
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

 
 

 

 

 

 

 

MICHELLE DE OLIVEIRA COSTA 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO DE DIAGNÓSTICO PARA 

PROCESSO CRÍTICO: APLICAÇÃO EM UM INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda/RJ 

2020  



 

 

MICHELLE DE OLIVEIRA COSTA 

 

PROCEDIMENTO DE DIAGNÓSTICO PARA PROCESSO 

CRÍTICO: APLICAÇÃO EM UM INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Administração do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para a 

obtenção do grau de Mestre em Administração. 

 

Orientador: Prof. Dr. Márcio Moutinho Abdalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda/RJ 

2020  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

MICHELLE DE OLIVEIRA COSTA 

 

PROCEDIMENTO DE DIAGNÓSTICO PARA PROCESSO 

CRÍTICO: APLICAÇÃO EM UM INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Administração do Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

da Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial para a obtenção do grau de Mestre em 

Administração. 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Márcio Moutinho Abdalla - Orientador 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Murilo Alvarenga Oliveira  

Universidade Federal Fluminense 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Leonel Gois Lima Oliveira 

Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará 

 

 

Volta Redonda-RJ, 07 de julho de 2020. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico àqueles a quem Deus me confiou a missão 

de ensinar os melhores caminhos a andar: meus filhos 

Isaque e Rebeca. 

 

 

  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, que em sua infinita misericórdia me sustentou em fé mediante às provações. 

Aos meus pais, Joelmes e Eliane, pela criação e ensinamentos ao longo da vida. 

Aos meus irmãos, Lory Stelle e Joelmes Junior, pela união em tudo e para sempre. 

Ao meu companheiro, Luis Fernando, pela paciência e empatia durante esta trajetória. 

Aos meus filhos, Isaque e Rebeca, pelo privilégio de tê-los como razão para vencer.  

A esses e aos demais familiares e amigos, que estiveram ao meu lado incentivando e 

superando os obstáculos surgidos durante esta jornada. 

Ao IFMT, que possibilitou o desenvolvimento da pesquisa, bem como esta dissertação 

de mestrado. 

A UFF – campus Volta Redonda, que através de sua equipe de coordenadores, 

professores e colaboradores comprometidos com a educação nos concederam momentos 

meritórios neste processo de ensino-aprendizagem. 

Ao orientador Prof. Dr. Márcio Moutinho Abdalla, que aceitou este desafio instruindo 

sempre com muita paciência, responsabilidade, confiança, sabedoria, incentivo e equilíbrio. 

Aos membros das bancas de qualificação e defesa pela disponibilidade e sem dúvidas 

excelentes contribuições. 

Aos demais discentes do programa pela troca de experiências, em especial às novas 

amigas, Edilene e Pamela por dividirmos desde o princípio as angústias, alegrias, vivências e 

vitórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

RESUMO 

Título: Procedimento de diagnóstico para processo crítico: Aplicação em um Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Objetivo do trabalho: Este trabalho tecnológico aborda um procedimento de 

diagnóstico como solução para o problema de processo crítico do departamento de ensino de 

um campus do Instituto Federal em detrimento dos resultados esperados para uma gestão efetiva 

do órgão público federal. Neste sentido, a situação problema de pesquisa deste estudo delineou-

se em torno do desafio de conseguir que um departamento acompanhe processos mapeados 

identificando pontos críticos para propor possíveis soluções. Partiu-se então, do seguinte 

questionamento: Como diagnosticar processo crítico de modo a ter um acompanhamento de 

processos mapeados mais eficiente? No intuito de responder a essa questão, a presente pesquisa 

teve por objetivo geral propor um plano de diagnóstico ao campus do Instituto Federal. 

Método para a solução do problema: Esta pesquisa qualitativa, de natureza aplicada, 

tem abordagem conceitual na evolução da ciência do projeto, Design Science, onde a partir do 

ambiente de atuação profissional foi desenvolvido um produto funcional. Os objetivos 

alinharam-se com a descrição de como os fenômenos ocorrem e na prescrição de como 

operacionalizar a proposta de solução. Para a coleta dos dados utilizou-se de estratégia de 

triangulação da fundamentação teórica, pesquisa documental e entrevistas em profundidade e 

para tratamento dos dados, análise documental e procedimentos sistemáticos de descrição de 

conteúdo - análise de conteúdo, à luz da teoria. 

Resultados: A pesquisa percorreu os caminhos analíticos da gestão de processos em 

relação à sua criticidade, mapeamento de processos no que tange ao diagnóstico, melhoria de 

processos quanto as possíveis intervenções e agregou valor com a avaliação dos resultados 

obtidos quanto às possibilidades de diagnóstico periódico, qualidade e facilidade de uso do 

material esperado pelos interessados, dando origem ao produto tecnológico com a modelagem 

do método para diagnosticar processo crítico e ao objetivo geral proposto com o 

desenvolvimento do plano de diagnóstico. 

Possíveis implicações práticas: O produto desta pesquisa impacta a administração 

pública federal enquanto viabiliza qualidade e utilidade para os agentes tais como o 

conhecimento dos processos possibilitando agilidade e redução no tempo de execução das 

tarefas, transparência e eficiência na condução do fluxo, eliminação de barreiras, melhoria da 

produtividade, satisfação do usuário com o serviço prestado, segurança nas informações 

repassadas, estabelecimento de prazos, definição de prioridades, dentre outros. 

