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RESUMO 

 

 

A relação entre Instituições Federais de Ensino Superior e Fundações de Apoio segue 

uma legislação rigorosa, cujos contratos são frequentemente auditados por órgãos de 

controle. Assim, a proposta de avaliação de um sistema de gerenciamento de projetos, 

objetivo principal deste trabalho, assume grande importância para uma instituição do 

porte da Universidade Federal Fluminense. Desta forma, busca-se reduzir entraves 

burocráticos e otimizar os trâmites tanto na contratação quanto na gestão dos projetos 

apoiados pela fundação, além de fornecer informações e relatórios que atendam às 

necessidades dos coordenadores, da administração central e das auditorias interna e 

externas. O sistema proposto foi elaborado com base na revisão bibliográfica sobre 

gerenciamento de projetos em instituição públicas e gestão por processos em IFES; 

bem como um estudo de caso de caráter exploratório que permitiu o mapeamento dos 

processos existentes entre a UFF e sua fundação de apoio; além de um levantamento 

das legislações que regulam o relacionamento entre estas fundações e as instituições 

apoiadas. Identificados os principais gargalos e as possibilidades de melhorias, 

chegou-se à proposta do sistema, cuja validação ocorreu através de um questionário 

aplicado aos principais atores do processo. Por fim, com base nas respostas obtidas, 

conclui-se que o sistema teve uma avaliação positiva e que, de fato, poderá contribuir 

tanto para dar agilidade na gestão dos projetos executados em parceria com a 

fundação de apoio quanto para facilitar o controle por parte da administração central 

da IFES. 

 

 

 

Palavras-Chave: Gestão de Projetos, Gestão de Processos, Instituições Públicas, 

Instituição Federal de Ensino Superior. 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 
 

 

The relationship between Federal Institutions of Higher Education and Supporting 

Foundations follows strict legislation, whose contracts are often audited by control 

agencies. Thus, the proposed evaluation of a project management system, the main 

objective of this work, is of great importance for an institution of the size of the Federal 

Fluminense University. In this way, it seeks to reduce bureaucratic obstacles and 

optimize the procedures both in contracting and in the management of projects 

supported by the foundation, as well as providing information and reports that meet the 

needs of coordinators, central administration and internal and external audits. The 

proposed system was elaborated based on the bibliographic review on project 

management in public institutions and management by processes in IFES; as well as 

an exploratory case study that allowed the mapping of the existing processes between 

the UFF and its support foundation; as well as a survey of the laws governing the 

relationship between these foundations and the institutions supported. Identifying the 

main obstacles and the possibilities for improvement, the proposal of the system was 

reached, which was validated through a questionnaire applied to the main actors in the 

process. Finally, based on the answers obtained, it is concluded that the system has 

had a positive evaluation and that, in fact, could contribute both to agility in the 

management of the projects executed in partnership with the foundation of support and 

to facilitate the control by part of the central administration of IFES. 

 

Keywords: Project Management, Process Management, Public Institutions, Federal 
Institution of Higher Education. 
 
  



LISTA DE FIGURAS 
 
Figura 1: Ciclo de vida de um projeto ........................................................................ 22 

Figura 2: Etapas do questionário ............................................................................... 49 

Figura 3: Organograma da PROPLAN ...................................................................... 53 

Figura 4: Processo final do módulo de contratação da FEC ..................................... 71 

Figura 5: Processo final do módulo de execução orçamentária ................................ 74 

Figura 6: Processo final do módulo de apostilamento ............................................... 76 

Figura 7: Processo final do módulo de termo aditivo ................................................. 78 

Figura 8: Processo final do módulo de rescisão contratual ....................................... 80 

Figura 9: Processo final do módulo de prestação de contas ..................................... 82 

 
 
 

 

  

file:///C:/Users/etost/Desktop/Dissertacao%20Lourenco%2030-03-2019%20(Pós%20defesa).docx%23_Toc4861277


LISTA DE QUADROS 
 
 
Quadro 1: Resumo dos objetivos e processos das áreas de conhecimento ............. 27 

Quadro 2: Tipos de Pesquisa .................................................................................... 45 

Quadro 3: Gargalos Superados com a Implantação do SISPRO .............................. 90 

 

  

 
 
 
 
  



LISTA DE GRÁFICOS 
 

Gráfico 1: Avaliação das funções da interface do sistema ........................................ 93 

Gráfico 2: Avaliação da facilidade de leitura das informações contidas na interface do 

sistema ...................................................................................................................... 94 

Gráfico 3: Avaliação da clareza das mensagens exibidas pelo sistema ................... 95 

Gráfico 4: Avalição da clareza com que o sistema informa o andamento das tarefas 

executadas ................................................................................................................ 96 

Gráfico 5: Avaliação do equilíbrio das cores utilizadas no sistema ........................... 97 

Gráfico 6: Avaliação da forma como as informações foram organizadas .................. 98 

Gráfico 7: Avaliação da clareza com que as orientações são dadas pelo sistema ... 99 

Gráfico 8: Avaliação sobre a lógica da sequência de telas apresentada pelo sistema

 ................................................................................................................................ 100 

Gráfico 9: Avaliação desestímulo causado pelo trâmite atualmente utilizado nos 

projetos UFF-FEC ................................................................................................... 102 

Gráfico 10: Avaliação da redução dos entraves burocráticos com a implantação do 

SISPRO ................................................................................................................... 103 

Gráfico 11: Avaliação quanto ao incentivo gerado pelo SISPRO quanto à proposição 

de novos projetos .................................................................................................... 104 

Gráfico 12: Avaliação da facilidade gerada pelo SISPRO exclusivamente no módulo 

de contratação ......................................................................................................... 105 

Gráfico 13: Avaliação da facilidade gerada pelo SISPRO exclusivamente no módulo 

de apostilamento ..................................................................................................... 106 

Gráfico 14: Avaliação da transparência gerada com a implantação do SISPRO .... 107 

Gráfico 15: Avaliação da adequação do SISPRO à legislação ............................... 108 

Gráfico 16: Avaliação quanto ao aumento de controle dos projetos proporcionado 

pelo SISPRO ........................................................................................................... 109 

Gráfico 17: Avalição quanto à redução do tempo gasto com trâmites burocráticos 

após a implementação do SISPRO ......................................................................... 110 

Gráfico 18: Avaliação quanto ao SISPRO ser um diferencial para a UFF ............... 110 

Gráfico 19: Avaliação quanto ao atendimento às expectativas sobre o SISPRO .... 111 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE ABREVIATURAS 
 
 
APG Administração Pública Gerencial 

BPM Buniness Process Managemente 

D.O.U. Diário Oficial da União 

DAC Divisão de Análise e Controle 

DASP Departamento de Administração do Setor Público 

DAT Divisão de Apoio Técnico 

DOP Divisão Operacional 

FEC Fundação Euclides da Cunha de Apoio à UFF 

GE Governo Empreendedor 

GRU Guia de Recolhimento da União 

IDUFF Sistema de Identificação Única da UFF 

IFES Instituição Federal de Ensino Superior 

IPES Instituição Pública de Ensino Superior 

ISO International Organization for Standardizations 

LOA Lei Orçamentária Anual 

MARE Ministério da Administração e Reforma do Estado 

MCT Ministério da Ciência e Tecnologia 

MEC Ministério da Educação 

PDI Plano de Desenvolvimento Institucional 

PERT Program Evaluation and Review Technique 

PF-UFF Procuradoria Federal junto à UFF 

PLAP Coordenação de Projetos com a Fundação de Apoio 

PLOR/PLAN Coordenação de Orçamento e Custos 

PMBoK Project Management Body of Knowledge 

PMI Project Management Institute 

PPA Plano Plurianual 

PROPLAN Pró-Reitoria de Planejamento 

PROPPI Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 



SEI Sistema Eletrônico de Informação 

SICAF Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

SISPRO Sistema de Projetos 

STI Superintendência de Tecnologia da Infomação 

TED Termo de Execução Descentralizado 

TQM Total Quality Management 

UFF Universidade Federal Fluminense 

 
 
 

 

 
 
 
 

  



SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................. 15 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA ........................................................ 15 
1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA ................................................ 16 
1.3 OBJETIVOS ................................................................................................... 16 

1.3.1 OBJETIVO GERAL ................................................................................ 16 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................. 17 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA .......................................................................... 17 
1.5 A JUSTIFICATIVA E A RELEVÂNCIA DA PESQUISA ................................... 18 
1.6 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA ...................................................................... 18 
1.7 ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA ................................................................... 19 

2 REVISÃO DA LITERATURA ............................................................................ 21 

2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS ............................................................. 21 
2.2 GERENCIMENTO DE PROJETOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ........... 31 
2.3 GESTÃO POR PROCESSO EM IFES ........................................................... 37 

3 METODOLOGIA DE PESQUISA ...................................................................... 44 

3.1 CLASSIFICAÇÃO CIENTÍFICA DA PESQUISA ............................................. 44 
3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS .................................................. 46 

3.2.1 ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO ...................................................... 48 
3.2.2 APLICABILIDADE DO QUESTIONÁRIO ............................................... 48 

3.3 UNIVERSO E AMOSTRA .............................................................................. 49 
3.3.1 UNIVERSO ............................................................................................ 49 
3.3.2 AMOSTRA ............................................................................................. 50 

3.4 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS ..................................................... 50 

4 ESTUDO DE CASO .......................................................................................... 52 

4.1 A PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO DA UFF ......................................... 52 
4.1.1 COORDENAÇÃO DE PROJETOS COM A FUNDAÇÃO DE APOIO .... 54 

4.2 A FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO À UFF ............................. 55 
4.3 MOTIVADORES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS ..................................................................... 55 
4.3.1 A FORMAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO .......................................... 56 

4.4 A DEFINIÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO ........................................... 57 
4.5 A RELAÇÃO UFF-FEC .................................................................................. 58 

4.5.1 CONTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA....................... 58 
4.5.2 APOSTILAMENTO ................................................................................ 61 
4.5.3 TERMO ADITIVO ................................................................................... 61 
4.5.4 PRESTAÇÃO DE CONTAS ................................................................... 62 

4.6 DIRETRIZES DO SISPRO ............................................................................. 64 
4.6.1 PRODUTOS DO SISPRO ...................................................................... 65 
4.6.2 PREMISSAS .......................................................................................... 65 
4.6.3 ATORES ENVOLVIDOS ........................................................................ 65 

4.7 CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE CONTRATAÇÃO ..................................... 66 
4.7.1 PROCESSO FINAL DO MÓDULO DE CONTRATAÇÃO ...................... 68 
4.7.2 PROCESSO FINAL DO MÓDULO DE EXECUÇÃO ............................. 72 
4.7.2.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ............................................................. 72 
4.7.2.2 APOSTILAMENTO ................................................................................ 75 



4.7.2.3 TERMO ADITIVO ................................................................................... 77 
4.7.2.4 DISTRATO ............................................................................................. 79 
4.7.3 PROCESSO FINAL DO MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ...... 81 

4.8 RELATÓRIOS GERADOS PELO SISPRO .................................................... 83 
4.9 SOLUÇÕES PROPORCIONADAS PELO SISPRO AOS GARGALOS 

ENCONTRADOS NAS RELAÇÕES UFF-FEC ...................................................... 84 

5 AVALIAÇÃO DO SISTEMA: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 91 

5.1 PERFIL DO PÚBLICO-ALVO ......................................................................... 92 
5.2 AVALIAÇÂO DO PÚBLICO-ALVO ................................................................. 93 

5.2.1 INTERFACE ........................................................................................... 93 
5.2.2 SISTEMA ............................................................................................. 101 

6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS .......................... 113 

6.1 PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO ESTUDO ................................................. 113 
6.2 SUGESTÕES DE PESQUISAS FUTURAS .................................................. 115 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 116 

APÊNDICE I ............................................................................................................ 120 

 
 

 

 

 
 
 
 



15 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A execução de projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento 

institucional é de suma importância para o desenvolvimento das Instituições Federais 

de Ensino Superior (IFES). São eles os grandes responsáveis pela geração de novos 

conhecimentos, pela integração entre a IFES e a comunidade e por proporcionar ao 

estudante a possibilidade de aplicar, de forma prática, o que é ensinado em sala de 

aula. Além disso, em virtude da grave crise pela qual passa a economia brasileira e 

as consequentes restrições orçamentárias e financeiras impostas pelo governo 

federal, ganham força formas alternativas de as IFES angariarem recursos próprios, 

tais como na oferta de cursos de pós-graduação autossustentáveis, parcerias com 

instituições públicas e privadas, celebração de convênios, dentre outros. 

Um projeto, segundo Vargas (2005), é um empreendimento não repetitivo, com 

início, meio e fim, conduzido por pessoas dentro de parâmetros pré-definidos de 

tempo, custo, recursos e qualidade e destinado a atingir um objetivo definido. Ainda 

segundo o autor, um projeto possui como característica a realização de algo que não 

faça parte da rotina da empresa.  

Para a realização deste trabalho e, principalmente, para que se alcance o 

objetivo pretendido, considerar-se-á projeto, além dos projetos propriamente ditos, os 

cursos de aperfeiçoamento, atualização, extensão e pós-graduação, que são 

importantes fontes geradoras de receita para as universidades.  

Para a execução de seus projetos, as IFES contam com o apoio das fundações 

de apoio – fundações públicas de direito privado cuja principal finalidade é dar suporte 

aos projetos de pesquisa, ensino, extensão e de desenvolvimento institucional, 

científico e tecnológico que atendam aos interesses das instituições apoiadas. Na 

Universidade Federal Fluminense (UFF), este suporte fica a cargo da Fundação 

Euclides da Cunha de Apoio à UFF (FEC). 

Dado o grande volume de recursos que estes projetos movimentam e sua 

relevância tanto para as unidades e departamentos aos quais estão vinculados quanto 

para a UFF como um todo, surgiu a necessidade de informações mais detalhadas e, 

sobretudo, atualizadas sobre o que está sendo executado. Estas informações 
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abrangem tanto questões macro, tais como o número de projetos que estão sendo 

executados em cada departamento e unidade, quanto micro, como, por exemplo, o 

percentual executado de cada projeto ou o valor executado, por natureza de despesa, 

em um determinado projeto.  

A importância de responder estes questionamentos de forma ágil e precisa 

levou à definição do tema a ser desenvolvido neste trabalho, que está relacionado 

com o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento dos projetos de uma IFES 

que, integrado ao sistema das fundações de apoio, não somente dê agilidade ao 

gerenciamento dos projetos, mas também forneça informações detalhadas, em tempo 

real, sobre a execução destes. 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 
 

Com a perspectiva de facilitar o gerenciamento dos projetos tanto no âmbito 

dos seus respectivos coordenadores quanto nas ações que são de competência da 

Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) da UFF, bem como oferecer informações 

detalhadas sobre a execução de cada um deles, o que permitirá a tomada de decisão 

baseada em dados gerenciais e facilitará o atendimento das exigências por parte dos 

órgãos de controle, a situação-problema pode ser sintetizada através da seguinte 

questão: como estruturar um sistema que facilite o gerenciamento dos projetos 

executados pela UFF em parceria com sua fundação de apoio e forneça relatórios 

necessários à tomada de decisão? 

1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral avaliar um sistema de gerenciamento 

de projetos para instituição de ensino que, interligado ao sistema utilizado por sua 

fundação de apoio, reduza os trâmites burocráticos e dê agilidade tanto na criação de 

novos projetos quanto nas alterações de suas previsões, além de fornecer relatórios 

com informações detalhadas sobre a execução de cada projeto e, de forma 

consolidada, informações sobre os projetos pertencentes a cada departamento, 



17 

unidade ou pró-reitoria, com base em estudo de caso na Universidade Federal 

Fluminense. 

Pretende-se, ao fornecer estas informações, atender as necessidades das 

partes interessadas, sejam elas internas, como coordenadores de projetos, chefes de 

departamento, diretores de unidade e gestores da administração central, quanto 

externa, neste caso representado pelos órgãos de controle. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para que se atenda ao objetivo geral, será necessário realizar os seguintes 

objetivos específicos: 

 Levantar, por meio de uma revisão de literatura, as melhores práticas 

relacionadas ao gerenciamento de projetos que sejam aplicáveis em 

instituições públicas; 

 Levantar práticas de aperfeiçoamento de processos voltadas à melhoria da 

gestão de IFES; 

 Mapear os processos das áreas envolvidas nos projetos da universidade 

objeto do estudo e a sua fundação de apoio; 

 Descrever a construção do sistema, destacando as principais dificuldades 

enfrentadas durante este processo, as soluções apresentadas e os gargalos 

superados com a implantação da plataforma digital. 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

A proposta de implantar um sistema que permita o gerenciamento e o 

monitoramento dos projetos executados pela UFF em parceria com sua fundação de 

apoio visa dar suporte à PROPLAN e aos coordenadores de projetos, de forma a 

proporcionar maior agilidade no trato burocrático-administrativo tanto no que tange à 

elaboração de novos projetos que envolvam a contratação da FEC quanto, uma vez 

iniciados, mudanças em sua estrutura – mudanças estas que, no jargão do serviço 

público, são chamadas de apostilamentos. Neste sentido e, ainda, levando-se em 

conta toda a revisão da literatura feita acerca do assunto, foram elencadas as 

seguintes questões a serem respondidas para que seja atendido o objetivo geral desta 

pesquisa: 
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 Quais são os entraves burocrático-administrativos enfrentados pelos 

coordenadores e pela PROPLAN que impedem uma maior agilidade na 

elaboração e gerenciamento dos projetos apoiados pela FEC? 

 Quais os processos administrativos internos envolvidos na contratação e 

gerenciamento dos projetos apoiados pela FEC e como eles podem ser 

otimizados com a implantação de um sistema? 

 Quais as necessidades das partes interessadas com relação as 

informações/relatórios que devem ser oferecidos pelo sistema? 

1.5 A JUSTIFICATIVA E A RELEVÂNCIA DA PESQUISA  
 

O método atualmente utilizado para gerir e controlar os projetos executados 

pela UFF em parceria com sua fundação de apoio não atende as necessidades das 

partes interessadas. Sem um sistema informatizado, muitas vezes coordenadores 

veem-se perdidos em meio a inúmeros formulários que devem ser preenchidos e 

impressos para que seus projetos possam sair do papel. Além disso, uma vez em 

execução, qualquer alteração na estrutura do projeto será igualmente burocrática e 

morosa. A Coordenação de Projetos com a Fundação de Apoio da PROPLAN (PLAP), 

por sua vez, também tem seu trabalho dificultado, visto que os controles têm que ser 

realizados através de planilhas e, muitas vezes, não conseguem atender de forma 

satisfatória às necessidades dos agentes envolvidos. 

Desta forma, o presente estudo apresenta relevância corporativa na medida em 

que contribui para otimizar a gerenciamento de projetos da UFF. 

Além disso, a pesquisa apresenta relevância acadêmica ao contribuir para 

reduzir a escassez existente na literatura especializada sobre gerenciamento de 

projetos em IFES e por servir de norte para outras instituições que, respeitadas suas 

especificidades, se deparem com uma demanda semelhante. 

1.6 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 
 

A delimitação de um sistema que gerencie os projetos da UFF apoiados por 

sua fundação de apoio foi determinada pelo fato de o autor deste trabalho pertencer 

ao quadro técnico-administrativo desta universidade e, alocado na PLAP, lidar 

diariamente com as questões de ordem burocrático-administrativa apontadas no 
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presente estudo. Tal fato colaborou, também, como um facilitador no acesso às 

informações e dados fundamentadores do estudo realizado. 

Esta pesquisa tem como base teórica os conceitos relacionados à gestão de 

projetos e gestão por processos e toma por referência os entraves e as necessidades 

apontados pelos agentes internos e externos envolvidos no processo. Seu objetivo 

principal é a proposição de um modelo de sistema que gerencie os projetos da UFF 

apoiado por sua fundação de apoio, não sendo foco do estudo avançar nos aspectos 

relacionados à programação propriamente dita do sistema.  

Além disso, a pesquisa se restringiu aos projetos da UFF cuja execução 

financeira é realizada através de sua fundação de apoio, excluindo assim os projetos 

que são executados diretamente pela universidade.  

1.7 ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

 Esta dissertação está organizada em seis capítulos, conforme descrição a 

seguir: 

 O primeiro capítulo inicia-se uma contextualização da pesquisa, expondo ao 

leitor uma visão geral sobre o tema abordado ao longo do estudo. Em sequência, têm-

se a descrição da situação-problema, dos objetivos, das questões da pesquisa, da 

sua relevância científica e organizacional e das suas delimitações. 

 O capítulo dois apresenta uma revisão bibliográfica dos temas gestão de 

projetos, gestão de processos e instituições federais de ensino superior.  

 O terceiro capítulo trata da metodologia da pesquisa, procedendo à 

caracterização de sua estrutura, que envolve: o conceito de pesquisa; classificação 

da pesquisa; universo e amostra; meios de investigação, coleta de dados e 

instrumentos de coleta; tratamento e análise dos dados; e limitações do método. 

 O quarto capítulo consiste no estudo de caso, no qual são discriminados os 

procedimentos existentes entre a IFES e sua fundação de apoio, são identificados os 

principais gargalos desta relação e, então, a partir do mapeamento de processos, é 

feita a descrição do desenho do projeto lógico do sistema, até chegar ao processo 

final.  

 O quinto capítulo apresenta o questionário utilizado para avaliar, durante a fase 

de homologação, a percepção dos usuários quanto ao sistema proposto e, através de 

suas sugestões, implementar melhorias na versão final do sistema. 
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Por fim, o sexto capítulo apresenta a conclusão da pesquisa e a sugestão de 

estudos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
 

Ao propor a criação de um sistema de gerenciamento de projetos em uma IFES 

é importante, antes de tudo, caracterizar o que é um projeto. De uma maneira geral, 

não há uma grande variação nos conceitos de projetos estabelecidos pelos diversos 

autores que tratam do assunto, sendo que em todos eles destacam-se a importância 

de aspectos como temporalidade, singularidade e parâmetros e objetivos pré-

definidos. 

Para Turner (2009), um projeto pode ser definido como um esforço que envolve 

a organização, de forma inovadora, de recursos humanos, financeiros e materiais que, 

com especificações e restrições de custo e tempo, desenvolverão um trabalho único 

de modo a alcançar uma mudança benéfica definida por objetivos quantitativos e 

qualitativos.  

Kerzner (2010), embora mais sucinto, define projeto de forma semelhante a 

Turner. Para o autor, considera-se projeto um empreendimento que possui um 

objetivo bem definido, consome recursos e trabalha sob pressão de prazos, custos e 

qualidade.  

