de 30 minutos para apenas 10 minutos cada.

▶ 86% ACORDOS DE DOAÇÃO MAIS RÁPIDA. De uma semana para um dia.

▶ 93% DE MELHORIA no preenchimento / prazo de entrega dos formulários do aluno.

“A e�ciência do Adobe Sign nos permite prestar mais atenção aos nossos eventos esportivos, em vez dos 
processos por trás deles, criando uma experiência mais rica e memorável para a família Clemson.”

Eric George
Diretor Adjunto de Atletismo e CFO, Departamento de Atletismo da Universidade Clemson.