Na definição de Valle et al. (2007, p.28), destaca-se sobretudo o aspecto 

temporal de um projeto: 

 

Um projeto é formado por um esforço não permanente, ou seja, 
temporário, para a criação de um produto ou serviço. Como não é 
permanente, podemos afirmar que todos os projetos deveriam conter 
início, um desenvolvimento e um fim bem-definidos. O projeto é 
finalizado quando seus objetivos são alcançados, quando não for mais 
necessário ou quando ficar bem claro que seus objetivos não poderão 
ser atingidos ou não é compensador ir em frente. 

 

Os conceitos apresentados acima vão ao encontro da definição de projeto do 

Project Management Institute (PMI). Criada em 1969 nos Estados Unidos, a instituição 

é considerada a mais reputada organização a tratar de gerenciamento de projetos e a 

responsável pelo desenvolvimento do Project Management Body of Knowledge 

(PMBoK), guia que traz as melhores práticas utilizadas e aplicadas na condução de 

projetos e considerado a principal referência no tema. De acordo com o PMI, um 

projeto é “[...] um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 
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resultado exclusivo. A sua natureza temporária indica um início e um término 

definidos” (PMBOK, 2008, p.11). Ainda de acordo com o guia, o caráter temporário 

refere-se ao projeto propriamente dito, e não ao serviço ou produto final por ele gerado 

– este tende a ter um caráter duradouro. Além disso, a temporalidade de um projeto 

não significa que este será, necessariamente, de curta duração. Embora alguns os 

sejam, é comum a existência de projetos de duração mais longa. Entretanto, 

independente do prazo, todos possuirão um ciclo claramente definido com suas 

etapas, o que muitos autores denominam ciclo de vida de um projeto. 

Para Vargas (2005, p.38), “as fases do ciclo de vida de um projeto dependem, 

intimamente, da natureza do projeto.” Mesmo tendo início, meio e fim, as fases que 

formarão o ciclo de vida do projeto poderão ser moldadas de acordo com sua natureza 

e com a organização que o está desenvolvendo. 

Ainda de acordo com Vargas (2005), um projeto é dividido em cinco fases: 

inicialização, aonde são definidos os objetivos e a missão do projeto; planejamento, 

na qual são definidas as estratégias de abordagem; execução, fase em que são 

consumidos grande parte do orçamento e do esforço para colocar em ação o que foi 

definido nas fases anteriores. Justamente por isso, erros cometidos durante as fases 

de inicialização e planejamento serão evidenciados durante a execução do projeto; 

fase de controle, que acontece de forma paralela ao planejamento e à execução do 

projeto e cujo objetivo é acompanhar o que está sendo realizado e propor ações 

corretivas tão logo sejam detectadas anormalidades e; finalização, fase em que o 

trabalho é avaliado por auditorias interna e externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ciclo de vida de um projeto 
Fonte: Vargas (2005, p. 35) 
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Para que um projeto seja considerado de sucesso, isto é, para que se atenda 

aos objetivos propostos dentro dos prazos e custos pré-estabelecidos, o 

gerenciamento de projetos assume um papel fundamental. Para Valle et al. (2007, p. 

16) gerenciamento de projetos pode ser definido como “a aplicação de conhecimento, 

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de atender às suas 

demandas.”  Conceito semelhante ao de Valle et al. é apresentado por Quershi et al. 

(2009), que define gerenciamento de projetos como a maneira de execução, de 

expertise, do uso de técnicas e equipamentos, o conhecimento e o modus operandi 

de uma ampla gama de atividades para o cumprimento dos requisitos de um projeto 

específico. 

O gerenciamento de projetos, considerado uma área distinta da atividade 

gerencial, nasceu nos Estados Unidos logo no início da segunda metade do século 

20. A partir dos conhecimentos adquiridos pelos militares norte-americanos, pela 

NASA, pelas indústrias aeroespaciais e da computação surgem as primeiras 

ferramentas e técnicas voltadas especificamente ao gerenciamento de projetos, tais 

como o PERT – Program Evaluation and Review Technique (SHENHAR; DVIR, 2007). 

Embora Garel (2013) enfatize a inexistência de um evento particular ou uma figura 

específica que possa ser considerado como o grande responsável pela modernização 

da gestão de projetos, Kerzner (2010) destaca as crises econômicas – recessões de 

1979/83 e 1989/93 - como propulsoras da adoção da gestão de projetos pelas 

empresas. Para o autor, até o final da década de 70 a gestão de projetos era admitida 

apenas nos setores do mercado orientados a projetos. Nos demais setores, a 

sobrevivência de projetos não estava relacionada a um fluxo continuado destes, mas 

aos produtos e serviços produzidos. As empresas eram, em sua maioria, híbridas – 

não orientadas a projetos, mas com algumas divisões voltadas para este fim. 

Entretanto, ainda segundo o autor, ao final da crise de 79/83, as empresas começaram 

a reconhecer os benefícios da utilização da gestão de projetos mas, por hesitação, 

tendiam a voltar ao modelo de gerenciamento tradicional. Já a partir da crise de 89/93, 

observa-se um processo de demissões de gerentes e pessoal administrativo e o 

crescimento da gestão de projetos em setores não orientados especificamente para 

projetos. 

As profundas transformações enfrentadas pelas organizações nas últimas 

décadas, decorrentes sobretudo dos processos de globalização econômica e 

tecnológica, resultaram em uma maior importância do gerenciamento de projetos. 
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Para sobreviver em um ambiente cada vez mais competitivo, no qual a inovação e a 

otimização na alocação de recursos podem representar o diferencial entre 

permanecer ou sair do mercado, as organizações encontram no gerenciamento de 

projetos um importante aliado para implementar e adequar de forma ágil estratégias 

capazes de atender às constantes mudanças. Conforme ressalta Kerzner (2010, p. 

23) “os executivos perceberam que as organizações devem ser mais dinâmicas, ou 

seja, elas devem ser capazes de se reestruturar rapidamente conforme as 

necessidades do mercado”. 

O Guia PMBOK (2013), já citado aqui como a principal referência no tema, 

estabelece áreas de conhecimentos - conjunto de conceitos, termos e atividades que 

compõem um campo profissional, de gerenciamento de projetos ou uma área de 

especialização - que são usadas na maior parte dos projetos e que contribuem para 

um bom gerenciamento destes. Com a inclusão, a partir da 5ª edição do guia, de uma 

nova área, denominada “partes interessadas”, estas alcançaram o total de dez áreas 

de conhecimento que englobam 47 processos. Segue, no Quadro 1, um resumo dos 

objetivos de cada área e dos processos envolvidos durante as fases do projeto: 
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Ciclo do projeto 

Área do 

conhecimento 
Resumo do objetivo 

Processos de 

Iniciação 
Processos de planejamento 

Processos de 

execução 

Processos de 

monitoramento e 

controle 

Processos de 

encerramento 

1. integração 

Identificar, definir, combinar, 

unificar e coordenar os diversos 

processos e atividades de 

gerencia de projetos 

1.1 Desenvolver 

o termo de 

abertura do 

projeto 

1.2 desenvolver o plano de 

gerenciamento do projeto 

1.3 Orientar e 

gerenciar o 

trabalho do 

projeto 

1.4 Monitorar e 

controlar o trabalho 

do projeto 

1.5 Realizar o 

controle integrado de 

mudanças 

1.6 Encerrar o 

projeto ou fase 

2. Escopo 

Definir, estruturar, controlar e 

alocar os esforços do projeto de 

acordo com os objetivos e 

requisitos necessários para 

finalizá-lo com sucesso 

 

2.1 Planejar o 

gerenciamento do escopo 

2.2 Coletar os requisitos 

2.3 Definir o escopo 

2.4 Criar a EAP 

 

2.5 Validar o escopo 

2.6 Controlar o 

escopo 

 

3. Tempo 

Gerenciar o término pontual do 

projeto 

 

3.1 Planejar o 

gerenciamento do 

cronograma 

3.2 Definir atividades 

3.3 Sequenciar as 

atividades 

3.4 Estimar os recursos das 

atividades 

3.5 Estimar as durações 

das atividades 

 
3.7 Controlar o 

cronograma 
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3.6 Desenvolver o 

cronograma 

4. Custos 

Estimar, orçar e controlar o custo 

para o projeto terminar dentro do 

orçamento aprovado 
 

4.1 Planejar o 

gerenciamento dos custos 

4.2 Estimar os custos 

4.3 Determinar o orçamento 

 
4.4 Controlar os 

custos 
 

5. Qualidade 

Determinar as políticas de 

qualidade, os objetivos e as 

responsabilidades para garantir 

que os requisitos do projeto 

sejam cumpridos e validados  

 

 

5.1 Planejar o 

gerenciamento da 

qualidade 

5.2 Realizar a 

garantia da 

qualidade 

5.3 Controlar a 

qualidade 
 

6. Recursos 

Humanos 

Organizar, gerenciar e guiar a 

equipe do projeto 
 

6.1 Planejar o 

gerenciamento dos 

recursos humanos 

6.2 Contratar ou 

mobilizar a equipe 

do projeto 

6.3 Desenvolver a 

equipe do projeto 

6.4 Gerenciar a 

equipe do projeto 

 
1.6 Encerrar o 

projeto ou fase 

7. 

Comunicação 

Assegurar que as informações 

do projeto sejam geradas, 

coletadas, distribuídas, 

armazenadas, recuperadas e 

organizadas de maneira 

oportuna e apropriadas 

 

7.1 Planejar o 

gerenciamento das 

comunicações 

7.2 Gerenciar as 

comunicações 

7.3 Controlar as 

comunicações 
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8. Riscos 

Aumentar a probabilidade e o 

impacto dos eventos positivos e 

reduzir a probabilidade e o 

impacto dos eventos negativos 

no projeto 

 

8.1 Planejar o 

gerenciamento dos riscos 

8.2 Identificar os riscos 

8.3 Realizar a análise 

qualitativa dos riscos 

8.4 Realizar a análise 

quantitativa dos riscos 

8.5 Planejar as respostas 

aos riscos 

 8.6 Controlar riscos  

9. Aquisições 

Comprar ou adquirir produtos, 

serviços ou resultados externos 

à equipe do projeto 

 

9.1 Planejar o 

gerenciamento das 

aquisições 

9.2 Conduzir as 

aquisições 

9.3 Controlar as 

aquisições 

9.4 Encerrar 

as aquisições 

10. Partes 

Interessadas 

Identificar todos que possam 

impactar ou serem impactados 

pelo projeto, analisar as 

expectativas e seu impacto no 

projeto e desenvolver 

estratégias para o engajamento 

eficaz nas decisões e execução 

do projeto 

10.1 Identificar 

as partes 

interessadas 

10.2 Planejar o 

gerenciamento das partes 

interessadas 

10.3 Gerenciar o 

engajamento das 

partes 

interessadas 

10.4 Controlar o 

engajamento das 

partes interessadas 

 

Quadro 1: Resumo dos objetivos e processos das áreas de conhecimento 
Fonte: PICCIRILLO (2017, p. 34 e 35) 
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Observando o Quadro 1, é possível perceber a importância dada ao 

planejamento de um projeto, já que de um total de 47 processos, 24 fazem parte deste 

grupo. 

O inter-relacionamento entre as dez áreas contribui para o sucesso na gestão 

de um projeto, que numa visão tradicional está relacionado, de acordo com Verzuh 

(2000), a três parâmetros - prazo, orçamento e qualidade. Ou seja, um projeto será 

considerado bem-sucedido ao entregar o produto acordado dentro do cronograma, 

não extrapolando o orçamento inicialmente previsto e atendendo aos requisitos de 

qualidade previamente combinado entre as partes.  

Estes parâmetros remetem à tríade de prazo, custos e escopo, muito adotada 

nas metodologias tradicionais de gestão de projetos. Segundo Noro (2012, p.134), “a 

teoria da tripla restrição considera que o projeto possui, como principais restrições, o 

custo, o tempo e o escopo/qualidade.” Ainda segundo o autor, será o foco do projeto 

que definirá a escolha entre escopo e qualidade. Caso as principais restrições sejam 

o tempo, o custo e o escopo, a consequência será um impacto na qualidade do projeto. 

Se, por outro lado, for dada prioridade à qualidade, o impacto ocorrerá na variável 

escopo.  

Kerzner (2010) vai além da definição de sucesso estabelecida por Verzuh. Para 

o autor, entregar um projeto dentro do prazo, do orçamento e com o nível de qualidade 

desejado é apenas um dos componentes que devem medir o sucesso de um projeto. 

Para a mensuração do sucesso, além destes fatores, que o autor define como 

primários, deve-se levar em conta também os fatores secundários – aceitação pelo 

cliente e concordância do cliente em relação à utilização de seu nome como 

referência. 

Já para Shenhar et al. (1997), a percepção do sucesso varia tanto de uma 

pessoa para outra quanto ao longo do tempo. Desta forma, os autores propõem que 

seja feita uma avaliação em quatro dimensões: 

 Dimensão 1 – Eficiência do projeto: diretamente relacionada à gestão 

do projeto, avalia se sua finalização ocorreu dentro do prazo e 

orçamento estipulado. Admite-se, ainda, a possibilidade da inclusão de 

indicadores próprios de um determinado segmento como, por exemplo, 

número de alterações realizadas no produto antes de disponibilizá-lo 

para venda. 
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 Dimensão 2 – Impacto ao cliente: avalia se as reais necessidades dos 

clientes foram atendidas. Utiliza métricas como a satisfação do cliente 

com o produto e sua propensão a adquirir uma extensão do projeto 

 Dimensão 3 – Sucesso do negócio: avalia a capacidade de o projeto 

impactar diretamente na organização, levando em consideração 

indicadores financeiros, tais como aumento na receita e nos lucros, e 

aumento na participação da empresa no mercado. 

 Dimensão 4 – Preparação para o futuro: avalia a contribuição do projeto 

para a sobrevivência da organização no longo prazo, seja através de 

inovações no processo produtivo, desenvolvimento de novos produtos 

ou criação de novos mercados.  

 

De acordo com Bonfin, Nunes e Hastenreiter (2012, p.72), “existe uma estreita 

relação entre o nível de sucesso dos projetos de uma empresa e sua maturidade em 

tocar projetos”. Embora, obviamente, qualquer organização almeje atingir um bom 

nível de maturidade em gerenciamento de projetos, a prática tem revelado que este 

nível não é atingido tão rapidamente. Para Kerzner (2010), cada organização passará 

pelo seu próprio processo de maturidade até que se atinja a excelência na gestão de 

projetos. A maturidade, neste campo de atuação, é definida como “o desenvolvimento 

de sistemas e processos que são por natureza repetitivos e garantem uma alta 

probabilidade de que cada um deles seja um sucesso” (NORO, 2012, p.135). 

Para que consiga atingir a maturidade na gestão de projetos e, 

consequentemente, elevar o nível de sucesso, as organizações procuram escolher 

uma metodologia de gerenciamento que melhor se adapte às suas necessidades e ao 

tipo de projeto que executam. Segundo Xavier (2015), embora não seja considerada 

uma metodologia, uma vez que trata apenas do que é necessário para o 

gerenciamento de projetos, sem especificar a maneira e a sequência nas quais os 

processos devem ser realizados, o Guia PMBOK define um padrão de gerenciamento 

de projetos e é, como já citado anteriormente, a principal referência no tema e a base 

para a criação de várias metodologias.  

De acordo com Kerzner (2010), embora estas metodologias se aproveitem dos 

princípios, métodos, técnicas e conceitos difundidos pelo Guia para criar novas formas 

de gerenciar projetos, algumas características devem ser inerentes a todas elas, tais 

como:  
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 Possuir um nível mínimo de detalhismo; 

 Utilização de modelos; 

 Utilização de técnicas padrões de planejamento, programação e 

controle; 

 Padronização dos relatos de desempenho; 

 Flexibilização na aplicação dos projetos; 

 Se necessário, admitir flexibilidade para melhorias; 

 Facilidade de entendimento e aplicação e; 

 Aceitação e aplicação em toda a organização. 

 

Embora o PMBOK enfatize sua aplicabilidade em todos os tipos de projetos, as 

evidências indicam outra realidade. Segundo Piccirillo (2017), estudos mostram um 

número significativo de projetos que, após um planejamento detalhado, linear e 

padronizado, não foram finalizados dentro do tempo e orçamentos previstos, com a 

qualidade adequada e sem atingir as expectativas dos clientes e da própria equipe 

que o estava desenvolvendo.   

Em um ambiente cada vez mais dinâmico e inovador, aonde as organizações 

precisam constantemente se adaptar a uma nova realidade, pensar em 

gerenciamento de projetos como um conceito estático e padronizado perde parte do 

sentido. Para Serrador e Pinto (2015), projetos executados em ambientes complexos 

e inovadores tendem a ter muitos desvios. Assim, abordagens que possam facilitar a 

implementação de ações para resolver estes desvios ganham importância em 

detrimento de planos iniciais detalhados.  

Segundo Highsmith (2012), inicialmente este novo padrão de gerenciamento 

de projetos, denominado Padrão Ágil, surgiu para atender projetos de software. 

Posteriormente, as técnicas e ferramentas desenvolvidas foram adaptadas para 

outras organizações inseridas em ambientes inovadores e com constantes mudanças. 

Um importante marco desta transição foi o Manifesto Ágil, que surgiu após uma 

conferência realizada nos EUA, em 2001, com profissionais da área de tecnologia da 

informação com o objetivo de debater a eficácia dos métodos tradicionais de gestão 

aplicados em ambientes de incerteza. 

Metodologias ágeis, de acordo com Soares (2004), compartilham algumas 

características básicas, como desenvolvimento interativo e incremental, comunicação 
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e redução de produtos intermediários. O autor defende ainda que, para ser 

considerada ágil, a metodologia não deve focar em prever mudanças, mas aceitá-las 

e responder a elas. Ao trabalhar desta maneira, serão maiores as possibilidades de 

atender aos requisitos dos clientes, que muitas vezes são mutáveis.  

Como aspectos positivos do gerenciamento ágil de projetos, Piccirillo (2017) 

destaca uma melhor comunicação e maior envolvimento dos membros da equipe. Por 

outro lado, o fato de gerar pouca documentação – levando à perda de conhecimentos, 

baixa gestão de risco e de estimativa de custos são enfatizadas pelo autor como 

pontos negativos desta metodologia. Não há, portanto, uma definição sobre qual a 

abordagem mais eficiente, sendo ideal, segundo o autor, que ambas trabalhem de 

maneira complementar em um ambiente mais produtivo de gestão de projetos.   

2.2 GERENCIMENTO DE PROJETOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

Ao falar da gestão de projetos na administração pública, é importante 

compreender a evolução desta administração ao longo do tempo e, principalmente, 

suas particularidades, uma vez que o cenário enfrentado pelo gestor público difere 

consideravelmente do enfrentado por gestores da iniciativa privada. 

O Estado, assim como os demais organismos vivos, passa por constantes 

mudanças para se ajustar e se adequar à realidade de cada época. Bresser-Pereira 

(1998) apud Costin (2010) identificou três maneiras de organização do Estado: a 

primeira delas, denominada administração patrimonialista, caracterizava-se sobretudo 

pela falta de separação entre o bem público e privado. O governante, representado 

geralmente pelo rei, era soberano e dono de todas as riquezas da nação. Numa 

tentativa de romper com a administração patrimonialista surge, em 1900, a proposta 

weberiana de administração, denominada administração burocrática, que pregava a 

organização racional-legal do estado e caracterizava-se pela impessoalidade, 

buscando construir uma estrutura que fosse de fato capaz de atender ao interesse 

público. Por fim, o autor identifica uma terceira forma de administração pública – a 

administração gerencial, que inspirada no setor privado busca definir objetivos 

estratégicos e modernizar os meios de produção para atingir para atingir os resultados 

esperados.  

Em maior ou menor grau e com algumas diferenças de período, grande parte 

das nações desenvolvidas passaram pelos dois primeiros estágios até atingir a 
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administração gerencial. Entretanto, de acordo com Gomes (2009), tanto no Brasil 

quanto nos demais países da América Latina, as reformas de Estado não obtiveram o 

sucesso almejado, sendo que o próprio fato de amplas reformas estarem 

constantemente presentes nas agendas dos governos é uma clara evidência do 

insucesso das tentativas anteriores. 

Especificamente no caso brasileiro, segundo Gomes (2009), a primeira 

tentativa de quebrar as fortes características patrimonialistas presentes em nossa 

administração pública remonta ao Estado Novo de Vargas, com a criação do 

Departamento de Administração do Setor Público (DASP). Este projeto consistia em 

um forte investimento do estado na promoção de desenvolvimento econômico ao 

mesmo tempo em que eram realizadas reformas administrativas, tais como a criação 

do concurso público e promoção de funcionários públicos mediante critérios 

meritocráticos. Ainda segundo o autor, embora o projeto tenha sido bem-sucedido 

quanto à implementação de uma burocracia weberiana na administração direta, não 

houve uma completa eliminação de algumas características patrimonialistas, que 

estão presentes até os dias atuais. 

As reformas administrativas continuaram a fazer parte dos governos 

subsequentes, ora dando mais autonomia e flexibilidade, como a criação de uma 

administração paralela no governo JK, com a proliferação de órgãos da administração 

indireta ou do Programa Nacional de Desburocratização, lançado em 1979 pelo então 

presidente João Batista Figueiredo, ora reforçando a centralização, ocorrida com a 

reforma constituinte de 1988. Com esta reforma, na qual foi instituído o Regime 

Jurídico Único e o fortalecimento de regras mais rígidas para os concursos públicos, 

as autarquias e fundações perderam grande parte da autonomia conquistada nos 

governos anteriores (GOMES, 2009). 

Ainda segundo Gomes (2009), a última grande tentativa de fazer uma reforma 

visando a modernização da gestão pública foi realizada em 1995 pelo governo 

Fernando Henrique Cardoso. Alinhada aos preceitos da Nova Gestão Pública, a 

reforma passou a priorizar o controle sobre os resultados em detrimento ao controle 

sobre os procedimentos. O autor destaca, como o grande símbolo da mudança, a 

alteração promovida pela Emenda Constitucional 19, de 04 de junho de 1998, no caput 

do artigo 37 da Constituição Federal, que além da legalidade, impessoalidade, 

moralidade e publicidade, passa a incluir a eficiência no roll dos princípios 

constitucionais da Administração Pública. 
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Já para Gomes (2013), não há uma fixação concreta para o enquadramento 

histórico da administração pública brasileira. Embora o autor concorde com Gomes 

(2009) que a administração patrimonialista se estendeu do período colonial até a Era 

Vargas, quando foram implementadas medidas que nos levaram ao modelo de 

administração burocrática, a transição desta fase para a administração gerencial não 

é tão clara. 

A tentativa brasileira de adoção do modelo gerencial de administração pública 

foi motivada a partir de importantes mudanças nas políticas de gestão pública 

ocorridas na década de 80, sobretudo na Inglaterra e Estados Unidos. Conforme 

ressalta Paes de Paula (2005), estes países passavam por uma forte onda liberalista. 

O governo de Margareth Thatcher, a fim de combater o crescimento de outros países 

no mercado internacional, procurava resgatar os valores vitorianos como esforço, 

trabalho duro, ambição criativa, inovação, flexibilidade e a responsabilidade. Ronald 

Reagan, também procurando implementar um ideal liberalista, desenvolvia um culto a 

excelência, mostrando a força da iniciativa individual para o alcance do crescimento e 

do progresso. Fica claro, portanto, a forte cultura empreendedora servindo de base 

para a gestão pública destes dois países. 

Secchi (2009) também relaciona as transformações ocorridas no cenário 

mundial a partir da década de 80 com o surgimento de dois novos modelos - a 

Administração Pública Gerencial (APG) e o Governo Empreendedor (GE). Baseados 

em valores como eficiência, eficácia e competitividade, ambos nasceram para 

substituir o modelo burocrático de Max Weber. No Brasil, a Nova Gestão Pública 

equivale à Administração Pública Gerencial, “diferenciada pelo uso das práticas 

gerenciais com foco na descentralização, delegação de autoridade, eficácia, 

planejamento, organização, liderança e controle sobre o desempenho.” (FURTADO e 

TEIXEIRA, 2011, p.3). 

A adoção dos princípios do gerencialismo pela Nova Administração Pública 

também é ressaltada por Bresser-Pereira (1998). Considerado peça chave ao ser 

nomeado para dirigir o Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE) 

durante a reforma promovida pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, em 

1995, o autor enfatiza que no modelo, que engloba as esferas municipal, estadual e 

nacional, a profissionalização da gestão pública e o uso de ideias e ferramentas de 

gestão do setor privado possuem papel preponderante para alcançar os objetivos 

traçados. A adoção da cultura gerencial e a utilização de métodos de gestão do setor 
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privado estão relacionados, respectivamente, à dimensão cultural e de gestão, que 

em conjunto formavam a base para a reorganização do Estado e fortalecimento do 

seu núcleo estratégico. 

O fato de o setor público passar a utilizar o gerenciamento de projetos, uma 

das mais importantes ferramentas de gestão da iniciativa privada, está diretamente 

relacionado com a modernização da gestão pública e a implantação da administração 

gerencial por parte dos governos. O crescimento deste segmento foi tanto que, 

conforme ressalta Pisa e Oliveira (2013), a terceira edição do Guia PMBOK trouxe 

uma extensão voltada especificamente para o setor público, denominada 

“Governement Extension to a Guide to the Project Management Body of Konwlegde”. 

No caso brasileiro, a adoção do gerenciamento de projetos no serviço público 

foi útil tanto para controlar os custos e otimizar os serviços prestados pelo Estado 

quanto para atender algumas determinações legais. De acordo com Santos e Costa 

(2013), durante o segundo governo Fernando Henrique Cardoso, iniciado em 1999, 

houve a extinção do MARE e a criação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, que passou a ser o responsável pelo planejamento governamental, que 

ganhou importância com o lançamento do PPA – Plano Plurianual 2000-2003. 

Instituído pela Constituição Federal de 1998, em seu art. 165, Inciso I, §1º, a 

realização do planejamento do governo através do PPA passou a seguir diretrizes 

estratégicas da Presidência da República e a adotar um novo conceito de programa, 

aonde as ações e recursos do governo passaram a ser alocados de acordo com 

objetivos previamente definidos, tendo o gerente de programa como a figura central 

neste processo. 

De acordo com Silveira (2002), o programa passa a ser uma referência para a 

gestão, cujo objetivo se articula claramente com uma demanda, com um problema a 

ser resolvido ou com uma oportunidade que se quer aproveitar na sociedade. 

 Procurando adaptar ao setor público as técnicas e conceitos desenvolvidos 

para a iniciativa privada, o Governo Federal, ao editar o Manual Técnico de Orçamento 

de 2017, definiu projeto como: 

 

Instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, 
das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou 
aperfeiçoamento da ação do governo. (BRASIL, 2017, p.39) 
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Com esta mudança no planejamento, aonde o PPA assume um papel 

preponderante na administração pública, definindo os programas e projetos 

prioritários de cada gestão, a utilização das técnicas de gerenciamento de projetos 

torna-se imprescindível para gerir e controlar os grandes volumes de recursos 

públicos. 

Apesar deste crescimento, a gestão de projetos ainda apresenta deficiências 

na esfera pública, sobretudo em instituições que seguem o modelo burocrático de 

administração pública. Ademais, mesmo em instituições públicas com uma gestão 

moderna, com foco em controle finalístico ou em resultados, a gestão de projetos 

apresenta particularidades que a difere daquela adotada nas organizações privadas. 

Para Thilmann (2001), algumas instituições, apesar de adotarem o modelo gerencial, 

não possuem ferramentas de gestão adequados, sendo estas geralmente superficiais 

e pouco eficazes. O autor defende a necessidade de se propor novas formas de 

organizar o trabalho e a criação de instrumentos mais flexíveis de gestão. 

 Pisa e Oliveira (2013) afirmam que as diferenças entre projetos púbicos e 

privados decorrem, principalmente, da necessidade de envolvimentos de inúmeros 

órgãos no setor público, que incluem desde os responsáveis pelo planejamento e 

autorização, os gestores dos projetos e, por fim, os órgãos de controle, que se dividem 

em controle externo, no caso da União, controle este exercido pelo Congresso 

Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU), e controle interno do 

Poder Executivo, que é realizado pela Controladoria Geral da União (CGU). Valle et 

al. (2007)  destaca que, dada a dificuldade na comunicação dentro das organizações 

públicas, que muitas vezes ocorre de maneira incompleta e distorcida, nem sempre 

os objetivos, métodos e técnicas necessárias para se alcançar os objetivos traçados 

são repassados de forma clara. Assim, para os autores, a gestão dos aspectos 

humanos se revelam como o grande desafio da gestão de projetos na esfera pública. 

Ao mencionar os inúmeros órgãos envolvidos em projetos públicos, seja na 

esfera municipal, estadual ou federal, Pisa e Oliveira (2013) destacam que os atores 

envolvidos nem sempre compartilham do mesmo objetivo ou mesmo o método 

necessário para atingi-lo. Oliveira e Melhado (2001) destacam ainda outras 

características que diferem os projetos públicos do privados, tais como: 

 Caráter social dos projetos governamentais; 

 Obrigatoriedade de seguir a Lei Orçamentária Anual (LOA), que exige 

que os recursos do projeto estejam previstos em lei; 
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 Necessidade de obediência à Lei 8.666/93; 

 Excesso de normas e regras do setor público, que muitas vezes 

ocasionam atrasos na execução dos projetos; 

 Necessidade de prestação de contas à sociedade. 

 

O caráter social dos projetos públicos pode ser considerado uma das diferenças 

mais marcantes em relação aos projetos gerenciados pela iniciativa privada. O fato de 

não objetivar o lucro, mas sim prestar um serviço de qualidade e atender às 

necessidades da sociedade, torna insuficiente apenas importar ferramentas e técnicas 

do setor privado. Para Peter (2008), faz-se necessário um planejamento rigoroso, no 

qual sejam levantados todos os aspectos peculiares do setor antes de avançar à etapa 

de implementação do projeto. 

Além de pontos citados acima, Santos e Costa (2013) destacam a baixa 

preocupação com a qualidade dos serviços prestados, a deficiência nos treinamentos 

dados aos servidores públicos, que tendem a ser pontuais e voltados a atender 

necessidade imediatas, sem um plano capacitação contínuo e, por fim, a resistência 

a mudanças como outros fatores que dificultam a implementação do gerenciamento 

de projetos no setor público. Ainda segundo os autores, embora a resistência à 

mudanças também exista na iniciativa privada, nas empresas públicas esta tende a 

ser consideravelmente maior, além de estar presente tanto na esfera individual quanto 

na organizacional.  

Ao analisar as particularidades de projetos públicos, percebe-se que certos 

aspectos, tais como seu caráter social, obediência à legislação, dentre outros, 

dificilmente deixarão de fazer parte do cenário enfrentado pelo gestor público. 

Entretanto, existem inúmeros pontos passíveis de melhoria que, se trabalhados, 

poderão otimizar a gestão destes projetos. Estes aspectos estão relacionados a uma 

transformação cultural das instituições. A gestão de projetos impõe às organizações, 

tanto às privadas quanto, principalmente, às públicas, uma nova cultura de trabalho. 

Osório (2005) defende que o administrador público desenvolva novas competências, 

deixando de apenas cumprir os anseios do legislador e, com mais autonomia – fruto 

da mudança cultural - quebre paradigmas e passe a usar seus conhecimentos e 

habilidades para buscar resultados contínuos, tornando-se de fato um gestor.  Nodari 

et al. (2007) segue linha semelhante ao apontar a importância da capacitação dos 
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servidores públicos em gestão de projetos como uma das formas de não comprometer 

a metodologia do trabalho. 

A importância do envolvimento do alto escalão das organizações no processo 

de transformação cultural é defendida por Valle et al. (2007) e Zoghbi e Martins (2009). 

Para estes, a legalidade da implantação de uma nova cultura está diretamente 

relacionada a um fortalecimento da gestão do conhecimento e da informação, que por 

sua vez somente será alcançada se apoiada pelo alto escalão do governo. Já para 

Valle et al. (2007), partirá do alto escalão definir e, sobretudo, apresentar aos 

envolvidos a visão da organização e o cenário futuro almejado, que possui um aspecto 

motivador e, até certo ponto, flexível, uma vez que pode ser modificado caso novos 

desafios sejam identificados. Ainda segundo os autores, a partir do momento em que 

ocorre um entendimento claro sobre a razão da existência do projeto, é possível que 

o projeto público obtenha um ambiente participativo, aumento assim sua chance de 

sucesso. 

2.3 GESTÃO POR PROCESSO EM IFES 
 

Embora Biazzi, Muscat e Biazzi (2011) afirmem que, nas últimas duas décadas, 

o setor público tenha sido pressionado a apresentar um melhor desempenho, com 

maior transparência e avaliação de resultados, tendo que buscar melhorias em sua 

forma de operar, muitas vezes recorrendo a práticas gerenciais adotadas no setor 

privado, para Carvalho e Souza (2017), os processos de trabalho das instituições 

públicas são caracterizados por um excessivo apego às normas e pela falta de 

questionamento das rotinas de trabalho. Apesar de alguns nichos da administração 

pública terem passado por um processo de modernização em sua gestão, de uma 

maneira geral as Instituições Federais de Ensino Superior convivem com um modelo 

de gestão obsoleto, caracterizado por ser extremamente lento, rígido e hierarquizado. 

Vieira e Vieira (2004, p. 181) observam uma dicotomia nas universidades públicas, 

pois são “instituições recalcitrantes à mudança e muito rarefeitas à inovação, embora 

representem per si o lugar onde, por objetivos fins, se gera conhecimento e inovação”. 

Ainda segundo os autores, a estrutura burocrática das universidades federais 

brasileiras atinge tanto o campo administrativo quanto o acadêmico, fazendo com que 

as três dimensões da atividade universitária – pesquisa, ensino e extensão – fiquem 

sujeitas à normas obsoletas e muitas vezes desnecessárias, tornando-se verdadeiras 
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reféns da burocracia. Estas características das IFES vão de encontro às normas 

associadas aos orçamentos públicos, “que incluem a efetividade e a eficiência 

organizacionais, a visibilidade social e o controle governamental e social” (BIAZZI, 

MUSCAT E BIAZZI, 2011, P. 869). 

Entretanto, o cenário das universidade federais mostrado por Vieira e Vieira 

(2004) e corroborado por Silva Jr. (2000), para quem estas instituições foram 

estruturadas para mudar lentamente, como forma de perenizar suas atividades, 

parece estar começando a mudar. De acordo com Cunha (2012, p.7), as Instituições 

Públicas de Ensino Superior (IPES) têm procurado “adotar novos modelos de gestão 

aplicados em empresas privadas no intuito de melhorar a qualidade de seus serviços.” 

Este fenômeno também foi observado por Carvalho e Souza (2017), que destacam os 

constantes desafios de gestão enfrentados pelas universidades na busca por formas 

mais eficientes e eficazes de atuação, sendo os aspectos relacionados à política 

educacional, demandas do setor produtivo, flutuações na demanda por cursos e as 

novas necessidades e expectativas por parte dos discentes os grande motivadores 

desta mudança. 

Assim, para melhorar a qualidade de seus serviços, é fundamental que as 

instituições públicas passem a adotar modelos de gestão da iniciativa privada, 

adaptando-os ao contexto do setor público.  

 

As evidências sugerem que, se não se considerar a estrutura, a 
burocracia, o ambiente político de organizações públicas e outras 
características específicas do setor, iniciativas de aperfeiçoamento 
podem vir a falhar. Há evidências, portanto, de que os modelos de 
aperfeiçoamento devam ser adaptados ao contexto do setor público. 
(BIAZZI; MUSCAT e BIAZZI, 2011, p.871). 

 

Tal qual a gestão de projetos, a gestão por processos também foi importada da 

iniciativa privada e se constitui em uma importante ferramenta para substituir uma 

administração centralizada e hierárquica por uma flexível, com foco em resultado 

(Paim et al., 2009). Seguindo o pensamento de Paim, Biazzi, Muscat e Biazzi (2011), 

uma melhor gestão das IFES passa pela implementação da gestão por processos. A 

utilização desta ferramenta permitirá uma otimização no planejamento e execução das 

atividades, utilização dos recursos de forma mais eficiente, realização de prevenção 

e solução de problemas e eliminação de atividades redundantes. Como consequência, 

haverá um aumento da produtividade e agregação de valor à prestação de serviços. 
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Processos são definidos por Paim (2002) como uma estruturação-

coordenação-disposição lógico-temporal de ações e recursos cujo objetivo é gerar 

produtos e/ou serviços aos clientes, sendo que estes podem estar relacionados à 

atividade de apoio ou à atividade fim da organização.  

Biazzi, Muscat e Biazzi (2011, p. 871) definem processo como um “conjunto de 

atividades que transformam recursos ou entradas (materiais, mão de obra, 

informação, recursos financeiros, etc.) em resultados ou saídas (bens ou serviços)...” 

Os autores dividem os processos organizacionais em três categorias: processos 

operacionais; que estão relacionados às atividades-fim; processos de decisão, cujos 

resultados são decisões que se referem aos processos operacionais; e processos 

administrativos, que dão suporte à realização dos processos operacionais e de 

decisão. Os três tipos possuem inúmeras características em comum – envolvem 

sequências de atividades ligadas e interdependentes que transformam entradas em 

saídas, possuem início e fim com limites que podem ser definidos com certa precisão 

e possuem clientes internos ou externos à organização – e se diferenciam apenas nas 

naturezas das saídas.  

Uma das principais características dos processos, segundo Gonçalves (2000), 

é sua interfuncionalidade. Embora a realização de alguns processos ocorra 

integralmente dentro de uma unidade funcional, os principais processos de uma 

instituição são aqueles conhecidos como horizontais, assim denominados por 

atravessarem fronteiras das áreas funcionais. Tais processos são executados de 

forma transversal à estrutura vertical, estrutura esta típica das organizações 

estruturadas funcionalmente. 

Compreender melhor o funcionamento da organização, deixando de encarar as 

atividades como funções, departamentos ou produtos mas sim como um processo, 

torna-se ainda mais relevante quando se trata de uma organização com estrutura 

rígida a departamentalizada, como é o caso das IFES. De acordo com Vieira e Vieira 

(2004), o complexo formato organizacional das universidades, estruturados em 

faculdades, centros, institutos, decanatos, departamentos, escolas, colégios, 

comissões, coordenações, núcleos e outras formas funcionais tendem naturalmente 

a se constituir em organismos burocráticos de alta densidade e dispersão de poder. 

Assim, a gestão por processos surge como uma alternativa à visão estática e 

fragmentada presente nas universidades públicas, pois facilitará na compreensão da 

organização e no alcance das melhorias necessárias. Conforme ressalta Biazzi, 
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Muscat e Biazzi (2011), com esta ferramenta será possível evidenciar a sequência de 

atividades realizadas, cruzando departamentos e níveis hierárquicos até a saída dos 

produtos para atender o cliente final. 

Paim et al. (2009) definem gestão por processo como sendo um conjunto 

articulado de tarefas permanentes que visam a facilitar o funcionamento e a promover 

o aprendizado na organização no que tange aos seus processos de trabalho. Paiva et 

al. (2017) entendem a gestão de processos como um modelo de gestão que oferece 

as ferramentas adequadas para que se possa buscar a modernização e a melhora da 

qualidade dos serviços. Para Davenport (1994), a gestão de processos permite às 

organizações atingirem seus objetivos e manterem-se eficazes, maximizando os 

produtos com o mínimo de insumos. 

Vaz (2008, p. 3) defende que a gestão por processos, pelo fato de direcionar 

estes processos ao atendimento das demandas dos clientes, sejam eles internos ou 

externos, se constitui em um um “excelente instrumento para reverter a tendência à 

constituição de burocracias autocentradas no setor público”. Entretanto, o autor 

ressalta que as características do setor, tais como empecilhos legais, falta de 

recursos, incertezas políticas e descontinuidades administrativas, aumentam as 

chances de insucesso do redesenho de processos. 

De acordo com Smith e Finger (2007), e evolução da gestão de processos 

ocorreu em três ondas. A primeira delas iniciou na década de 50 com Deming e Juran 

e foi chamada de Total Quality Management (TQM), ou Qualidade Total, cujo 

reconhecimento ocorreu com a divulgação das normas que estabeleciam regras para 

um sistema de gestão da qualidade – Normas ISO (International Organization for 

Standardizations), A segunda onda, iniciada na década de 90, procurou otimizar os 

resultados da organização através da reengenharia e redesenho de processos. Esta 

fase foi caracterizada não só por uma redefinição dos processos, mas também das 

estruturas organizacionais e dos sistemas de informações. Por fim, para suprir 

algumas deficiências observadas nas fases anteriores, tais como excesso de 

formalismo e falta de linguagem padronizada, surge a terceira onda, denominada 

Buniness Process Managemente (BPM). 

A implantação de conceitos relativos a processos nas IFES vai ao encontro da 

ideia de Gonçalves (2000, p. 14). Para o autor, nas empresas de serviços, por 

exemplo, “o conceito de processo é de fundamental importância, uma vez que a 

sequência de atividades nem sempre é visível, nem pelo cliente, nem por quem realiza 
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essas atividades”. Biazzi, Muscat e Biazzi (2011) ressaltam que, principalmente no 

caso das instituições públicas de ensino superior, para que a gestão por processos 

tenha sucesso é importante que seja realizada uma preparação adequada para a 

intervenção, sensibilizando os servidores quanto ao comprometimento necessário e 

deixando claro os objetivos a serem alcançados.  

A etapa de sensibilização é importante para a implementação de mudanças em 

qualquer tipo de organização, seja ela pública ou privada. Entretanto, a recomendação 

dada por Biazzi, Mucat e Biazzi ganha importância a partir do momento em que as 

universidades federais são, mesmo quando comparada com outras organizações 

públicas, uma das que apresentam maiores restrições à mudanças. 

 

Não há a vontade de mudar, ao contrário, há resistência explícita e 
velada quando se levanta qualquer cogitação de transformar as 
realidades arcaicas que dominam as instituições federais de ensino 
superior. Pode-se identificar três razões principais a esse 
comportamento: o medo à mudança, os interesses pessoais e a 
proteção coorporativa. A mudança traz inovação e essa gera um 
sentimento de medo àqueles que já estão dominados por ambientes 
de trabalho altamente conservadores, os interesses pessoais estão 
referidos a possíveis perdas de status em nichos de poder localizados, 
e a proteção corporativa é a cumplicidade grupa. (VIEIRA e VIEIRA, 
2004, p. 183) 
 

A adoção da gestão por processos nas IFES, embora importante, não será 

simples tampouco rápida. Carvalho e Souza (2017) destacam a dificuldade para que 

se alcance o alinhamento das organizações, sejam elas públicas ou privadas, com a 

metodologia da gestão por processos, pois esta envolve pessoas, comunicações de 

vários tipos e muitas mudanças. No caso de instituições públicas, há o agravante de 

a quantidade de pesquisas sobre projetos de melhoria no setor público ser 

consideravelmente menor que no setor privado.  

Vizando propor um modelo de aperfeiçoamento de processos para IPES 

brasileiras, Biazzi, Muscat e Biazzi (2011) estudaram cinco casos em que houve a 

implantação destes projetos de aperfeiçoamento. Os objetos de estudos incluíram 

dois departamentos, um órgão central, uma divisão estadual ligada ao Ministério da 

Educação e Culura, responsável pelo registro de diplomas de graduação de 

Instituições de Ensino Superior (públicas e privadas) e, por fim, um projeto cujo 

objetivo era melhorar a gestão e a operacionalização de todos os processos 

administrativos de uma instituição pública de ensino superior. 



42 

Após fazer uma análise completa de cada caso, na qual foram levatandos 

pontos como as fases dos projetos, a forma como as equipes foram construídas e 

como os procedimentos foram realizados, comparando-os com os resultados 

alcançados, os autores chegaram a conclusões importantes sobre a implantação 

desta ferramenta. 

Dos cinco casos estudados pelos autores, os três em que os projetos foram 

concluídos com sucesso foram aqueles que receberam apoio da alta direção. Os 

casos em que os projetos foram interrompidos foram aqueles em que, desde o início, 

não houve este apoio ou o apoio foi perdido após uma troca de comando da alta 

direção. Entretanto, embora seja condição necessária, esta não é condição suficiente. 

O apoio da média gerência foi outro fator destacado como fundamental para o sucesso 

do projeto, pois caberá a ela a tarefa de motivar os demais funcionários da 

organização.  

Outros pontos observados por Biazzi, Muscat e Biazi (2011) foram a 

estabilidade empregatícia e a promoção de cursos de capacitação. No primeiro caso, 

foi observado um fator positivo, já que o medo de não ser demitido possibilitou uma 

participação mais eficiente e comprometida no projeto; e um negativo, já que 

funcionários contrários aos projetos passaram a faltar reuniões e resistir às mudanças. 

Ainda nesta linha, o fato de a remuneração dos servidores ser fixa e a participação 

em um projeto requerer maior dedicação e tempo de trabalho pode se um fator a 

desencorajar sua participação. Com relação à participação dos funcionários em curso 

de capacitação, observou-se que, na única instituição em que ele foi aplicado, houve 

uma maior motivação e compreensão sobre os trabalho executados. 

Além de citar o sucesso obtido num estudo elaborado para melhorar os 

processos críticos de uma coordenação de curso de graduação na Universidade 

Federal da Paraíba, cuja conclusão foi a de que a gestão por processos, ao ser 

aplicada em instituições públicas, traz benefícios para a organização, Carvalho e 

Sousa (2017) destacam a implantação de uma unidade organizacional específica de 

projeto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalho este que os autores 

consideram como modelo de redesenho e gerenciamento de processos nas 

Instituições Federais de Ensino Superior. Corroborando a conclusão de Biazzi, Muscat 

e Biazzi, Carvalho e Souza (2017) destacam a importância da capacitação dos 

servidores, pois é através dela que a cultura de processos é disseminada pela 

instituição. 
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A adoção de técnicas de mapeamento e modelagem de processos, além de 

dar transparência e conhecimentos dos procedimentos realizados, otimizando a 

gestão das IFES, constitui uma etapa fundamental para o desenvolvimento de um 

sistema, pois irá facilitar o levantamento dos requisitos e, consequentemente, reduzir 

o retrabalho e o tempo necessário para desenvolvê-lo. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

Gil (2008) e Vergara (2009) definem método de pesquisa como uma forma, 

uma lógica de pensamento, um conjunto de procedimentos técnicos e intelectuais 

para se chegar a um determinado fim. Assim, este capítulo tem como objetivo 

justamente indicar o caminho trilhado pelo pesquisador para atingir os objetivos 

inicialmente propostos, isto é, apresentar a metodologia utilizada para investigar e 

prover respostas à situação-problema formulada neste estudo.  

3.1 CLASSIFICAÇÃO CIENTÍFICA DA PESQUISA 
 

Gil (2008) define pesquisa como sendo o processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico. Utilizando-se de procedimentos científicos, a 

pesquisa possui como principal objetivo descobrir respostas para um determinado 

problema. Vergara (2009), em definição semelhante a de Gil, afirma que uma vez 

encontrada uma situação-problema que instiga o pesquisador, este irá procurar 

responder aos questionamentos utilizando-se, para isso, de métodos científicos.  

Com relação às finalidades de uma pesquisa, Gil (2008) identifica três 

possibilidades: 

 pesquisa social, cuja principal motivação são razões investigativas de ordem 

puramente intelectual; 

 pesquisa pura, que através do desenvolvimento científico visa o progresso da 

ciência sem, entretanto, objetivos de aplicações práticas; 

 pesquisa aplicada, que foca na aplicação das investigações e progressos 

adquiridos na pesquisa pura. 

 
Já com relação aos níveis de uma pesquisa, o autor faz as seguintes distinções: 

 pesquisas exploratórias, que se utilizam de levantamentos bibliográfico e 

documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso para 

desenvolver e propor ideias que possam desencadear a formulação de 

problemas objetivos, motivando pesquisas posteriores. São as que 

apresentam menos rigidez quanto ao planejamento; 

 pesquisas descritivas, cuja finalidade primordial são as descrições de 

determinado grupo populacional, fenômeno, etc. Tem, como uma de suas 
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principais características, a utilização de técnicas padronizadas de coletas de 

dados; 

 pesquisas explicativas, que se aprofundam nas razões da ocorrência de 

determinados fenômenos e, justamente por isso, são consideradas pelo autor 

as que mais se aprofundam sobre o conhecimento da realidade. 

 

Vergara (2009) faz uma classificação das pesquisas em dois grupos 

distintos, conforme adaptação mostrada no quadro abaixo: 

 

Tipos de Pesquisa 

Quanto aos fins 

Exploratória 

Descritiva 

Explicativa 

Metodológica 

Aplicada 

Intervencionista 

Quanto aos meios de investigação 

Pesquisa de campo 

Pesquisa de laboratório 

Documental 

Bibliográfica 

Experimental 

Ex post facto 

Participante 

Pesquisa-ação 

Estudo de caso 
 

Quadro 2: Tipos de Pesquisa 
Fonte: autor (2018), adaptado de Vergara (2009) 

 

Atendo-se aos conceitos pertinentes a este estudo, tem-se os seguintes 

entendimentos sobre a classificação desta pesquisa: 

 Pesquisa exploratória: segundo Vergara (2009), realiza-se [...] “em área na 

qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado” (p.42); 

 Pesquisa aplicada: é motivada pela necessidade de investigar e propor 

resoluções para problemas concretos, portanto, com fins práticos, [...] “ao 

contrário da pesquisa pura, motivada basicamente pela curiosidade 

intelectual do pesquisador” [...] (p.43) 

Quanto aos meios de investigação: 
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 Estudo de caso: de acordo com Vergara (2009), o conceito de estudo de caso 

está relacionado a uma pesquisa detalhada e cujo foco principal é resumido 

a uma ou poucas unidades, como uma empresa, uma comunidade, etc.; 

 Pesquisa documental: este processo é realizado por meio do levantamento 

de documentos existentes em órgãos públicos e privados, ou ainda com 

pessoas que detenham, de alguma forma, registros documentados que sejam 

do interesse da pesquisa; 

 Pesquisa bibliográfica: citando Vergara (2009, p.43), [...] “é o estudo 

sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, 

revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em 

geral”. 

 

Baseando-se nas classificações elaboradas por Gil (2008) e Vergara (2009), 

esta pesquisa configura-se como uma pesquisa aplicada, exploratória, qualitativa e 

quantitativa, valendo-se instrumentalmente do levantamento de dados bibliográficos, 

documentais e do estudo de caso realizado para desenvolver os elementos 

constitutivos de toda a sua fundamentação.  

3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 
 

De acordo com Marconi e Lakatos (2003), o instrumental metodológico a ser 

utilizado pelo pesquisador estará diretamente relacionado com o problema a ser 

estudado. Esta escolha dependerá de vários fatores relacionados à pesquisa, 

cabendo ao pesquisador adequar os métodos e as técnicas ao problema estudado.  

A classificação citada no item 3.1 justifica-se da seguinte maneira:  

 Aplicada, devido ao aspecto prático presente na finalidade objeto deste 

estudo, que é o de propor a implantação de um sistema de gerenciamentos 

dos projetos executados pela UFF em parceria com sua fundação de apoio; 

 Exploratória, tendo em vista o fato de o assunto ser pouco debatido. Ao 

buscar a fundação teórica sobre gerenciamento de projetos, encontra-se uma 

farta documentação sobre a utilização desta ferramenta no meio empresarial 

e, em menor escala, em instituições públicas. Entretanto, há pouquíssimo 

material que aborde o gerenciamento de projetos em uma instituição de 
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ensino superior, indicando que a utilização desta importante ferramenta ainda 

não faz parte da cultural organizacional de uma universidade pública. 

 Qualitativa-quantitativa, tendo vem vista a aplicação de um questionário, 

composto por questões fechadas e abertas, com o objetivo de avaliar a 

percepção dos usuários quanto ao sistema proposto.  

 Pesquisa bibliográfica, realizada com base na publicação de artigos e 

periódicos disponíveis na internet, livros, teses e dissertações, que levaram 

à/ao: 

a) Fundamentação teórica do gerenciamento de projetos, mostrando o 

surgimento desta ferramenta até sua adoção nos mais diversos setores, 

sobretudo na iniciativa privada; 

b) Gerenciamento de projetos em instituições públicas, evidenciando 

principalmente as diferenças e dificuldades encontradas por este setor ao 

utilizar uma ferramenta que foi desenvolvida por e para o setor privado; 

c) Fundamentação teórica da gestão e mapeamento de processos em 

instituições públicas, visto que este mapeamento foi uma das principais 

etapas do trabalho para se chegar ao objetivo proposto. 

 Pesquisa documental, realizada a partir do levantamento de dados 

secundários constantes de documentos externos e internos da UFF, com 

respeito às ações adotadas para a contratação e execução de projetos em 

parceria com sua fundação de apoio. 

 Estudo de caso realizado na Coordenação de Projetos com a Fundação de 

Apoio – PLAP/PROPLAN, valendo-se da percepção dos membros envolvidos 

com projetos da UFF e apoiados por sua fundação de apoio – coordenadores 

e técnicos administrativos do setor responsável – e do mapeamento 

realizados nas várias etapas do processo para compreender os principais 

gargalos e, então, chegar à proposta do sistema, objetivo principal deste 

estudo. 

 

Para a validação do sistema proposto, foi verificada a percepção dos usuários 

do sistema através da aplicação de um questionário semiestruturado (Apêndice I), no 

qual os respondentes puderam, além de sinalizar se a nova ferramenta de fato 

contribuiu para otimizar a gestão dos projetos apoiados pela FEC, propor melhorias 

antes de a versão final entrar em operação. 
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3.2.1 ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO 

 

A estruturação do questionário utilizado para validar o sistema proposto foi 

elaborada pelo autor com apoio do grupo focal que atua diretamente nas etapas do 

processo em questão. Partindo dos gargalos e dificuldades identificados no processo 

atual, foi proposto um questionário dividido em três partes, sendo a primeira delas 

para identificar o perfil do respondente, a segunda sua percepção quanto à interface 

do sistema e a terceira a avaliação do sistema em si. Das 27 questões, 21 foram 

dedicadas às partes II e III do questionário, sendo duas questões abertas e 19 

fechadas, estas um campo opcional para justificativa. Ao responder o questionário, os 

respondentes avaliaram o sistema e apresentaram suas ponderações e sugestões de 

ajustes. 

Para a padronização das respostas do questionário, foi utilizada a escala de 

avaliação do tipo Likert. Segundo Mattar (1997), nesta escala os respondentes 

sinalizam seu grau de concordância ou discordância em relação às questões 

apresentadas. Assim, para cada questionamento, o respondente selecionou uma das 

seguintes opções: “concordo totalmente”; “concordo parcialmente”; “discordo 

parcialmente”; “discordo totalmente”; “não sei avaliar”. 

Costa (2011) destaca a facilidade de manuseio como uma das vantagens na 

utilização desta escala, visto que permite ao entrevistado emitir facilmente seu grau 

de concordância frente a uma afirmação qualquer. 

 

3.2.2 APLICABILIDADE DO QUESTIONÁRIO 

 

Para a aplicação do questionário, ocorrida entre meses de novembro e 

dezembro de 2018, a primeira etapa consistiu em um dos membros da equipe de 

trabalho realizar uma apresentação do sistema ao respondente.   

Feito isso, foi permitido o acesso ao ambiente de homologação para que o 

entrevistado acessasse o sistema e simulasse um novo projeto. Uma vez finalizada a 

simulação, era realizada a aplicação do questionário. 

É importante ressaltar que, antes da aplicação definitiva do questionário, houve 

um teste preliminar. A realização de um pré-teste tem como objetivo garantir a 

validade e precisão do instrumento através da observância de pontos como: clareza, 

forma, organização e introdução às questões (GIL, 2008). 
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O pré-teste consiste na aplicação do questionário a alguns membros da 

população, que devem ser arguidos posteriormente acerca das dificuldades 

observadas ao responder o instrumento de pesquisa. Com base nestes comentários, 

eventualmente são realizadas modificações no questionário final, tornando-o apto à 

aplicação definitiva (GIL, 2008). 

 

 

Figura 2: Etapas do questionário 
Fonte: o autor 

3.3 UNIVERSO E AMOSTRA 
 

3.3.1 UNIVERSO 

 

De acordo com Vergara (2009), o universo a ser tratado em uma pesquisa diz 

respeito a um conjunto de elementos cujas características correspondem ao objeto de 

estudo, tais como empresas, produtos e pessoas. A amostra, por sua vez, representa 

uma parcela desse universo, contendo em si as características em torno das quais se 

dará a investigação. 

No presente trabalho, o universo selecionado para objeto de estudo foi a 

Coordenação de Projetos com a Fundação de Apoio, coordenação esta composta por 

15 colaboradores e que integra o organograma da Pró-Reitoria de Planejamento da 

Universidade Federal Fluminense. Compõe ainda o universo deste trabalho os 150 

coordenadores que possuíam projetos ativos em maio de 2018. 

 

Seleção da Amostra

Apresentação do Sistema

Disponibilização do Acesso ao Ambiente de 
Homologação

Simulação de um Projeto

Aplicação do Questionário
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3.3.2 AMOSTRA 

 

Para a validação do sistema proposto, o grupo focal selecionou uma amostra 

entre os coordenadores de projetos e servidores da PLAP. No primeiro caso, foram 

selecionados sete coordenadores, sendo cinco de projetos propriamente ditos e dois 

de cursos autossustentáveis. Esta distinção foi feita pelo fato de os projetos 

apresentarem fluxos distintos, sendo fundamental conhecer a visão dos dois 

segmentos. A seleção dos respondentes foi feita pelo grupo de trabalho e levou em 

conta critérios como número de projetos executados e facilidade de acesso aos 

coordenadores, dado que antes do preenchimento do questionário, o respondente 

deverá simular um novo projeto utilizando a versão de teste do sistema. 

Já para avaliar o sistema pela ótica da PROPLAN, foram selecionados quatro 

servidores que atuam diretamente na contratação e execução dos projetos apoiados 

pela FEC. 

3.4 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 
 

Inicialmente, foi realizada uma revisão da literatura acerca dos temas 

gerenciamento de projetos, gerenciamento de projetos em instituições públicas e 

gerenciamento de processos em IFES. 

Definido o grupo focal responsável pelo apoio no desenvolvimento da pesquisa, 

o passo seguinte foi identificar e mapear todas as etapas que envolvem os projetos 

UFF-FEC, desde o momento em que um coordenador decide montar um projeto até 

à sua prestação de contas final. Assim, foram mapeados os seguintes processos: 

 Mapeamento do processo de contratação da FEC 

 Mapeamento do processo de execução 

 Mapeamento da prestação de contas 

 

Além do mapeamento, nesta fase foi realizado todo o levantamento da 

documentação necessária aos projetos UFF-FEC. 

Compreendido os principais gargalos e necessidades, o sistema de 

gerenciamento de projetos proposto foi validado a partir de uma abordagem 

quantitativa-qualitativa, com a análise e demonstração dos dados obtidos através de 

histogramas, que têm por objetivo auxiliar no entendimento dos resultados. Esta etapa 
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de validação se desdobrou em alterações no sistema proposto para se adequar às 

necessidades do seu público-alvo. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 
Visando o atendimento ao objetivo geral da pesquisa, neste capitulo foi descrito 

o processo de elaboração do sistema proposto assim como sua validação feita através 

de aplicação de questionário com a amostra selecionada. 

4.1 A PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO DA UFF 
 

Como uma das sete pró-reitorias que compõem o organograma da UFF, a 

PROPLAN é responsável pelo assessoramento da política de planejamento e 

desenvolvimento institucional da Universidade Federal Fluminense. Fazem parte de 

sua estrutura o Departamento de Contabilidade e Finanças (DFC) e cinco 

coordenações, conforme mostrado na Figura 3:
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Figura 3: Organograma da PROPLAN 
Fonte: http://www.uff.br/ 
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4.1.1 COORDENAÇÃO DE PROJETOS COM A FUNDAÇÃO DE APOIO 

 

A gestão das relações com fundação de apoio é uma incumbência da PLAP, 

coordenação subordinada à PROPLAN e composta por duas divisões – Divisão 

Operacional (DOP/PLAP) e Divisão de Análise e Controle (DAC/PLAP). 

Recentemente foi incorporado à PLAP a Divisão de Apoio Técnico (DAT). Entretanto, 

conforme mostrado na Figura 3, devido aos trâmites necessários para reajustar o 

organograma da instituição, oficialmente a DAT ainda está subordinada à 

Coordenação de Orçamentos e Custos (PLOR/PLAN). Somada as três divisões, 

compõem o quadro da PLAP 12 servidores e 3 funcionários terceirizados. 

São atribuições das três divisões da PLAP: 

 DOP: em contratos bipartites, isto é, quando a UFF contrata a FEC para 

apoio a um determinado projeto, é neste setor que ocorre o primeiro contato 

entre o coordenador e a UFF. Também é conhecido como o setor de 

execução, já que cabe aos servidores deste setor executar tarefas enquanto 

os contratos estão vigentes. Suas principais responsabilidades são: 

o Receber os coordenadores e orientá-los quanto a possíveis dúvidas 

sobre abertura de processos de contratação da FEC; 

o Fazer a análise inicial dos processos de contratação da FEC, 

apontando a necessidade de eventuais correções; 

o Operacionalizar a contratação da FEC através de dispensa de 

licitação; 

o Analisar e realizar as solicitações de apostilamento e termo aditivo 

feitas pelos coordenadores de projeto; 

o Realizar a execução orçamentária (empenho, liquidação e 

pagamento das notas fiscais) dos projetos cujos recursos não 

ingressam diretamente na FEC.  

 DAC: após o término da vigência dos contratos, cabe a este setor analisar 

as prestações de contas financeiras dos projetos, apontando a necessidade 

de eventuais esclarecimentos, complementação de documentos que 

comprovem uma determinada despesa ou mesmo solicitando a devolução 

de recurso utilizado de forma indevida ou não prevista em lei. 

 DAT: realiza a análise de contratos de receitas, como convênios, termos de 

execução descentralizada (TED), dentre outros, além de ser o setor 



55 

responsável pelos contratos tripartites, que ocorrem quando um ente 

externo contrata simultaneamente a UFF e a FEC para executar um 

determinado projeto.  

4.2 A FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO À UFF 
 

Criada em 19 de novembro de 1997, mas com suas atividades iniciadas no dia 

17 de dezembro de 1999, a FEC é uma instituição de direito privado que, atuando 

como fundação de apoio, tem como objetivo apoiar projetos de ensino, pesquisa, 

extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, 

responsabilizando-se pela gestão administrativa e financeira dos mesmos. Ressalta-

se que cabe às fundações somente suporte à execução financeira dos projetos, não 

havendo qualquer envolvimento quanto à execução do seu objeto. 

A criação da FEC ocorreu três anos após a regulamentação da Lei nª 8.958/94, 

que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de 

pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio, através de contratos e 

convênios, por prazo determinado, com observância também às normas para 

licitações e contratos da Administração Pública, instituídas pela lei nº 8.666/1993. 

Ambas as legislações sofreram alterações por meio da Lei nº 12.349, de 15/12/2010. 

A lei nº 8.958/1994 teve suas alterações regulamentadas pelo Decreto nº 7.423, de 

31/12/2010.  

4.3 MOTIVADORES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Quanto se menciona que o objetivo principal da FEC é apoiar os projetos da 

UFF, entende-se por este apoio facilitar a execução destes projetos, reduzindo, dentro 

dos limites legais, a burocracia que torna a execução de projetos dentro da UFF ainda 

mais complexa. Entretanto, mesmo apoiados pela FEC, a execução destes projetos 

tem enfrentado dificuldades – parte devido à rigorosa legislação que rege às relações 

entre IFES e suas fundações de apoio, parte devido ao atual processo utilizado no 

relacionamento UFF-FEC.  

Embora a gestão de um projeto com recursos públicos dificilmente terá a 

agilidade da iniciativa privada, a PROPLAN identificou uma possibilidade de melhorar 
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o processo atualmente utilizado. Se as legislações são fatores externos, sobre os 

quais ela não tem ingerência, a modernização dos processos relacionados aos 

projetos UFF-FEC será um enorme avanço para desburocratizar e dar celeridade a 

estes projetos. 

Considerando que no processo atual praticamente todas as relações entre os 

atores de um projeto (coordenador-FEC; coordenador-PLAP; PLAP-FEC; etc.) 

ocorrem por meio de papel, cujos impactos negativos vão desde a demora para 

conclusão de um processo à falta de controles adequados, ficou claro para a 

PROPLAN a necessidade de criação de um sistema que gerenciasse os projetos 

apoiados por sua fundação de apoio. Assim, após garantir os recursos orçamentários 

necessários, nasceu a ideia do Sistema de Projetos (SISPRO). 

 

4.3.1 A FORMAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO 

 

Ciente da importância de um sistema para gerenciar os projetos apoiados pela 

FEC, o Pró-Reitor de Planejamento da UFF explicou a demanda à Superintendência 

de Informação da UFF (STI) e esta designou uma equipe para gerenciar o projeto. 

Foram indicados, incialmente, o coordenador do projeto, a equipe de apoio e os 

programadores do STI. O segundo passo foi a realização de uma reunião, realizada 

às 14 horas do dia 27 de abril de 2017, denominada reunião de lançamento do Projeto 

SISPRO, entre o Pró-Reitor de Planejamento, a equipe designada pelo STI e os 

membros da PLAP.  

Durante esta reunião, que serviu de base para definir o escopo do projeto e 

alinhar as expectativas, foi definido pelo seu coordenador, membro da STI, a 

necessidade da participação ativa de ao menos um membro da PLAP que possuísse 

uma visão geral do setor e conhecimento sobre os processos de trabalho. Assim, por 

já ter participado de projetos semelhantes em outras empresas, por ter interesse no 

tema e ter uma visão geral dos processos da PLAP, este pesquisador foi designado 

para ser o membro da PLAP participante do projeto. Assim, a equipe do projeto passou 

a ter a seguinte formação: 

 Coordenador do Projeto: servidor lotado da STI, teve como 

responsabilidade gerenciar o projeto, coordenar a programação do sistema 

e intermediar as relações entre os programadores, a PROPLAN e a FEC; 
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 Equipe de apoio: embora tenha contado com alguns colabores eventuais, a 

equipe de apoio do projeto possuiu três colaboradores fixos: 

o Colaborador 1: servidor pertencente ao quadro da Escola de 

Engenharia, cujas principais responsabilidades foram mapear os 

processos existentes na relação UFF-FEC e elaborar o manual de 

uso do SISPRO; 

o Colaborador 2: funcionário terceirizado, atuou diretamente na 

programação do sistema, sobretudo nas integrações entre o SISPRO 

e os demais sistemas da UFF; 

o Colaborador 3: servidor da PLAP, teve como principal 

responsabilidade levantar as necessidades das partes interessadas 

e passar aos programadores os pré-requisitos necessários ao 

sistema; 

 Programadores: bolsistas do STI. O número de programadores dedicados 

ao sistema variou de acordo com a etapa do projeto.  

4.4 A DEFINIÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO 
 

Com a equipe do projeto formada, a primeira reunião foi realizada em 12 de 

maio de 2017 na sala de reuniões da PLAP. Neste dia, o autor deste trabalho e 

membro do projeto explicou aos demais membros como se dá a relação da UFF com 

sua fundação de apoio e detalhou as etapas de um projeto UFF-FEC, começando pela 

contratação da fundação de apoio, passando pela execução do projeto e, por fim, a 

prestação de contas final.  

Feito isso, foi definida a necessidade de mapeamento de todos os processos 

que envolvem a relação UFF-FEC – contratação, execução e prestação de contas. 

Para o mapeamento de cada um destes três módulos, seria selecionado, além da 

equipe do projeto, um servidor que atuasse diretamente no processo em questão.  

Embora a ideia inicial fosse, durante a fase de planejamento, envolver todos os 

membros da PLAP que atuassem em determinado processo, ficou claro para a equipe 

do projeto que esta opção seria inviável, corroborando com os fatores identificados 

por Biazzi, Muscat e Biazi (2011) em sua pesquisa, para os quais a estabilidade 

empregatícia muitas vezes faz com que o servidor não tenha interesse ou 

compromentimento com um determinado projeto, seja por resistências a mudanças 
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ou pelo fato de sua remuneração ser fixa e a participação em um projeto demandar 

um trabalho extra. Justamente para contornar este problema, a equipe do projeto 

definiu que, durante a fase de mapeamento, haveria o envolvimento de apenas um 

membro de cada processo. 

Dada a complexidade destes processos, foi definida a necessidade de duas 

reuniões semanais, nas quais este pesquisador e um membro da PLAP por ele 

escolhido detalhavam todas as atividades de um determinado processo. Eventuais 

dúvidas que surgissem entre as reuniões eram sanadas por e-mail. Após o 

responsável por desenhar o processo e apresentar uma primeira versão do 

mapeamento, este era validado pela PLAP. Eventuais distorções eram corrigidas até 

se chegar à versão final.  

Após os processos mapeados, cujo detalhamento está demonstrado no tópico 

abaixo, as etapas seguintes, que serão descritas nos tópicos subsequentes, foram o 

desenvolvimento do sistema, que assim como no mapeamento foi dividido em três 

grandes módulos – contração, execução e prestação de contas, a homologação do 

sistema por este pesquisador, que era realizada concomitantemente ao seu 

desenvolvimento, sua apresentação e teste com uma amostra do público-alvo e 

posterior aplicação de questionários e, por fim, os ajustes finais para colocar o sistema 

em operação. 

4.5 A RELAÇÃO UFF-FEC 
 

A gestão das relações com a fundação de apoio, objetivo principal da PLAP, 

seguia um método de trabalho obsoleto, totalmente baseado em papel. Não havia um 

sistema para facilitar o gerenciamento dos projetos e tanto a criação de um novo 

projeto quanto alterações nos projetos em execução dependiam de memorandos, 

ofícios, planilhas, assinaturas, etc., como pode ser observado no detalhamento dos 

processos de trabalho da época. 

 

4.5.1 CONTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA 

 

Antes de detalhar os procedimentos até então necessários à contratação da 

FEC, é importante ressaltar que, dado o objetivo desta pesquisa, não se entrará na 

descrição de processos que antecedem esta contratação, tais como processos de 
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receita, que passam pela Coordenação de Custos, e processos de cursos de 

especialização, cuja autorização é dada pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação (PROPPI). Ainda visando focar no objetivo da pesquisa, 

tampouco será abordado o processo de aprovação de um projeto pelo seu respectivo 

departamento e unidade de ensino. Assim, uma vez que o projeto estivesse aprovado 

pelas instâncias superiores e o coordenador desejasse executá-lo através da 

fundação de apoio, os seguintes passos deveriam ser tomados: 

 O coordenador do projeto deveria protocolar na FEC uma solicitação de 

proposta comercial. Para tanto, era apresentado o plano de trabalho do 

projeto e as aprovações das instâncias superiores às quais o projeto estava 

vinculado; 

 Após receber a proposta comercial, o coordenador deveria abrir um 

processo, no protocolo de origem da unidade proponente do projeto, com o 

título “Contratação da Fundação de Apoio para execução financeira do 

projeto (nome do projeto), no qual deveria constar, na ordem listada a 

seguir, os seguintes documentos: 

a) Projeto; 

b) Atas de aprovação do projeto pelos Colegiados do Departamento de Ensino 

e da Unidade Acadêmica, com as respectivas listas de presença. Caso o 

projeto fosse oriundo da área administrativa da UFF, autorização dada pela 

chefia máxima da Unidade Administrativa; 

c) Proposta Comercial emitida pela FEC; 

d) Plano de Trabalho; 

e) Edital, publicado em Boletim de Serviços, quando se tratasse de curso de 

especialização; 

f) Cadastro no SIGPROJ e aprovação da câmara técnica de extensão, quando 

se tratasse de projeto de extensão; 

g) Termos de Concessão de Bolsa dos docentes e técnicos-administrativos 

devidamente assinado pelo bolsista, seu chefe imediato e pelo coordenador 

do projeto; 

h) Justificativa para contração da Fundação, constando o enquadramento do 

projeto ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) vigente; 

i) Minuta Contratual; 
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j) Despacho indicando o fiscal do contrato, constando nome completo, CPF, 

matrícula SIAPE e e-mail, e encaminhando o processo à PLAP/PROPLAN 

para análise. 

 Ao receber o processo, a PLAP/PROPLAN analisava a documentação e, 

identificando alguma pendência, entrava em contato com o coordenador 

para que este providenciasse os devidos ajustes. Estando apto, o processo 

era encaminhado à Procuradoria Federal junto à UFF (PF-UFF) para 

parecer jurídico. 

 Após aprovado pela PF-UFF, o processo retornava à PLAP que deveria: 

a) Elaborar os despachos relativos à aprovação do Plano de Trabalho e 

Ratificação da Dispensa de Licitação, que seriam ser assinados, 

respectivamente, pelo ordenador de despesa e pelo Reitor. Para tanto, o 

processo tramitava por mais dois setores – PROPLAN e Gabinete do Reitor; 

b) Solicitar a autorização da despesa ao ordenador, bem como a emissão do 

empenho; 

c) Após o retorno do processo à PLAP, o servidor deveria consultar e imprimir, 

através do Sistema Integrado de Cadastro de Fornecedores (SICAF), na 

data de emissão do empenho, o registro da Fundação de Apoio, verificando 

sua regularidade e juntando-o ao processo; 

d) Publicar a dispensa de licitação no Diário Oficial da União (DOU), no prazo 

de 05 dias, nos termos do artigo 26 da lei nº 8.666/93; 

e) Emitir o empenho da despesa, e 

f) Elaborar os contratos e providenciar a coleta das assinaturas do Diretor-

Presidente da fundação de apoio e do Reitor no instrumento contratual e 

seus anexos (quando necessário).  

 Após as assinaturas do Instrumento Contratual, a PLAP/PROPLAN: 

a) Publicava o extrato do CONTRATO no D.O.U., até o 5º dia do mês 

subsequente ao da assinatura, juntando cópia da publicação no processo; 

b) Encaminhava 1 (uma) via do contrato e seus anexos à fundação de apoio, 

1 (uma) via ao coordenador e 1 (uma) cópia do instrumento contratual ao 

fiscal, alertando-o sobre suas atribuições e responsabilidades quanto à 

execução do objeto do contrato, conforme legislação pertinente à matéria. 
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4.5.2 APOSTILAMENTO 

 

Como a FEC só pode executar despesas que estão previstas no plano de 

trabalho, qualquer gasto não previsto inicialmente deverá ser incluído num novo plano, 

num processo chamado apostilamento,  que também era integralmente realizado 

através de formulários e documentos que deveriam ser impressos e entregues à 

PLAP, tal como segue abaixo: 

 Memorando do coordenador do projeto justificando o pedido de 

apostilamento; 

 Plano de Trabalho atualizado, impresso e assinado; 

 Planilha de Apostilamento, especificando os itens e rubricas que sofreram 

alterações, impressa e assinada; 

 Termos de Concessão de Bolsa, nos casos de inclusão de docentes e 

técnicos administrativos, devidamente assinados. 

  

 Após receber a solicitação de apostilamento, os seguintes trâmites eram 

adotados: 

 A PLAP analisava se o apostilamento solicitado estava correto e de acordo 

com as normas vigentes e, estando apto, consultava a FEC, por e-mail, 

sobre a viabilidade financeira do apostilamento; 

 Havendo concordância da FEC, o novo plano de trabalho era incluído no 

processo original e a FEC era informada, através de ofício, que o 

apostilamento foi concluído. 

 Em caso de resposta negativa da FEC, a PLAP enviava um memorando ao 

coordenador comunicando a não realização do apostilamento solicitado. 

 

4.5.3 TERMO ADITIVO 

 

A solicitação de termo aditivo ocorre quando o objetivo é alterar a vigência e/ou 

o valor do contrato. Como, diferente do apostilamento, o termo aditivo deverá ser 

assinado pelo Reitor, obrigatoriamente a minuta do termo deverá ser analisada pela 

PF-UFF, o que torna o processo demorado. Assim, o coordenador somente poderá 
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solicitar termo aditivo num prazo de até sessenta dias do término da vigência do 

contrato.  

Para a solicitação de termo aditivo, o coordenador do projeto deveria: 

 Providenciar a aprovação do termo aditivo pelo departamento e unidade de 

ensino ou, em se tratando de projeto oriundo da área administrativa da UFF, 

autorização dada pela chefia máxima da Unidade Administrativa; 

 Solicitar à FEC uma nova proposta comercial em caso de termo aditivo de 

alteração de valor ou, sendo somente prorrogação de vigência contratual, 

uma anuência da fundação quanto à solicitação; 

 Encaminhar à PLAP, através de memorando, a solicitação de termo aditivo, 

justificando claramente sua necessidade, e anexando a autorização das 

instâncias superiores, a nova proposta comercial ou anuência da FEC e o 

plano de trabalho atualizado. 

  

 Após receber o memorando, cabia à PLAP: 

 Analisar a documentação e, estando apto e de acordo com a legislação 

vigente, encaminhar o processo para a PROPLAN e Gabinete para que 

fossem colhidas, respectivamente, as assinaturas do Pró-Reitor de 

Planejamento e Reitor autorizando o termo aditivo; 

 Ao retornar à PLAP, seria elaborada a minuta do termo aditivo e, em 

seguida, o processo será enviado à PF-UFF para análise jurídica da 

solicitação; 

 Ao voltar da PF-UFF e havendo parecer favorável, a PLAP irá enviar, 

através de ofício, as três vias da minuta para serem assinadas pelo Diretor-

Presidente da FEC e, em seguida, pelo Reitor da UFF. 

 Após devidamente assinado, o termo aditivo será publicado no Diário Oficial 

da União. 

 

4.5.4 PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

De acordo com a Resolução UFF 26/2017, uma vez finalizado o projeto, a FEC 

tem um prazo de 60 dias para apresentar à PLAP a prestação de contas financeira do 

projeto. Ainda de acordo com a resolução, devem integrar a prestação de contas:  
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 Ofício da FEC para a PLAP encaminhando a prestação de contas; 

 Demonstrativo de receitas e despesas do projeto; 

 Relatório de cumprimento do objeto; 

 Cópia das Guias de Recolhimento da União (GRU) com os respectivos 

comprovantes de pagamentos; 

 Relação analítica das GRUs; 

 Extratos bancários; 

 Comprovante de rendimento das aplicações financeiras; 

 Relações de pagamentos por rubricas, cujos comprovantes são: 

o Bolsas: 

 Solicitação de pagamento de bolsa com nome e valor; 

 Comprovante de pagamento emitido pelo banco; 

o Diárias: 

 Solicitação de pagamento; 

 Comprovante de pagamento emitido pelo banco; 

o Passagens 

 Solicitação de compra emitida pela empresa aérea com 

nome do passageiro, origem e destino; 

 Comprovante de pagamento; 

o Pessoas física 

 Solicitação de pagamento; 

 Comprovação de pagamento à pessoa física; 

 Comprovação de pagamento dos encargos sociais; 

o Pessoa jurídica 

 Documentos que comprovem a licitação; 

 Nota fiscal emitida pela empresa com ateste do 

coordenador do projeto; 

 Comprovante de pagamento; 

o Equipamento e material permanente 

 Documento que comprove a licitação; 

 Nota fiscal emitida pela empresa com ateste do 

coordenador do projeto;  

 Documento que comprove a transferência do bem à UFF. 
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 Recebida a prestação de contas, cabe a Divisão de Análise e Controle (DAC) 

analisar a prestação de contas. Identificadas inconsistências, era enviado à FEC um 

ofício apontando a necessidade de ajustes, esclarecimentos e/ou devoluções de 

valores gastos de forma indevida. Sanada as pendências e com a prestação aprovada 

pela DAC, o processo era encaminhado ao CUV quando se tratasse de cursos e ao 

Pró-Reitor de Planejamento quando se tratasse de projetos para a aprovação final. 

4.6 DIRETRIZES DO SISPRO 
 

Foi definido pela equipe do projeto que o desenvolvimento do sistema ocorreria 

em três etapas, seguindo a sequência lógica dos projetos UFF-FEC. Assim, o primeiro 

módulo a ser desenvolvido foi o chamado módulo de contratação, que se inicia com a 

abertura de um novo projeto por parte do coordenador e finaliza assim que o projeto 

inicia suas atividades. O segundo módulo, denominado módulo de execução, foi 

subdivido em quatro módulos menores - apostilamento, termo aditivo, execução 

orçamentária e rescisão contratual. O terceiro módulo a ser desenvolvido foi a 

prestação de contas, que ocorre após o término da vigência do projeto. 

Considerando que o objetivo do sistema é, além de dar agilidade aos projetos 

UFF-FEC, atender à legislação vigente, foram muitos os fatores que tiveram que ser 

levados em consideração durante o seu desenvolvimento. Pelo fato de atuar na PLAP 

e esta ter, como um dos seus objetivos, dar suporte e orientações aos coordenadores 

de projetos, as dificuldades por estes enfrentadas já eram de conhecimento deste 

pesquisador e foram repassadas aos desenvolvedores do sistema. Da mesma forma, 

foram repassadas as dificuldades dos servidores da PLAP. Nesta etapa o 

mapeamento de processos foi uma ferramenta de extrema importância pois, além de 

ser fundamental para os desenvolvedores foi sistema, contribuiu para identificar 

gargalos que até então não eram observados. Com relação à legislação, além de 

procurar atender às recomendações e exigências recebidas pela PROPLAN de 

auditorias do TCU e CGU, foram levadas em conta, sobretudo, as seguintes 

legislações: 

 LEI No 8.958, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1994, que dispõe sobre as 

relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa 

científica e tecnológica e as fundações de apoio e dá outras providências; 
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 DECRETO Nº 7.423, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010, que Regulamenta a 

Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações 

entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e 

tecnológica e as fundações de apoio, e revoga o Decreto no 5.205, de 14 

de setembro de 2004; 

 RESOLUÇÃO UFF Nº 155/2008, que regulamenta a criação, a classificação 

e a execução de cursos que contenham turmas pagas e trata da destinação 

dos recursos deles provenientes; 

 RESOLUÇÃO UFF nº 026/2017, que regulamenta a relação entre a 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e as Fundações regularmente 

credenciadas junto ao Ministério da Educação - MEC e Ministério da Ciência 

e Tecnologia - MCT como de apoio à UFF. 

 

4.6.1 PRODUTOS DO SISPRO 

 

 Foi definido que, ao longo do projeto, as seguintes entregas deveriam ser 

realizadas: 

1. Sistema com suas funcionalidades solicitadas; 

2. Manual de uso online do sistema; 

3. Treinamento da Central de Atendimento do STI para dar suporte ao sistema. 

 

4.6.2 PREMISSAS 

 
 As premissas estabelecidas no projeto foram: 

1. Os recursos alocados ao projeto permaneceriam até o final do projeto; 

2. As regras de negócio seriam validadas pela PLAP durante o projeto; 

3. As interfaces de integração com o SAP, sistema utilizado pela FEC, seriam 

entregues até o final do projeto. 

  

4.6.3 ATORES ENVOLVIDOS 

 

 Inicialmente foi levantada pela PROPLAN a possibilidade de criar um sistema 

mais simples, com o envolvimento de somente dois atores – coordenador de projeto 

e PLAP. De fácil construção, o sistema consistiria basicamente em colocar na web o 
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plano de trabalho, facilitando principalmente os apostilamentos e a geração de alguns 

relatórios necessários à PROPLAN. Embora trouxesse alguma agilidade, este modelo 

não atenderia plenamente às necessidades dos atores, não acabaria com a 

necessidade de documentos impressos e tampouco permitiria à PROPLAN atender a 

todas as exigências dos órgãos de controle.  

 Assim, partiu-se para um projeto mais ousado, no qual todo o processo seria 

executado dentro do sistema, desde o preenchimento dos dados básicos de um novo 

projeto por parte do coordenador, passando pela solicitação da proposta comercial à 

FEC até a inclusão de toda a documentação necessária. Para funcionar desta forma 

o SISPRO não poderia trabalhar isoladamente, mas sim integrado ao sistema de 

projetos da FEC. Esta integração, embora complexa, daria uma maior agilidade em 

qualquer processo que envolvesse a UFF e a fundação de apoio e, por informar a 

execução financeira dos projetos em tempo real, permitiria à PROPLAN atender de 

forma completa às solicitações de auditorias internas e externas.  

 Com a incorporação de todas as etapas de um projeto ao SISPRO e sua 

integração com a FEC, os atores envolvidos nos processos aumentaram. Além dos 

coordenadores e a PLAP, foram incluídos a PROPLAN, na figura do Pró-Reitor de 

Planejamento, e a FEC. Por decisão da equipe do projeto, outros dois atores que 

fazem parte do processo não foram incluídos SISPRO. São eles a Procuradoria 

Federal junto à UFF e o Reitor. Em ambos os casos, a decisão de não os incluir foi 

tomada para evitar eventuais atrasos, uma vez que estes atores teriam que passar a 

acessar diariamente um sistema que não está diretamente relacionado às suas 

atividades rotineiras de trabalho. Esta decisão ganhou ainda mais força quando 

verificou ser possível realizar a integração entre o SISPRO e o Sistema Eletrônico de 

Informação (SEI), num processo que será melhor detalhado adiante. Assim, como a 

adesão ao SEI não é opcional, optou-se por utilizá-lo quando os atores não forem 

aqueles diretamente envolvidos nos projetos UFF-FEC. 

4.7 CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE CONTRATAÇÃO  

 

 Após compreender, de forma extremamente detalhada, todos os aspectos que 

envolvem a contratação da fundação de apoio para apoiar um determinado projeto e, 

sobretudo, as dificuldades enfrentadas por cada ator envolvido no processo, a equipe 

de programadores começou a desenvolver o módulo de contratação. Nos primeiros 



67 

meses de desenvolvimento, os programadores apresentavam a este pesquisador, em 

reuniões semanais, uma versão do módulo para validação. Eventuais erros e ajustes 

eram corrigidos até se chegar a uma primeira versão do módulo.  

 A etapa seguinte foi a disponibilização para a PLAP de um ambiente de 

homologação. Nesta fase, foram realizadas dezenas de simulações de novos projetos, 

abrangendo seus mais variados tipos, para que fosse feita a verificação de possíveis 

falhas e sugestões de melhorias.   

 Foi justamente nesta etapa que surgiram os primeiros grandes problemas do 

SISPRO, sendo alguns deles decorrentes de falhas de planejamento, corroborando 

assim com afirmação de Vargas (2005), para quem os erros incorridos nesta fase 

serão evidenciados na etapa de execução do projeto. 

 A primeira e mais impactante das falhas foi um subdimensionamento da 

legislação que rege as relações entre as IFES e suas fundações de apoio. Em sua 

concepção inicial, o sistema seria acessado com login e senha e toda a documentação 

que hoje é assinada seria substituída por autorizações e declarações de 

concordâncias dadas diretamente no sistema. Para embasar os atos praticados dentro 

do SISPRO, seria elaborada uma resolução aonde a UFF reconhecia os atos nele 

praticados. No entanto, ao consultar a Superintendência de Documentação da UFF, 

foi constatado que muitos dos documentos que hoje são assinados em papel não 

poderiam ser simplesmente substituídos por cliques e “de acordo”, mesmo que 

embasados por uma legislação específica. Assim, permanecia necessária a abertura 

de um processo administrativo e a assinatura em determinados documentos. Para 

seguir com a ideia de minimizar a utilização de documentos impressos, a solução foi 

utilizar o Sistema Eletrônico de Informação (SEI), que está sendo implantado de forma 

gradativa na UFF. 

 A forma menos complexa de resolver este problema seria uma integração 

simples entre os dois sistemas, aonde todos os documentos inseridos no SISPRO 

seriam automaticamente copiados para um processo aberto no SEI. Neste caso, seria 

necessário aos atores envolvidos acessar os dois sistemas – o SISPRO para anexar 

os documentos e o SEI para assiná-los digitalmente. Já sabendo que, inicialmente, a 

implantação do SISPRO por si só poderia gerar uma série de dificuldades em uma 

instituição ainda acostumada a processos de papel, utilizar dois sistemas para um 

mesmo fim se mostrou inviável. A solução encontrada foi integrar o SISPRO ao SEI 
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de tal maneira que as assinaturas também fossem realizadas dentro do novo sistema 

de gestão de projetos.  

 Embora a equipe do projeto soubesse que a complexidade de desenvolver esta 

integração resultaria em aumento do escopo e, consequentemente, um atraso na 

entrega do produto final, o ganho gerado para o coordenador, que utilizaria somente 

um sistema, compensaria todo o esforço. 

 Outra falha identificada neste primeiro módulo foi perceber que, inicialmente, a 

equipe procurou retratar no sistema o processo tal qual ele ocorria no papel. Em 

termos de processos, esta falha foi percebida a tempo, sem prejuízos ao projeto. No 

entanto, o plano de trabalho preenchido no SISPRO, embora com pequenos ajustes, 

retrata o plano atualmente utilizado, sendo que o ideal teria sido repensá-lo, 

adequando-o melhor às necessidades atuais. 

 

4.7.1 PROCESSO FINAL DO MÓDULO DE CONTRATAÇÃO 

  

 Tanto o fluxo descrito na Figura 3 quanto as interfaces do sistema foram 

pensados de forma a atender as necessidades dos atores envolvidos. Ao substituir os 

processos em papel por um sistema, o primeiro e mais nítido dos ganhos foi o tempo 

gasto na tramitação de um processo. Se antes o coordenador de projetos precisava 

preencher inúmeros formulários e colher dezenas de assinaturas, com o SISPRO este 

processo ficaria mais rápido. 

 Ao entrar no sistema, cujo acesso se dará com o mesmo login e senha utilizado 

no Sistema de Identificação Única da UFF (IDUFF), o coordenador terá a opção de 

criar um novo projeto. Feito isso, deverão ser preenchidos os dados básicos do 

projeto, seu valor estimado e uma previsão dos serviços que o projeto demandará da 

FEC, tais como número de bolsistas do projeto, número de diárias a serem pagas, 

previsão de locação de carros, dentre outros. Após preencher todos os itens, o 

coordenador solicitará, diretamente pelo sistema, a proposta comercial à FEC. 

 Nesta etapa já ficam claras duas mudanças em relação ao processo até então 

utilizado. A primeira delas foi abolir a necessidade de a solicitação de proposta 

comercial ser realizada pessoalmente na FEC, beneficiando principalmente 

coordenadores de projetos alocados em unidades localizadas em outros municípios.  

 A segunda e mais importante mudança nesta etapa foi possibilitar à FEC 

mensurar os custos de cada projeto e fornecer uma proposta comercial de acordo com 
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os serviços que serão demandados. Desta forma, tanto a FEC quanto a PROPLAN 

passam a atender a legislação vigente, que veda a cobrança de taxas pelas fundações 

de apoio. Esta prática tem sido alvo de constantes questionamentos por parte dos 

órgãos de controle, que em seus relatórios apontam inclusive o fato de, em alguns 

processos auditados, o plano de trabalho do projeto, já com o custo operacional da 

FEC, estar inserido no processo administrativo antes da proposta comercial. O fato de 

o sistema facilitar a mensuração das demandas do projeto e o consequente cálculo 

individualizado dos custos operacionais dá segurança jurídica aos órgãos envolvidos. 

 Após a emissão da proposta comercial pela FEC o coordenador, avisado 

automaticamente por e-mail, deverá acessar o sistema e informar se está de acordo 

com a proposta apresentada. Havendo concordância, o sistema abrirá o plano de 

trabalho para ser preenchido. É justamente no ato desta concordância que o SISPRO, 

de forma automática, abre um processo administrativo no SEI, no qual a proposta 

comercial será inserida. 

 Nesta etapa outros ganhos podem ser observados, seja pela ótica do 

coordenador de projetos, seja pela ótica da PLAP, que fará a análise do processo. No 

processo atual, uma das primeiras dúvidas dos coordenadores de projetos, 

principalmente aqueles com menor experiência, é sobre a retenção dos percentuais 

destinados à UFF. Erros que nos formulários de papel eram recorrentes não serão 

repetidos pelo sistema, dado que este calculará automaticamente a retenção, nos 

casos em que ela existir.  

 O preenchimento das despesas do projeto também será facilitado. Atualmente, 

para cada bolsista servidor, há a necessidade do preenchimento de um termo de 

concessão de bolsa assinado pelo próprio bolsista, pelo seu chefe imediato e pelo 

coordenador do projeto. Pelo sistema, o coordenador selecionará o bolsista para 

participar do projeto, que receberá o convite por e-mail. Todos os termos serão 

assinados eletronicamente e, em seguida, passarão a compor o processo 

administrativo do SEI. Os ganhos nesta etapa são, para o coordenador, a agilidade 

de não depender de assinaturas físicas e, no caso da PROPLAN, ter um controle 

sobre os bolsistas de cada projeto, controle este estabelecido por legislação 

específica, mas que, pela inexistência de um sistema, a pró reitoria não consegue 

realizar. 

 Processo semelhante acontece com os bolsistas discentes. Pelo fato de o 

sistema estar interligado ao IDUFF, a seleção dos alunos fica restrita àqueles que 
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possuem matrícula ativa, evitando assim a seleção de bolsistas que não mais fazem 

parte do quadro de discente da universidade. O preenchimento das demais rubricas, 

por não requerer assinaturas, segue a lógica do formulário atual. 

 Outro ganho identificado nesta etapa foi evitar que processos sejam 

submetidos sem toda a documentação necessária, uma vez que o SISPRO exigirá 

que seja anexada a documentação compatível com o tipo de projeto que foi 

selecionado. Somente após preencher os campos obrigatórios e anexar os 

documentos indicados será aberta a opção de submeter o processo à análise da 

PLAP. 

 A análise do projeto através do SISPRO fica facilitada pois, verificada a 

necessidade de eventuais ajustes, estes serão sinalizados diretamente pelo sistema, 

que voltará a ficar disponível para o coordenador fazer as devidas correções e, então, 

novamente submetê-lo. Após a análise da PLAP, o processo é encaminhado para 

análise jurídica da Procuradoria Federal Junto à UFF (PF-UFF). Conforme descrito no 

item 4.6.3, a equipe do projeto optou por não incluir a PF-UFF no SISPRO, sendo sua 

análise realizada através do SEI. Após análise jurídica, a PLAP acessa o SISPRO 

para realizar as etapas seguintes, que são aprovação do plano de trabalho pelo pró-

reitor de planejamento e ratificação da dispensa de licitação pelo reitor da UFF, 

publicação da dispensa de licitação em sistema própria do governo, cuja publicação 

no Diário Oficial da União (D.O.U) será anexado ao SISPRO, solicitação de provisão 

e impressão da nota de empenho (também anexado ao sistema), assinatura do 

contrato pelo diretor presidente da FEC e pelo Reitor da UFF (ambas assinaturas 

eletrônicas) e, por fim, publicação do extrato do contrato no D.O.U. 

 No modelo de trabalho anterior, aonde os processos administrativos dos 

projetos UFF-FEC estão todos em papel, uma das grandes dificuldades da PLAP é 

saber exatamente o que foi realizado num determinado processo, principalmente no 

caso de ausência do servidor que inicialmente analisou o processo. Com a 

implantação do sistema, qualquer membro do setor poderá saber exatamente em que 

etapa está um determinado processo.  

 A versão do módulo de contratação a ser apresentada ao público-alvo 

apresenta o seguinte fluxo: 
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Figura 4: Processo final do módulo de contratação da FEC 
Fonte: equipe do Projeto SISPRO
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4.7.2  PROCESSO FINAL DO MÓDULO DE EXECUÇÃO 

 

 O módulo de execução abrange as seguintes atividades: 

 Execução orçamentária, nos casos dos chamados Projetos Arrecadação 

UFF, isto é, projetos em que a UFF transfere o recurso financeiro para a 

conta corrente do projeto; 

 Apostilamento; 

 Termo aditivo de prorrogação de vigência e/ou alteração de valor; 

 Rescisão contratual. 

 Para facilitar a programação do sistema e permitir que, havendo necessidade, 

o SISPRO fosse implantado de forma parcial, o módulo de execução foi dividido em 

quatro módulos menores, de acordo com as atividades acima descritas. 

 

4.7.2.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

 Nos projetos em que a arrecadação dos recursos não é feita diretamente pela 

FEC, cabe a UFF transferir o recurso para a conta do projeto. No processo anterior a 

FEC, seguindo o cronograma de desembolso estabelecido no plano de trabalho, emite 

uma nota fiscal e envia ao e-mail do coordenador. Este deverá imprimi-la, vistá-la, 

solicitar o ateste do fiscal do contrato e, somente então, encaminhá-la a PLAP através 

de memorando. Além disso, a partir da segunda parcela, deverá ser anexado um 

relatório das atividades desenvolvidas no projeto. Somente então a PLAP poderá 

liquidar esta nota e, em seguida, realizar o pagamento. 

 Considerando o tempo necessário para pegar o atesto do fiscal, para a 

documentação chegar na PLAP através de protocolo e ainda a necessidade de 

eventuais correções, é muito comum que o tempo entre a emissão da nota e a entrada 

de recurso na conta do projeto seja longo, causando problemas ao andamento do 

mesmo. Com a implantação do SISPRO e sua integração tanto com o SAP quanto 

com o SEI, tonar-se-á possível dar agilidade a este procedimento sem ferir a 

legislação vigente. 

 Após a FEC emitir a nota fiscal, esta migrará automaticamente para o SISPRO, 

que por sua vez emitirá um aviso ao coordenador do projeto. Como, conforme descrito 

anteriormente, o coordenador poderá assinar um documento no SEI dentro da 

plataforma do SISPRO, bastará acessar este sistema, assiná-la eletronicamente e 
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disponibilizá-la para assinatura do fiscal do contrato. Além disso, a partir da segunda 

parcela, o sistema somente permitirá o encaminhamento da nota à PLAP após ser 

anexado o relatório de atividades.   

 No âmbito da PLAP, mesmo que todo o processo de execução orçamentária 

(empenho, liquidação e pagamento) seja feito em sistemas próprios do governo 

federal, espera-se que a utilização do SISPRO traga enormes ganhos com relação ao 

controle dos processos. Como hoje tudo é registro num processo físico, a ausência 

deste por qualquer motivo, como seu encaminhamento para assinatura de um 

determinado documento por outro setor, dificulta aos servidores do setor identificar o 

que já foi realizado e as pendências existentes. Como o sistema apresentará um fluxo 

de tudo o que foi executado, que será baseado nos documentos obrigatórios que 

deverão ser anexados, qualquer integrante do setor poderá consultar, a qualquer hora, 

o status do projeto e a existência de alguma pendência orçamentária/financeira.    

 A versão do módulo de execução orçamentária a ser apresentada ao público-

alvo apresenta o seguinte fluxo: 

 



74 

 

Figura 5: Processo final do módulo de execução orçamentária 
Fonte: equipe do Projeto SISPRO
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4.7.2.2   APOSTILAMENTO 

 

 Espera-se que as mudanças no apostilamento estejam entre os principais 

ganhos trazidos pelo SISPRO, tanto na visão do coordenador de projetos quanto na 

do servidor da PLAP responsável por analisá-lo.  

 Conforme descrito no item 5.4.2, o apostilamento envolve o preenchimento de 

um novo plano de trabalho e um formulário de apostilamento, no qual são detalhadas 

todas as alterações em relação ao plano imediatamente anterior e ainda vigente. Em 

projetos pequenos e com poucas alterações, este processo é relativamente simples, 

mas o mesmo não ocorre com projetos grande e cujos apostilamentos envolvem um 

elevado número de alterações. Existem dificuldades tanto para o coordenador, que 

precisa ajustar o novo plano de trabalho – cujo formato não é amigável – e preencher 

a planilha de apostilamento quanto para o servidor da PLAP, que precisa comparar 

item a item o novo plano com o formulário enviado e ainda com o plano anterior. 

 Para simplificar este processo, o sistema foi desenhado de maneira em que 

bastará ao coordenador clicar em “solicitar apostilamento”, realizar as devidas 

alterações no plano de trabalho e em seguida submeter à PLAP. Para facilitar a 

visualização e análise, será gerado de forma automática uma planilha com todas as 

alterações realizadas. Estando apto a ser realizado, a PLAP solicitará, também via 

sistema, a anuência da FEC, cuja resposta também se dará pelo sistema. A PLAP 

informará a conclusão do apostilamento e toda a documentação gerada migrará para 

o SEI, atendendo assim as exigências dos órgãos de controle.  

 A versão do módulo de apostilamento a ser apresentada ao público-alvo 

apresenta o seguinte fluxo: 
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Figura 6: Processo final do módulo de apostilamento 
Fonte: equipe do Projeto SISPRO
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4.7.2.3  TERMO ADITIVO  

 

 Os procedimentos para solicitação de termo aditivo de prorrogação de vigência 

e/ou alteração de valor são semelhantes aos do apostilamento. Uma vez selecionado 

uma destas opções, o coordenador fará as alterações necessárias no plano de 

trabalho. Em se tratando somente de prorrogação de vigência, o SISPRO solicitará a 

FEC somente uma concordância com a prorrogação. Já nos casos em que haverá 

acréscimo de valor, será emitida uma nova proposta comercial. O coordenador deverá 

anexar os documentos indicados e, em seguida, encaminhar a solicitação à PLAP. 

Feita a análise e estando apto, o processo é encaminhado eletronicamente para as 

autorizações do Pró-Reitor de Planejamento e do Reitor. A minuta do termo aditivo é 

criada diretamente pelo SISPRO e, com toda documentação inserida também no SEI, 

o processo será encaminhado à PF-UFF para análise. Após retornar, são realizados 

os procedimentos de assinatura do termo pelo Diretor-Presidente da FEC e pelo Reitor 

da UFF, em processo semelhante a assinatura do contrato descrito no módulo de 

contratação, e em seguida é feita a publicação no D.O.U, que será anexada ao 

SISPRO. A partir de então, esta nova versão do contrato já está oficialmente válida.  

 A versão do módulo de termo aditivo a ser apresentada ao público-alvo 

apresenta o seguinte fluxo: 
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Figura 7: Processo final do módulo de termo aditivo 
Fonte: equipe do Projeto SISPRO
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4.7.2.4  DISTRATO 

 

 Os procedimentos para o distrato de um contrato UFF-FEC ocorrerão, dentro 

do SISPRO, de forma semelhante ao termo aditivo. A diferença está no fato de que, 

uma vez assinado o distrato, será apresentada a prestação de contas financeira do 

projeto, que assim como as demais etapas, também será via sistema. 

 A versão do módulo de distrato a ser apresentada ao público-alvo apresenta o 

seguinte fluxo: 
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Figura 8: Processo final do módulo de rescisão contratual 
Fonte: equipe do Projeto SISPRO
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4.7.3  PROCESSO FINAL DO MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 Os procedimentos atualmente utilizados para a prestação de contas trazem 

dificuldades tanto para a FEC, que tem que montar um processo em papel com todos 

os comprovantes, notas fiscais, relações de pagamentos, etc., quanto para a DAC, 

divisão responsável por fazer a análise das prestações. Dependendo da complexidade 

do projeto, é comum que somente sua prestação de contas possua milhares de folhas, 

tornando sua análise extremamente demorada e passível de erros. 

 Considerando a integração entre o SAP e o SISPRO, espera-se um grande 

ganho de celeridade tanto na construção da prestação de contas, que ocorrerá 

simultaneamente à execução do projeto, na medida em que, a cada despesa 

executada será inserido no sistema o seu respectivo comprovante, quanto na análise, 

que também será feita dentro do sistema sendo que, a cada despesa, haverá um link 

para o seu respectivo comprovante. Espera-se, com essa agilidade, reduzir o enorme 

gargalo existente nas duas instituições, dado que hoje nem a FEC consegue 

apresentar as prestações tampouco a UFF consegue analisá-las nos prazos 

estabelecidos pela Resolução 26/2017. 

 Outro ganho importante observado com o sistema será a possiblidade de 

solicitar a prestação de contas parcial de um projeto. Este tipo de solicitação ocorre, 

eventualmente, a pedido do órgão financiador do projeto ou mesmo de auditorias do 

TCU e CGU, sendo que dificilmente a PROPLAN consegue atendê-los de forma 

satisfatória. 

 A versão do módulo de prestação de contas a ser apresentada ao público-alvo 

apresenta o seguinte fluxo: 
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Figura 9: Processo final do módulo de prestação de contas 
Fonte: Equipe do Projeto SISPRO 
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4.8  RELATÓRIOS GERADOS PELO SISPRO 
 

 O atual modelo de trabalho da PLAP, no qual todas as informações dos projetos 

estão em pastas de papel, praticamente inviabiliza a geração de qualquer tipo de 

relatório, seja ele de natureza gerencial ou para atender as diversas exigências dos 

órgãos de controle. Durante um período, tentou-se manter uma planilha com os planos 

de trabalho de todos os projetos ativos, mas as constantes alterações nestes planos 

tornou inviável mantê-la atualizada. Além disso, mesmo que esta planilha fosse 

disponibilizada, ela atenderia apenas uma parte das necessidades, dado que os 

planos de trabalho mostram apenas as despesas previstas para um projeto, mas não 

sua execução. Somente com de um sistema integrado ao utilizado pela fundação de 

apoio para gerenciar financeiramente os projetos, a PROPLAN conseguirá levantar 

todas as informações necessárias. 

 Assim, além de otimizar o gerenciamento de projetos, a geração de relatórios 

é uma das principais expectativas relacionadas ao SISPRO, principalmente ao se 

levar em conta que o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de projetos 

é a resposta da PROPLAN para muito do que é cobrado nas solicitações das 

auditorias realizadas pelo TCU e CGU. 

 Como o plano de trabalho será preenchido diretamente no sistema, será 

possível fazer filtros para extrair vários tipos de informação, tais como: 

 Relação de projetos em execução; 

 Relação de projetos por unidade proponente; 

 Previsão de receitas geradas pelos projetos; 

 Previsão dos repasses destinados à UFF; 

 No caso dos projetos do tipo “arrecadação UFF”, previsão das necessidades 

orçamentárias, por fonte de recursos, dentro do período desejado; 

 Relação completa dos empenhos realizados, por fonte de recursos, num 

determinado período e por projeto; 

 Relação dos pagamentos realizados à fundação de apoio; 

 Relação dos projetos que um bolsista participa, questão que 

frequentemente é cobrada pelos órgãos de controle 

 Despesas executadas totais do projeto, por rubrica e por item da rubrica. 
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 A lista acima é apenas uma amostra das inúmeras possibilidades de relatórios 

que poderão ser gerados. Como todos os dados estarão online, havendo necessidade 

de novas informações por parte da PROPLAN ou dos coordenadores de projetos, a 

inclusão de novos relatórios poderá facilmente ser solicitada.  

 

4.9 SOLUÇÕES PROPORCIONADAS PELO SISPRO AOS GARGALOS 
ENCONTRADOS NAS RELAÇÕES UFF-FEC 
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 O Quadro 3 evidencia os principais entraves existentes no processo anteriormente utilizados e os ganhos gerados após a 

implantação do sistema. 

 

Fase Parte Interessada Entrave Solução 

Contratação Coordenador de Projeto 

A solicitação de proposta comercial 
deveria ser protocolada de forma 
presencial na FEC, ocasionando perda de 
tempo principalmente de coordenadores 
lotados em unidades fora do município de 
Niterói. A proposta, também em papel, 
demorava em média cinco dias para ser 
entregue ao coordenador 

Como o processo passou a ser feito via web, reduzindo o 
tempo gasto nesta etapa. O tempo de resposta da FEC 
também passou a ser menor. Os coordenadores passaram 
a receber a proposta no dia solicitação ou, no mais tarde, 
no dia últi seguinte 

Contratação Coordenador do Projeto 

Como os documentos e formulários eram 
constantemente modificados para 
atender as exigências dos órgãos de 
controle, era comum a criação de 
processos com documentos antigos. 

Os modelos de documentos são padronizados pela PLAP. 
Havendo necessidade de mudanças, o coordenador irá, de 
forma automática, usar o modelo atualizado 

Contratação 
Coordenador do Projeto 
e PLAP 

Dificuldade em acompanhar o trâmite da 
contratação da FEC 

Inclusão da funcionalidade “acompanhar a tramitação do 
processo”, permitindo às partes interessadas facilmente 
identificar o setor em que o processo se encontra e a tarefa 
que está sendo realizada 

Contratação Coordenador do Projeto Demora na contratação da FEC 
Com a tramitação eletrônica, o tempo médio para 
contratação da FEC tende a ser reduzido em até 50% 
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Contratação PLAP 
Nos processos em papel, era comum que 
estes chegassem à PLAP incompletos ou 
com documentos desatualizados 

O sistema gera automaticamente os modelos corretos de 
documentos e impede que um processo incompleto seja 
submetido à análise de PLAP  

Contratação PLAP 

Preenchimento de planos de trabalho 
com dados incorretos do coordenador do 
projeto, dificultando a comunicação e 
atrasando o andamento do processo no 
caso de serem necessários ajustes. Em 
alguns casos, após não conseguir contato 
por telefone ou e-mail, o processo era 
devolvido, via protocolo, ao setor 
responsável 

Utilização do e-mail cadastrado no IDUFF 

Contratação UFF e FEC 

Questionamento, por parte dos órgãos de 
controle, do fato de a FEC cobrar uma 
taxa (percentual) sobre o valor dos 
projetos 

Com o sistema, foi implementado uma planilha que permite 
à FEC mensurar as atividades que o projeto irá demandar 
e, assim, calcular um custo operacional de acordo com o 
trabalho a ser realizado 

Contratação UFF e FEC 

Questionamento, por parte dos órgãos de 
controle, de no processo físico o plano de 
trabalho já conter o valor do custo 
operacional antes mesmo de a proposta 
comercial ser emitida. Tal fato ocorria 
pois o coordenador, ao solicitar a 
proposta, já sabia o valor deste custo e o 
discriminava no plano de trabalho 

As abas para inserção das despesas do projeto, no qual se 
incluiu o custo operacional, somente são incluídas após o 
preenchimento da planilha acima citada e a inclusão da 
proposta comercial ao processo 
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Apostilamento Coordenador do Projeto 

Trabalho redobrado, pois ao solicitar um 
novo apostilamento, deveriam ser 
preenchidos um novo plano de trabalho e 
um formulário de apostilamento, no qual 
eram discriminados os itens alterados.  

O coordenador altera os valores diretamente no plano de 
trabalho disponibilizado na plataforma web e o SISPRO 
gera, automaticamente, uma planilha evidenciando as 
alterações realizadas 

Apostilamento Coordenador do Projeto 

Como cada apostilamento gera um novo 
plano de trabalho, um pequeno descuido 
fazia com que o coordenador solicitasse 
um apostilamento em cima de um plano 
antigo, impedindo assim sua conclusão 

O sistema sempre apresenta o plano em execução 

Apostilamento Coordenador do Projeto 

Lentidão para conclusão do 
apostilamento. Os documentos do 
apostilamento deveriam ser entregues 
assinados na PLAP e, após a aprovação 
da FEC, esta deveria receber um ofício da 
PLAP informando que o apostilamento foi 
executado 

Agilidade proporcionado pela tramitação eletrônica de 
documentos e processo, reduzindo o tempo necessário à 
conclusão da tarefa 

Apostilamento PLAP 

Processo de trabalho obsoleto. Ao 
analisar um apostilamento, o servidor 
tinha que, manualmente, comparar o 
plano de trabalho em execução, o plano 
encaminhado e o formulário de 
apostilamento. Dado o grande volume de 
solicitações de apostilamento, estas não 
são atendidas no tempo necessário 

No apostilamento, o SISPRO não permitirá o 
encaminhamento de um novo plano alterando o valor total 
do projeto. Como a planilha com as alterações será gerada 
automaticamente pelo sistema, a análise desta solicitação 
será consideravelmente simplificada. Espera-se, com isso, 
acabar com “fila de espera” dos apostilamentos 
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Apostilamento PLAP 
Receber um apostilamento enquanto 
outro está em andamento, aumentando a 
chance de erros 

O coordenador somente poderá solicitar um novo 
apostilamento quando o anterior estiver concluído 

Apostilamento PLAP 
Tempo gasto na elaboração de ofícios de 
conclusão de apostilamento 

Tarefa executa automaticamente pelo SISPRO, que irá 
gerar o documento e enviar ao e-mail FEC após o servidor 
da PLAP clicar em “concluir apostilamento” 

Execução 
Orçamentária 

Coordenador do Projeto 
Necessidade de entregar os documentos 
físicos na PLAP 

Agilidade proporcionado pela tramitação eletrônica de 
documentos e processo, reduzindo o tempo necessário à 
conclusão da tarefa 

Execução 
Orçamentária 

Coordenador do Projeto 
Dificuldade de pegar a assinatura de 
ateste do fiscal do contrato quanto este 
está fora da UFF 

Assinatura eletrônica permitirá o ateste 
independentemente de aonde o fiscal esteja 

Execução 
Orçamentária 

PLAP 
Recebimento de documentos 
incompletos 

O coordenador somente conseguirá enviar a nota fiscal 
FEC à PLAP quando toda a documentação, devidamente 
assinada, estiver anexada ao SISPRO 

Termo Aditivo Coordenador do Projeto 
Lentidão do processo, que tramita por 
vários setores até ser concluído 

Agilidade proporcionado pela tramitação eletrônica de 
documentos e processo, reduzindo o tempo necessário à 
conclusão da tarefa 
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Termo Aditivo 
Coordenador do Projeto 
e PLAP 

Dificuldade em acompanhar o trâmite do 
termo aditivo 

Inclusão da funcionalidade “acompanhar a tramitação do 
processo”, permitindo às partes interessadas facilmente 
identificar o setor em que o processo se encontra e a tarefa 
que está sendo realizada 

Termo Aditivo Coordenador do Projeto 
Perda de prazo para solicitar termo 
aditivo 

O coordenador será avisado automaticamente pelo 
SISPRO próximo ao prazo final para solicitação de termo 
aditivo 

Prestação de 
Contas 

Coordenador do Projeto. 
PLAP e FEC 

No processo anterior, a FEC tinha 
dificuldade de montar a prestação de 
contas e os servidores da PLAP 
dificuldade em analisar milhares de folhas 
de prestação por projeto 

Com os sistemas integrados, a prestação ocorrerá em 
tempo real. A cada despesa executada, o respectivo 
comprovante será anexado, permitido assim a prestação 
de contas parcial. Espera-se, com esta nova forma de 
trabalho, que a FEC cumpra os prazos para apresentar a 
prestação de contas e a PLAP, por sua vez, cumpra os 
prazos de análise. 
Como, em alguns casos, o coordenador somente poderá 
submeter um novo projeto após a prestação do anterior 
concluída, a redução deste tempo também será positiva 
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Relatórios 
Coordenador de Projeto, 
PLAP. UFF e Órgãos de 
Controle 

Ausência de relatórios gerenciais ou que 
permitam comprovar se determinados 
pontos da legislação que regula a relação 
das IFES com as fundações de apoio 
estão sendo cumpridos 

Como todos os dados estarão no sistema, poderão ser 
gerados diversos tipos de relatórios que irão ajudar a 
administração central tanto no âmbito da gestão quanto no 
atendimento das exigências dos órgãos de controle 

Quadro 3: Gargalos Superados com a Implantação do SISPRO 
Fonte: o autor
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5 AVALIAÇÃO DO SISTEMA: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Para avaliar o sistema e identificar a necessidade de ajustes, foram realizados 

testes com uma amostra do público alvo, que incluiu coordenadores de projetos e 

servidores da PLAP. O objetivo inicial era incluir colaboradores da FEC. Embora estes 

não sejam usuários diretos do SISPRO, a visão deste ator seria importante pelo fato 

de o sistema desenvolvido ser integrado ao SAP, sistema que está sendo implantado 

na fundação de apoio. Entretanto, com alta carga de trabalho de alguns colaboradores 

da fundação devido a esta implantação, não foi possível realizar a homologação do 

SISPRO com este ator. 

 O primeiro passo da aplicação do questionário foi fazer um teste piloto cujo 

objetivo era verificar a adequabilidade do questionário. Realizado o teste, foram feitas 

pequenas adequações em algumas perguntas para, então, se chegar a versão final 

do Questionário de Avaliação do SISPRO (apêndice I). 

 No âmbito dos coordenadores de projetos, a amostra deveria conter tanto 

aqueles envolvidos em projetos propriamente ditos – projetos de ensino, pesquisa, 

extensão e desenvolvimento institucional – quanto os coordenadores de cursos 

autossustentáveis, que para efeitos da relação UFF-FEC e, consequentemente, para 

o sistema também são tratados como um projeto. A amostra selecionada foi definida 

pela PROPLAN, que se baseou no histórico dos projetos gerenciados por estes 

coordenadores, principalmente no que tange à complexidade e ao número de projetos 

executados. 

 Com relação aos servidores da PLAP, foram selecionados todos aqueles que 

se dispuseram a participar da homologação do sistema. Aqui, mais uma vez, a 

execução do projeto do SISPRO se deparou com dificuldades levantadas por Biazzi, 

Muscat e Biazi (2011) quanto ao engajamento de servidores em projetos específicos. 

A homologação dos servidores da PLAP buscava identificar falhas e possibilidades de 

melhorias tanto nas etapas em que o coordenador está criando o processo, cujo foco 

era o correto ajuste do plano de trabalho e verificação da documentação cobrada pelo 

sistema, quanto das funcionalidades utilizadas por estes servidores no momento da 

análise do processo, apostilamento e execução orçamentária. Como o sistema 

entraria em funcionamento sem que o módulo de prestação de contas estivesse 

desenvolvido, não foi possível fazer o teste desta funcionalidade. 
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 Para a aplicação do teste, o primeiro passo consistiu no envio de um e-mail ao 

pesquisado explicando o que é o SISPRO e o convidando a realizar o teste. Embora 

fosse possível disponibilizar o ambiente de homologação para acesso ao coordenador 

testá-lo a qualquer momento e em qualquer lugar, a equipe decidiu por estar presente 

durante a homologação. Assim, antes de acessar o sistema, a equipe fazia uma breve 

apresentação do sistema ao coordenador de projetos. Em seguida, era dado ao 

entrevistado um plano de trabalho no modelo plano de trabalho e era solicitado, então, 

que o sistema fosse acessado para iniciar um novo projeto. Enquanto o sistema era 

testado a equipe fazia anotações das dificuldades encontradas. Neste ponto, a 

decisão de fazer as simulações de forma presencial se mostrou acertada, dado que 

em alguns momentos foi possível observar dificuldades que não chegaram a ser 

mencionadas pelos pesquisados, que recebiam o questionário por e-mail tão logo os 

testes eram finalizados. 

 O questionário foi dividido em duas partes, sendo a primeira com os dados 

funcionais do entrevistado e a segunda o diagnóstico de percepção. Este, por sua vez, 

também foi dividido em duas partes: a primeira delas tinha por objetivo analisar a 

interface do sistema, tais como uso equilibrado das cores, mensagens claras, etc.; já 

a segunda parte tinha por objetivo avaliar os possíveis ganhos proporcionados pelo 

sistema. 

5.1 PERFIL DO PÚBLICO-ALVO 
 

 Pelo fato de já saber que, tal qual ocorria nos processos em papel, seria comum 

que o coordenador do projeto designasse um assistente para operacionalizar o 

SISPRO, para a homologação do sistema não foi feita nenhuma distinção entre 

ambos, já que o interesse maior era verificar a percepção de quem de fato irá utilizá-

lo. Assim, foram selecionados sete coordenadores/assistentes, sendo cinco de 

projetos e dois de cursos. Os pesquisados – quatro servidores e 3 funcionários 

terceirizados – em sua maioria possuem larga experiência com os trâmites da UFF 

(média de dez na instituição) e fazem parte de unidades ou pró-reitoria com um grande 

número de projetos UFF-FEC, como a Pro-Reitoria de Extensão, o Centro de Artes da 

UFF (CEART), LAGEMAR e LATEC.  

 Assim como os coordenadores/assistentes, os membros da PLAP 

selecionados para fazer a homologação e responder o questionário possuem 
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experiência na instituição, com média de nove anos na UFF. No caso da PLAP, como 

não existem terceirizados atuando nas fases de contratação e execução de contratos, 

somente servidores para selecionados. 

5.2 AVALIAÇÂO DO PÚBLICO-ALVO 

 

5.2.1 INTERFACE 

  

 No item “as representações das funções da interface (ícones, menus, etc.) são 

fáceis de serem reconhecidas/entendidas”, as avaliações foram bastante positivas, 

com 81,82% dos entrevistados avaliando o item como “concordo totalmente” e 18,18% 

com “concordo parcialmente”.  

 

 

Gráfico 1: Avaliação das funções da interface do sistema 
Fonte: o autor 

 

 Dentre aqueles que responderam “concordo totalmente”, dois respondentes 

teceram comentários a respeito: “não tive dúvidas ao ler e saber o que deveria fazer” 

e “o sistema é extremamente autoexplicativo”. 

 Já os que “concordaram parcialmente”, justificaram da seguinte maneira: 

“algumas opções aparecem no início da tela. Sugeri que fossem para o final pois torna 

mais compreensível do que ficar voltando para o início da tela para ler a mensagem 
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do sistema”; “algumas opções de ajuda, como a do cronograma financeiro, precisam 

ser destacadas”. 

 Com relação a estas sugestões, algumas funcionalidades do sistema tiveram 

seu acesso realocado na tela. Já com relação ao cronograma financeiro, está sendo 

avaliado uma mudança no modo como os dados são inseridos. 

 O oitavo item procurou avaliar se “as informações contidas na interface são de 

fácil leitura”, sendo que 72,73% concordaram totalmente com a afirmação e 27,27% 

concordaram parcialmente. Houve apenas uma resposta justificada. Embora o 

entrevistado tenha assinalado “concordo totalmente”, foi dada uma sugestão de 

melhoria: “sim, o sistema é extremamente autoexplicativo. Só as letras é que poderiam 

ser um pouquinho maiores. Por exemplo, do ícone “Aguardando envio para aprovação 

da PLAP”. As letras são muito pequenas”.  

 Ao levar em consideração o comentário acima, a equipe percebeu que não só 

a mensagem destacada possuía uma difícil visualização, mas sim todas as 

mensagens que retratavam o status do projeto. Sendo assim, será implementada uma 

alteração na qual seja dado um maior destaque a este campo. 

 

 

Gráfico 2: Avaliação da facilidade de leitura das informações contidas na interface do sistema 
Fonte: o autor 

 

 O item seguinte - “as mensagens exibidas são facilmente entendidas” tinha 

como objetivo avaliar a clareza com que as mensagens e informações eram 

repassadas ao usuário. Na avaliação, 72,73% dos entrevistados assinalaram 

“concordo totalmente” e 27,27% marcaram “concordo parcialmente”. Nesta questão, 
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duas respostas foram justificadas. Em uma delas, cujo entrevistado assinalou 

concordo totalmente, a justificativa à afirmação foi “sim, claras e objetivas”. A segunda 

justificativa foi dada por um entrevistado que concordou parcialmente com a afirmação 

– “Quando o coordenador está preenchendo o plano de trabalho, uma série de 

documentos serão anexados depois, tais como nota de empenho, certidão SICAF, 

etc. Para muitos coordenadores que não estão familiarizados com os trâmites, pode 

parecer que está é uma incumbência deles. Seria bom enfatizar que aquela 

responsabilidade é da PLAP.” 

 A equipe do SISPRO considerou a sugestão extremamente pertinente, 

concordando que coordenadores de projetos com menor experiência poderão supor 

que aqueles documentos são de sua responsabilidade, gerando dúvidas 

desnecessárias. Como se trata de uma mudança relativamente complexa em termos 

de programação, ela não será implementada antes do lançamento do programa. No 

entanto, na segunda versão será realizada uma modificação aonde o coordenador 

não mais irá visualizar os documentos que cabem à PLAP, em etapas posteriores, 

anexar. 

 Além disso, como os testes de homologação foram realizados na presença da 

equipe do SISPRO, puderam ser observadas pequenas dificuldades que não foram 

relatadas pelos pesquisados, mas que foram levadas em consideração quando da 

implantação da versão final do SISPRO. 

 

 

Gráfico 3: Avaliação da clareza das mensagens exibidas pelo sistema  
Fonte: o autor 
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 O desenvolvimento de um sistema com interface que indique ao usuário a 

tarefa que está sendo executada, questionamento feito na questão de número 10, 

ganha importância quando o sistema é desenvolvido para um público heterogêneo, 

sendo que parte dele ainda está acostumado aos trâmites processuais de papéis e 

não está familiarizado com plataformas digitais. As respostas deste item, no qual 

90,91% dos respondentes assinalaram “concordo totalmente” e 9,09% concordaram 

parcialmente com a afirmação “a interface informa adequadamente ao usuário o 

andamento das tarefas que estão sendo realizadas”, indica que a equipe teve sucesso 

neste item. 

 Nesta questão houve apenas uma sugestão: “a tela onde aparecem os ícones: 

dados cadastrais, estimativa de itens, etapas do projeto, deveriam ir mudando de cor 

a medida que são preenchidas, para o usuário saber que elas já estão prontas, caso 

ele saia do sistema e volte de onde parou.” 

 Embora a sugestão tenha sido considerada válida, a equipe responsável pelo 

SISPRO optou por não implementá-la, dado o risco de aumentar a poluição visual da 

tela. 

 

 

Gráfico 4: Avalição da clareza com que o sistema informa o andamento das tarefas executadas  
Fonte: o autor 

  

 A décima primeira questão – “as cores são utilizadas com equilíbrio, evitando 

assim poluição visual” tinha como objetivo avaliar o uso equilibrado de cores do 

sistema. Embora algumas mudanças já tivessem sido implementadas pela própria 

equipe do SISPRO antes de colocá-lo em homologação, algumas sugestões foram 
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apontadas neste item. Dos entrevistados, 9,09% assinalaram “não sei avaliar”; 

54,55% concordaram parcialmente e 36,36% concordaram totalmente com a 

afirmativa.  

 Na justificativa deste item, diferentes usuários concentraram as sugestões em 

dois pontos. São eles: 

 Utilização das combinações das cores amarelo e branco no “saldo 

disponível” na aba “aplicação dos recursos” dificulta a leitura. O sistema foi 

lançado sem essa alteração, ficando a equipe comprometida fazer a 

modificação na segunda versão. 

 Na aba “documentos”, os ícones para anexar arquivos pendentes e de 

download dos arquivos anexados estavam com a mesma cor, confundindo 

o usuário. Na versão final foi feita uma alteração na qual o ícone fica amarelo 

no caso de documentos não anexados e, uma vez inseridos, o ícone de 

download do documento aparece na cor azul. 

 

 

Gráfico 5: Avaliação do equilíbrio das cores utilizadas no sistema 
Fonte: o autor 

  

 A questão seguinte procurou avaliar se “as informações estão organizadas de 

forma adequada”. 81,82% dos entrevistados concordaram totalmente com a afirmação 

e 18,18% concordaram parcialmente. Houve dois comentários sobre esta questão, 

sendo um afirmando “ótima adequação” e um segundo elogiando o fato de a 
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adequação das informações ter seguido, na medida do possível, o plano de trabalho 

até então utilizado. 

 

 

Gráfico 6: Avaliação da forma como as informações foram organizadas 
Fonte: o autor 

  

 A décima terceira questão tinha por objetivo avaliar se “as orientações dadas 

pelo software sobre sua forma de utilização são claras e fáceis de serem entendidas”. 

90,91% dos entrevistados concordaram totalmente e 9,09% concordaram 

parcialmente com a afirmação. No campo para justificativa foi comentado que, 

“embora a plataforma seja intuitiva, algumas informações foram difíceis de descobrir.” 
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Gráfico 7: Avaliação da clareza com que as orientações são dadas pelo sistema 
Fonte: o autor 

 

 O objetivo da décima quarta questão era identificar se “a sequência de telas 

segue uma lógica clara”. Neste item, 81,82% dos entrevistados concordaram 

totalmente com a afirmação enquanto 18,18% concordaram parcialmente. No campo 

justificativa, foram sugeridas duas modificações que foram implementadas pelos 

programadores na versão final do sistema. São elas: 

 Após anexar a proposta comercial, o sistema jogar direto para a próxima 

aba do plano de trabalho a ser preenchida – “etapas do projeto”. Antes da 

modificação, o sistema direcionava o usuário para a tela “dados cadastrais 

do projeto”. 

 Ao anexar um documento, inicialmente o SISPRO direcionava o usuário de 

volta para a tela “dados cadastrais”. Com a modificação, após anexar um 

arquivo, o usuário permanece na aba “documentos”. 

  

 Uma das sugestões dadas por um dos pesquisados, a de que “seria útil que na 

sequência da crítica ao preenchimento de algum campo, o sistema já direcionasse o 

caminho para a correção, evitando a busca”, terá sua implementação estudada pela 

equipe do SISPRO. Sendo possível, a modificação fará parte da versão 2. 

 Houve ainda um comentário, dentre um dos que concordaram totalmente com 

a afirmação, que “a sequência está bem fidedigna ao um preenchimento de um plano 

de trabalho”. 
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Gráfico 8: Avaliação sobre a lógica da sequência de telas apresentada pelo sistema 
Fonte: o autor 

 
 A questão 15 era aberta e tinha por objetivo possibilitar ao pesquisado fazer 

críticas ou sugestões de melhorias relacionadas à interface do sistema. Os 

comentários abordados serão reproduzidos tal qual foram respondidos, embora 

alguns estejam relacionados ao sistema propriamente dito, que pode ser avaliado nas 

questões de número 16 a 27, e não à sua interface. 

1. ”Apenas ressaltar a importância de alterar o mecanismo de preenchimento 

do cronograma financeiro, que já está previsto para uma próxima versão, 

deixando de arrastar o valor para o mês desejado.” 

2. “Inserir campos de preenchimento para outros partícipes. A Lei 8.958 

permite que, mediante um acordo de cooperação técnica, duas ou mais 

Instituições possam executar o projeto e assim haver pagamento de bolsas 

para servidores e alunos.” 

3. “O campo “aplicação de recursos” deve ter seus percentuais zerados 

quando a arrecadação não for FEC. Esta medida se justifica pela ausência 

de transferências destes recursos para a UFF nas outras modalidades, 

sendo, s.m.j., somente esta a sua função no processo de contratação 

UFFxFEC”. 

4. “Sugerimos que a opção de janela para servidores inativos seja incluída, 

visto que já apresentamos casos de bolsistas inativos em nossos projetos”. 

5. “Por enquanto não, preciso ver no dia a dia”. 
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6. “Acho que no início de tudo deveria ter um “resumão” do que aguarda o 

usuário, para ele ter uma ideia das etapas a serem percorridas.” 

 A implantação da sugestão 1 está sendo estudada pela equipe de 

programadores e poderá ser implementada na segunda versão do sistema. 

Entretanto, espera-se que, com o uso, o usuário se adapte à dinâmica e a alteração 

se torne desnecessária.  

 A sugestão 2 será implementada na segunda versão do sistema. 

 A sugestão 3 é referente a uma regra de negócio da PLAP e será debatida 

pelos técnicos do setor. 

 A sugestão 4 será atendida parcialmente na versão 2 do sistema. Não haverá 

a criação de uma janela específica para servidores inativos. O campo “servidores 

externos” será modificado para “servidores externos/inativos”, ficando a cargo do 

coordenador do projeto anexar o documento correspondente, que posteriormente será 

analisado pelo servidor da PLAP. 

 O item 5, por não sugerir modificações, não resultou em ações por parte da 

equipe do SISPRO. 

 A sugestão de número 6 foi considerada pertinente e poderá ser implantada 

numa segunda versão. Entretanto, a equipe irá avaliar, de acordo com as dificuldades 

observadas após o lançamento da primeira versão, a real necessidade de incluir mais 

uma tela no sistema. 

 

5.2.2 SISTEMA 

  

 O objetivo da questão 16 era, através da afirmação “os trâmites do processo 

atualmente utilizado para os projetos UFF-FEC desestimulam a criação de novos 

projetos”, avaliar a percepção dos pesquisados quanto às dificuldades encontradas 

no processo anteriormente utilizado para contratação da FEC. Dentre os 

respondentes, 63,64% concordaram parcialmente, 18,18% discordaram parcialmente 

e outros 18,18% não souberam avaliar. O resultado apresentado surpreendeu os 

técnicos da PLAP, que constantemente ouvem questionamentos por parte dos 

coordenadores de projetos quanto à burocracia do processo. 
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Gráfico 9: Avaliação desestímulo causado pelo trâmite atualmente utilizado nos projetos UFF-FEC 
Fonte: o autor 

 

 Ainda nesta questão, foram feitas seis justificativas que estão reproduzidas 

abaixo: 

1. “Entendo que no Serviço Público, a gestão de contratos e a sua operação 

financeira, devem sempre contar com os documentos apropriados, visando 

o atendimento da legislação vigente, bem como, oferecer a transparência 

necessária para respaldo da Administração Superior e atendimento aos 

órgãos de controle. Por isso, o processo administrativo formal, se torna 

burocrático e lento. Com a sistematização, os trâmites permanecem os 

mesmos, o que muda é a forma com que os trâmites são executados.” 

2. “O tramite é necessário. O que causa trabalho maior é confecção é a 

tramitação manual dos processos, o que será sanado com a interligação 

com o SEI.” 

3. “Hoje em dia necessita-se de muito papel e muito tramite antes da 

contratação, inclusive documentos duplicados em processos (termo de 

concessão de bolsa).” 

4. “Como servidora da PLAP, já ouvi muitas reclamações quanto à dificuldade 

de criar novos projeto e o desânimo de alguns coordenadores, 

principalmente aqueles que não estão habituados com tais trâmites.” 

5. “Muitos professores queixam do excesso de burocracia e das idas e vindas 

de um processo. Mas principalmente, se queixam da falta de informações 

no site da UFF.” 
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6. “Não chega a desestimular a criação de novos projetos, mas a interface 

entre PLAP e FEC não se dá de maneira a agilizar processos e troca de 

informações, principalmente para projetos na área da cultura, que são muito 

dinâmicos, cujas contratações são constantes e com isso gera um grande 

número de apostilamentos.” 

 A questão 17 procurou avaliar o impacto do SISPRO na redução da burocracia 

e consequente agilidade para os projetos UFF-FEC. 90,91% concordaram totalmente 

com a afirmação “a utilização do SISPRO representará uma redução dos entraves 

burocrático administrativos que envolvem os projetos UFF-FEC, dando assim maior 

agilidade na elaboração e gerenciamento destes projetos”, enquanto 9,09% 

concordaram parcialmente. 

 Dentre os respondentes, dois fizeram comentários abertos, sendo um 

demonstrando enorme expectativa para a implantação do sistema – “vivi para ver esse 

dia chegar...” e um justificando a concordância parcial. Para este entrevistado, devido 

ao fato de, mesmo com o sistema, ainda haverá tramitação de processos, porém por 

meio digitais, continuará sendo necessária “respostas rápidas para evitar longas 

paradas entre os setores.” 

 

 

Gráfico 10: Avaliação da redução dos entraves burocráticos com a implantação do SISPRO 
Fonte: o autor 

 

 Na questão 18, procurou-se avaliar o impacto do SISPRO na proposição de 

novos projetos. O percentual dos que assinalaram concordo totalmente e concordo 

parcialmente com afirmação “a utilização do SISPRO irá incentivá-lo a propor novos 
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projetos” foi a mesma e equivalente a 36,36% dos respondentes; 9,09% discordaram 

parcialmente e 18,18% não souberam avaliar. 

 Foi feito apenas uma justificativa nesta questão, aonde o entrevistado ressaltou 

que, ao menos com relação aos tipos de projetos existentes no seu setor, “novas 

entradas não dependerão somente do SISPRO”. 

 

 

Gráfico 11: Avaliação quanto ao incentivo gerado pelo SISPRO quanto à proposição de novos 
projetos 

Fonte: o autor 

 
 O item de número 19 – “considerando somente o módulo de contratação, o 

SISPRO simplificará a proposição de novos projetos” – tinha como objetivo analisar a 

percepção do entrevistado quanto ao impacto gerado pelo sistema num módulo de 

forma isolada – o módulo de contratação. Considerando que 100% dos respondentes 

concordaram totalmente com a afirmação, conclui-se que o impacto gerado nesta 

etapa foi extremamente positivo.  

 Todas as justificativas observadas neste item seguiram exatamente a mesma 

linha, afirmando que o sistema não permitirá o encaminhamento de processos à PLAP 

com “erros primários”, evitando assim o retorno ao coordenador para correções e 

complementações, trâmite que atrasa o andamento da contratação da fundação de 

apoio. 
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Gráfico 12: Avaliação da facilidade gerada pelo SISPRO exclusivamente no módulo de contratação 
Fonte: o autor 

 
 Assim como o item anterior, a questão 20 tinha como objetivo analisar a 

percepção do entrevistado quanto a um módulo isolado do SISPRO. 90,91% 

responderam “concordo totalmente” à afirmação “considerando somente o módulo de 

execução, o SISPRO simplificará as alterações no projeto (apostilamentos)”; enquanto 

9,09% concordaram parcialmente. 

 Dentre aqueles que concordaram totalmente, dois justificaram a resposta 

destacando a agilidade e economia de papel e o fato de eliminar a necessidade de 

preencher a planilha de apostilamento.  

 Como sugestão, foi apresentado por um dos respondentes que o plano de 

trabalho apresente o saldo por rubricas, evitando assim “... o risco de tirar valor de 

uma rubrica já comprometida.” A equipe do SISPRO informou que esta funcionalidade 

está prevista no escopo do projeto, mas que somente estará disponível quando a FEC 

concluir a implantação do SAP e este for integrado ao SISPRO. 
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Gráfico 13: Avaliação da facilidade gerada pelo SISPRO exclusivamente no módulo de apostilamento 
Fonte: o autor 

 

 Na questão 21, 81,82% concordaram totalmente com a afirmativa “o SISPRO 

dará mais transparência aos projetos da UFF apoiados pela FEC. Enquanto 9,09% 

concordaram parcialmente e outros 9,09% discordaram totalmente. 

 Houve duas justificativas nesta questão, sendo uma na qual o respondente 

afirmou acreditar que “... as informações em sistema tornarão os dados mais claros e 

práticos para quem recebe” e outra na qual o respondente condicionou a concordância 

total a disponibilização de “...acesso aos dados pelos Administradores aos órgãos de 

controle.”  

 Está previsto no projeto a criação de um login e senha específico para acesso 

ao sistema por parte dos órgãos de controle – CGU e TCU. 
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Gráfico 14: Avaliação da transparência gerada com a implantação do SISPRO 
Fonte: o autor 

 

 A questão 22 procurava verificar, através da afirmação “o SISPRO está 

adequado à legislação que regula as relações das IFES com as fundações de apoio”, 

se o usuário tinha a percepção que o sistema estava de acordo com o que determina 

as inúmeras leis e decretos que regulam este tipo de projeto e, consequentemente, 

se ficaria seguro de gerenciar (no caso dos coordenadores) ou analisar (no caso dos 

servidores da PROPLAN) os projetos dentro do sistema. 72,73% assinalaram 

“concordo totalmente” com a afirmação e 27,27% marcaram “não sei avaliar”. Embora 

não seja o foco deste trabalho, chamou a atenção deste pesquisador, que pertence 

ao quadro de servidores da PROPLAN, o percentual de entrevistados que assinalaram 

esta alternativa. Este elevado índice justifica inúmeros erros observados nos 

processos referentes a projetos UFF-FEC e pode embasar a PROPLAN a solicitar 

capacitações neste tema. 

 Não foi feita nenhuma justificativa neste item. 
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Gráfico 15: Avaliação da adequação do SISPRO à legislação 
Fonte: o autor 

 

 Na questão 23, a afirmação “o SISPRO permitirá um maior controle sobre os 

projetos” foi respondida com “concordo totalmente” por 81,82% dos entrevistados, 

sendo que uma das respostas foi justificada pelo fato ser “um sistema consultivo, 

estatístico e de controle.” Já para 18,18%, a afirmação foi respondida com “concordo 

parcialmente”. Dentre as justificativas apresentadas, uma ressaltou que “o controle 

total sobre os projetos já é parte da rotina do coordenador. O agente digital será 

certamente um facilitador dessa rotina de acompanhamento.” Outra justificativa 

apresentada condicionou o maior controle “desde que haja uma integração com o 

Sistema FEC”. Neste caso, o entrevistado estava se referindo à integração com o 

SAP, que conforme mencionado anteriormente, faz parte do escopo do projeto. 
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Gráfico 16: Avaliação quanto ao aumento de controle dos projetos proporcionado pelo SISPRO 
Fonte: o autor 

  

 A questão 24 procurou avaliar se o entrevistado via na utilização do sistema um 

ganho de tempo. A afirmação “o SISPRO possibilitará ao coordenador de projeto 

reduzir o tempo gasto com os trâmites burocráticos, aumentando assim o tempo 

disponível para se dedicar à atividade fim do projeto” teve concordância total por 

90,91% dos entrevistados, sendo feitas duas justificativas. A primeira delas justificava 

o ganho pelo fato de “além de ser tudo online, será possível designar um assistente 

para operar o sistema.” Já a segunda justificou que, além de reduzir o tempo gasto 

com os trâmites burocráticos, “ao informar quais etapas o projeto já percorreu e onde 

se encontra, permitirá maio previsibilidade ao coordenador.” 
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Gráfico 17: Avalição quanto à redução do tempo gasto com trâmites burocráticos após a 
implementação do SISPRO 

Fonte: o autor 

 

 Na questão 25, a afirmação “a utilização do SISPRO será um diferencial para 

UFF, quando da concorrência com outras instituições de ensino, na busca por novos 

projetos (editais, TED, etc.)” teve 63,64% assinalando “concordo totalmente”, 9,09% 

concordando parcialmente e 27,27% marcando “não sei opinar. Não foram feitas 

justificativas abertas neste item. 

 

 

Gráfico 18: Avaliação quanto ao SISPRO ser um diferencial para a UFF 
Fonte: o autor 
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 A última questão fechada do questionário, a de número 26, procurou avaliar o 

impacto gerado pelo SISPRO. As respostas indicaram que, ao menos na fase de 

homologação, o projeto foi bem sucedido, pois 100% dos entrevistados assinalaram 

“concordo totalmente” com a afirmação “o SISPRO atendeu suas expectativas”, sendo 

que três respondentes justificaram suas respostas, cujas reproduções estão abaixo: 

1. “Atendeu. Muitos sistemas de início acabam dificultado por ser algo novo, 

mas o SISPRO, já no primeiro contato, pareceu ser bem prático e de fácil 

utilização”; 

2. “Superou as expectativas, pois irá proporcionar agilidade e transparência 

aos processos”; 

3. “Ele é tudo o que prometia e muito mais”. 

 

 

Gráfico 19: Avaliação quanto ao atendimento às expectativas sobre o SISPRO 
Fonte: o autor 

 

 A última questão desta parte e também a última do questionário era aberta e 

tinha por objetivo, através da pergunta “você gostaria de dar alguma sugestão quanto 

ao sistema e suas funcionalidades?”, permitir ao pesquisado dar qualquer tipo de 

sugestão que não tenha sido abordada nos itens anteriores. Foram dadas as 

seguintes respostas: 

1. “Já foi sugerido nas questões anteriores”; 

2. “Acredito que o sistema foi bem desenvolvido e atenderá bem a todas as 

partes interessadas”; 
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3. Tem algumas caixas de pesquisa que, quando clicamos nela com dúvidas, 

aparece o nome do item e não a explicação da função. Acho que neste 

ponto deveria vir a explicação da função, para entendermos melhor o que 

devemos fazer naquele item”; 

4. “Aguardando ansiosamente o dia que os Tripartites estiverem no SISPRO 

também”; 

 Os comentários 1 e 2 estão relacionados a futuras intervenções no sistema.  

 O comentário de número 3 será atendido com a modificação de alguns textos 

das explicações de alguns itens (ícone com a letra “i” do sistema). 

 Já com relação ao item 4, por decisão da equipe do Projeto SISPRO e com a 

anuência da PROPLAN, a equipe do SISPRO alterou o desenvolvimento dos módulos. 

Incialmente estava previsto o lançamento de todos os módulos dos contratos bipartites 

– contratação, execução e prestação de contas – e somente então os esforços seriam 

concentrados no desenvolvimento dos tripartites. Entretanto, a necessidade de 

colocar os contratos tripartites o quanto antes no sistema somado ao fato de que a 

integração com a FEC, etapa esta fundamental para a prestação de contas, ainda não 

estar pronta levou a esta alteração do cronograma. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

 

6.1 PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO ESTUDO 
 

 A importância dos projetos de pesquisa, ensino, extensão e desenvolvimento 

institucional para as IFES, a rigorosa legislação que regula as relações destas 

instituições com suas fundações de apoio, a necessidade de atender as exigências – 

cada vez mais frequentes - dos órgãos de controle e, principalmente, a necessidade 

de modernizar a gestão das universidades, levaram à escolha do tema desta 

pesquisa.  

 O processo de modernização pelo qual passou a administração pública 

brasileira não atingiu todos os nichos. Ao se considerar que, até 2018, a abertura e o 

gerenciamento de um projeto UFF-FEC era integralmente realizado por meio de 

papéis e formulários e que, para ser executado, um processo em papel deveria 

tramitar por inúmeros departamentos e dependia de dezenas de assinaturas 

evidencia, tal qual foi observado na revisão bibliográfica, que as IFES ainda se 

caracterizam por adotar um modelo gestão das IFES obsoleto, lento, rígido, 

hierarquizado e rarefeito à mudanças. 

 Para começar a mudar este cenário, surgiu a ideia de criar uma plataforma 

aonde fosse possível realizar online todas as etapas de um projeto UFF-FEC, desde 

a contratação, passando pelas constantes alterações no plano de trabalho e, por fim, 

a prestação de contas final.  

 O projeto de implantação do sistema foi complexo, sendo frequente a equipe 

se deparar com situações retratadas na revisão bibliográfica. A primeira delas, e talvez 

a mais impactante, foi constatar o impacto gerado na fase de execução do projeto 

decorrente de um erro ocasionado na fase de planejamento. No planejamento inicial 

do SISPRO, não foi considerada a necessidade nenhum tipo de assinatura eletrônica, 

uma vez que todos os atos praticados no sistema seriam embasados por uma 

resolução da IFES que iria regular sua utilização. Entretanto, durante a execução do 

projeto, constatou-se a necessidade de manter a assinatura em determinados 

documentos. Como não haveria mais papéis, foi necessário desenvolver uma 

integração com o SEI, o que aumentou consideravelmente o escopo do projeto. 
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 A necessidade desta alteração no escopo está diretamente relacionada às 

características e dificuldades enfrentadas pelos projetos públicos. Dentre os fatores 

que diferem estes projetos daqueles executados no setor privado, destaca-se o 

excesso de normas e regras do setor público, que frequentemente acabam por 

ocasionar atrasos na execução de projetos nesta esfera. As modificações descritas 

foram realizadas exclusivamente para, supostamente, atender exigências de 

legislações específica das IFES e fundações de apoio.  

 O termo supostamente foi colocado para, mais uma vez, evidenciar uma 

característica levantada na literatura e que foi observada no estudo de caso. Um dos 

fatores observado quando da execução de projetos públicos está na dificuldade de 

comunicação dentro destas organizações, que muitas vezes ocorre de maneira 

distorcida e incompleta. A proposta inicial, aonde todos os documentos outrora 

assinados seriam substituídos por aceites dentro do sistema, foi embasada por 

profissionais experientes no tema e no serviço público. No entanto, já na fase de 

execução do projeto, a equipe foi alertada por outro setor da universidade sobre a 

necessidade de manter certas assinaturas. Como questões legais são muitas vezes 

subjetivas e passíveis de interpretação, foi feita a opção por aumentar o escopo do 

projeto e desenvolver a integração com o SEI, priorizando assim a segurança jurídica 

para implantar o sistema. 

 Superadas as dificuldades, chegou-se a uma versão “quase final” do sistema, 

que deveria ser testado por uma amostra selecionada antes de disponibilizá-lo a todos 

os clientes. Desta forma, a aplicação do questionário ganhou uma tarefa dupla, ou 

seja, avaliar a percepção do usuário quanto à nova ferramenta e possibilitar a equipe 

observar as dificuldades e colher sugestões de melhorias que deveriam ser 

implantadas na versão final. 

 Ao adotar a definição de Verzuh (2000), para quem o sucesso de um projeto é 

medido em três parâmetros – prazo, orçamento e qualidade, somente o último deles 

foi atingido, como fica claro ao analisar os indicadores apresentados no capítulo 5 

desta pesquisa.  

 Por outro lado, ao considerar o conceito de Shenhar et al. (1997), que propõe 

que o sucesso de um projeto deve ser analisado em quatro dimensões, somente a 

dimensão 1 – eficiência do projeto, que está diretamente relacionada à gestão do 

projeto e avalia se sua finalização ocorreu dentro do prazo e orçamento estipulado – 

não foi atingida. Já as dimensões 2 – impacto ao cliente, que avalia se a necessidade 
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destes foi atingida; 3 – sucesso de negócio, relacionada ao impacto do sucesso na 

organização e 4 – preparação para o futuro, que avalia a contribuição do projeto para 

a sobrevivência da organização no longo prazo, foram atingidas. No item 4, embora o 

projeto não esteja relacionado à sobrevivência da organização, ele foi fundamental 

para viabilizar a continuidade da execução dos projetos UFF-FEC. O sucesso nas 

dimensões dois, três e quatro podem ser medidos tanto pelo elevado número de 

respostas positivas observadas no questionário quanto por uma declaração dada pelo 

dirigente máximo da instituição objeto do estudo.  

 

O Sispro representa mais uma etapa fundamental na modernização e 
aperfeiçoamento dos processos da Universidade, conferindo agilidade, 
transparência e eficiência à tramitação dos projetos com a FEC. Com 
menos papel e burocracia, damos um passo importante na direção de 
uma gestão que valoriza o tempo dos docentes, como foco no 
desenvolvimento de suas atividades de pesquisa. (NÓBREGA, 2019). 
 

6.2 SUGESTÕES DE PESQUISAS FUTURAS 
 

 O presente trabalho retratou somente contratos bipartites, isto é, aqueles em 

que a UFF contrata a FEC para apoio a um determinado projeto. Entretanto, existe 

uma outra forma de relacionamento entre as instituições, os chamados contratos 

tripartites, que ocorrem quando uma terceira organização contrata simultaneamente a 

IFES e a instituição apoiada para executar um determinado projeto.  

 Embora em menor número, as exigências sobre estes tipos de contratos 

também são rigorosas, sobretudo quando a terceira organização também está presa 

a algumas amarras do setor público. Além disso, é comum que estes tipos de projetos 

envolvam elevados recursos financeiros, o que demanda um grande controle por parte 

de contratante e contratados.  

 Desta forma, sugere-se que seja feito um levantamento na legislação pertinente 

e sejam mapeados todos os processos que envolvam esta forma de contratação, 

permitindo assim que as versões posteriores do SISPRO abranjam também os 

contratos tripartites.  
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APÊNDICE I 
 

Questionário de Avaliação do SISPRO 
 

Após ser apresentado ao SISPRO e simular a construção de um novo projeto, 
pedimos que o questionário abaixo seja respondido. Através dele será possível 
identificar eventuais falhas e possibilidades de melhorias antes da implantação da 
versão final do sistema. 

 
I – DADOS PESSOAIS E FUNCIONAIS 
 
1) Sexo: (    ) M    (    ) F 

 
2) Vínculo com a UFF:  

(    ) Docente    
(    ) Técnico Administrativo 
(    ) Funcionário Terceirizado                             
(    ) Discente 
(    ) Funcionário FEC 
 
3) Nível de Relacionamento com o SISPRO 

(    ) Coordenador/Assistente de Projeto 
(    ) Servidor PROPLAN 
(    ) Funcionário FEC 
 
4) Cargo/Função:  

 

5) Unidade ou Departamento:  

 

6) Tempo de trabalho na UFF/FEC:  

 

II – DIAGNÓSTICO DE PERCEPÇÃO 
 
1) INTERFACE 

 
7) As representações das funções da interface (ícones, menus, etc.) são fáceis de 

serem reconhecidas/entendidas. 

(    ) Não sei avaliar 
(    ) Discordo totalmente  
(    ) Discordo parcialmente   
(    ) Concordo parcialmente  
(    ) Concordo totalmente 
 
Justifique (opcional): 
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8) As informações contidas na interface são de fácil leitura. 

(    ) Não sei avaliar 
(    ) Discordo totalmente  
(    ) Discordo parcialmente   
(    ) Concordo parcialmente  
(    ) Concordo totalmente 
 
Justifique (opcional): 
 

9) As mensagens exibidas são facilmente entendidas. 

(    ) Não sei avaliar 
(    ) Discordo totalmente  
(    ) Discordo parcialmente   
(    ) Concordo parcialmente  
(    ) Concordo totalmente 
 
Justifique (opcional): 
 

10)  A interface informa adequadamente ao usuário o andamento das tarefas que 

estão sendo realizadas. 

(    ) Não sei avaliar 
(    ) Discordo totalmente  
(    ) Discordo parcialmente   
(    ) Concordo parcialmente  
(    ) Concordo totalmente 
 
Justifique (opcional): 
 

11) As cores são utilizadas com equilíbrio, evitando assim poluição visual. 

(    ) Não sei avaliar 
(    ) Discordo totalmente  
(    ) Discordo parcialmente   
(    ) Concordo parcialmente  
(    ) Concordo totalmente 
 
Justifique (opcional): 
 

12)  As informações estão organizadas de forma adequada. 

(    ) Não sei avaliar 
(    ) Discordo totalmente  
(    ) Discordo parcialmente   
(    ) Concordo parcialmente  
(    ) Concordo totalmente 
 
Justifique (opcional): 
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13)  As orientações dadas pelo software sobre sua forma de utilização são claras e 

fáceis de serem entendidas. 

(    ) Não sei avaliar 
(    ) Discordo totalmente  
(    ) Discordo parcialmente   
(    ) Concordo parcialmente  
(    ) Concordo totalmente 
 
Justifique (opcional): 
 

14)  A sequência de telas segue uma lógica clara. 

(    ) Não sei avaliar 
(    ) Discordo totalmente  
(    ) Discordo parcialmente   
(    ) Concordo parcialmente  
(    ) Concordo totalmente 
 
Justifique (opcional): 
 

15)  Você gostaria de dar alguma sugestão quanto à interface do sistema? 

 

2 - SISTEMA 
 
16)  Os trâmites do processo atualmente utilizado para os projetos UFF-FEC 

desestimulam a criação de novos projetos. 

(    ) Não sei avaliar 
(    ) Discordo totalmente  
(    ) Discordo parcialmente   
(    ) Concordo parcialmente  
(    ) Concordo totalmente 
 
Justifique (opcional): 
 

17)  A utilização do SISPRO representará uma redução dos entraves burocrático 

administrativos que envolvem os projetos UFF-FEC, dando assim maior agilidade 

na elaboração e gerenciamento destes projetos. 

(    ) Não sei avaliar 
(    ) Discordo totalmente  
(    ) Discordo parcialmente   
(    ) Concordo parcialmente  
(    ) Concordo totalmente 
 
Justifique (opcional): 
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18)  A utilização do SISPRO irá incentivá-lo a propor novos projetos. 

(    ) Não sei avaliar 
(    ) Discordo totalmente  
(    ) Discordo parcialmente   
(    ) Concordo parcialmente  
(    ) Concordo totalmente 
 
Justifique (opcional): 
 

19) Considerando somente o módulo de contratação, o SISPRO simplificará a 

proposição e a análise de novos projetos. 

(    ) Não sei avaliar 
(    ) Discordo totalmente  
(    ) Discordo parcialmente   
(    ) Concordo parcialmente  
(    ) Concordo totalmente 
 
Justifique (opcional): 
 

20)  Considerando somente o módulo de execução, o SISPRO simplificará as 

alterações no projeto (apostilamentos). 

(    ) Não sei avaliar 
(    ) Discordo totalmente  
(    ) Discordo parcialmente   
(    ) Concordo parcialmente  
(    ) Concordo totalmente 
 
Justifique (opcional): 
 

21)  O SISPRO dará mais transparência aos projetos da UFF apoiados pela FEC. 

(    ) Não sei avaliar 
(    ) Discordo totalmente  
(    ) Discordo parcialmente   
(    ) Concordo parcialmente  
(    ) Concordo totalmente 
 
Justifique (opcional): 
 

22) O SISPRO está adequado à legislação que regula as relações das IFES com as 

fundações de apoio. 

(    ) Não sei avaliar 
(    ) Discordo totalmente  
(    ) Discordo parcialmente   
(    ) Concordo parcialmente  
(    ) Concordo totalmente 
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Justifique (opcional): 
 

23)  O SISPRO permitirá um maior controle sobre os projetos. 

(    ) Não sei avaliar 
(    ) Discordo totalmente  
(    ) Discordo parcialmente   
(    ) Concordo parcialmente  
(    ) Concordo totalmente 
 
Justifique (opcional): 
 

24) O SISPRO possibilitará ao coordenador de projeto reduzir o tempo gasto com os 

trâmites burocráticos, aumentando assim o tempo disponível para se dedicar à 

atividade fim do projeto. 

(    ) Não sei avaliar 
(    ) Discordo totalmente  
(    ) Discordo parcialmente   
(    ) Concordo parcialmente  
(    ) Concordo totalmente 
 
Justifique (opcional): 
 

25)  A utilização do SISPRO será um diferencial para UFF, quando da concorrência 

com outras instituições de ensino na busca por novos projetos (editais, TEDs, etc.). 

(    ) Não sei avaliar 
(    ) Discordo totalmente  
(    ) Discordo parcialmente   
(    ) Concordo parcialmente  
(    ) Concordo totalmente 
 
Justifique (opcional): 
 

26)  O SISPRO atendeu suas expectativas. 

(    ) Não sei avaliar 
(    ) Discordo totalmente  
(    ) Discordo parcialmente   
(    ) Concordo parcialmente  
(    ) Concordo totalmente 
 
Justifique (opcional): 
 

27)  Você gostaria de dar alguma sugestão quanto ao sistema e suas funcionalidades?  

 