Proposta de originalidade e contribuições: Se desenvolve a partir de uma abordagem 



 

 

metodológica inovadora em desenvolvimento de projetos na área da administração pública, com 

implicações práticas, a partir da propositura de um produto tecnológico funcional. Sua aplicação 

no contexto profissional combina conhecimentos seminal e estudos empíricos da gestão de 

processos em órgãos públicos, mapeamento de processos e melhoria de processos, com 

experiências distintas a um determinado grupo interessado em solucionar o problema. Além 

disso, existe a possibilidade de disseminação das práticas organizacionais aqui angariadas em 

outros processos críticos da mesma organização e em outras Instituições Federais de Ensino. 

Suas contribuições têm aderência com a linha de atuação científico-tecnológica: Organizações 

e Sociedade. 

Projeção da produção Técnica/Tecnológica: O plano de diagnóstico de processo 

crítico como forma de acompanhamento de processos é o principal produto técnico/tecnológico 

derivado do estudo. Enquadra-se como Produto Técnico/Tecnológico: Processos de Gestão, 

pertencente ao Eixo 1 – Produtos e Processos. A produção apresenta aplicabilidade pois 

contribui com melhorias na qualidade da prestação do serviço, é de interesse dos participantes 

dos processos, apresentará retorno benéfico para os usuários e têm a aprovação pelo principal 

gestor do campus estudado. O produto tecnológico também traz inovação, visto que almeja 

propor implementação de modelo de acompanhamento de processos mapeados, algo ainda 

inexistente na realidade institucional e de grande relevância para o controle eficiente das 

atividades desempenhadas pela administração pública, em especial nas Instituições Federais de 

Ensino. 

Palavras-Chave: Gestão de Processos de Negócios. Administração Pública. Eficiência 

Organizacional. Otimização de processo.  

  



 

 

ABSTRACT 

Title: Diagnostic procedure for critical process: Application at a Federal Institute of 

Education, Science and Technology. 

Objective of the work: This technological work addresses a diagnostic procedure as a 

solution to a previously identified problem, monitoring of mapped processes, which comes to 

diagnose - based on empirical knowledge - a critical process in the teaching department of a 

campus of the Federal Institute in detriment of the results expected by management of the 

federal public agency. In this sense, the research problem situation of this study is outlined 

around the challenge of getting a department to follow mapped processes by identifying critical 

points to seek solutions. The question then started: How to diagnose a critical process in order 

to have a more efficient monitoring of mapped processes? In order to answer this question, the 

present research had the general objective of proposing a diagnostic plan for the Federal 

Institute campus. 

Method for solving the problem: It is a qualitative research, of an applied nature, with 

a conceptual approach in the evolution of the project science, Design Science, where a 

functional product was developed from the professional performance environment. The 

objectives were aligned with of how the phenomena occur and in the prescription of how to 

operationalize the proposed solutions. For data collection, a triangulation strategy of the 

theoretical foundation, documentary research and in-depth interviews were used and for data 

treatment, document analysis and systematic procedures for content description – content 

analysis, in the light of theory. 

Results: Bearing in mind that educational institutions in general, from the mapping of 

processes, do not have their proper monitoring, the objective is through practical experience of 

process executors to carry out a diagnosis of critical process aiming at improvements in 

monitoring and thus proposing the implantation of a procedure through a diagnostic plan to be 

submitted to the manager of the studied campus. The expected result is that from the campus 

under study and the diagnosis made, a model can be approved by the institution 

Possible practical implications: The product of this research impacts the federal public 

administration while enabling quality and usefulness for its executors, such as the knowledge 

of the processes, agility and reduction in the execution time of the tasks, transparency and 

efficiency in the conduct of the flow, elimination of barriers, improvement of productivity, user 

satisfaction with the service provided, security in the information transferred, establishment of 

deadlines, definition of priorities, among others. 

Originality proposal and contributions: The proposal presented is original because it 



 

 

develops from an innovative methodological approach in project development in the area of 

public administration, with practical implications, from the proposal of a functional 

technological product. Its application in the professional context combines seminal knowledge 

and empirical studies of process management in public agencies, process mapping and process 

modeling, with different experiences for a group interested in solving the problem. It unfolds 

from the impacts on the efficiency of a given process of a federal educational institution, which 

will provide more quality, reliability and will bring more security to servers / managers with 

regard to its operationalization and return to society. In addition, there is the possibility of 

disseminating the organizational practices gathered here in other critical processes of the same 

organization and in other federal educational institutions. The research project is linked to 

production. The research line is linked to production. His contributions are in line with the 

scientific-technological line of action: Organizations and Society. 

Projection of Technical / Technological production: The procedure implementation 

plan for the diagnosis of critical processes as a means of monitoring processes is the main 

technical / technological product derived from the study. It is classified as Technical / 

Technological Product: Management Processes, belonging to Axis 1 - Products and Processes. 

The production has applicability as it contributes to improvements in the quality of service 

provision, is of interest to the participants in the processes, will present a beneficial return for 

users and will be submitted for approval by the main manager of the studied campus. The 

technological product also brings innovation, since it aims to propose the implementation of a 

model for monitoring mapped processes, something that does not yet exist in the institutional 

reality and of great relevance for the efficient control of the activities performed by the public 

administration, especially in federal educational institutions. 

Key words: Business Process Management. Public administration. Organizational 

Efficiency. Process optimization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os impactos gerados através dos movimentos pela excelência na qualidade afetam as 

relações do governo com a sociedade trazendo desafios para o setor público. A gestão de 

processos faz parte desse movimento sendo um desafio recorrente na administração pública e 

nas instituições de ensino (Chaves, Ensslin, Andrade de Lima, & Ensslin, 2017; Gonçalves, 

2011; Moore, 2007; Rezende, 2015; TCU, 2018c; Wood Jr. & Urdan, 2013). 

 

1.1. Contexto da Realidade Investigada 

 

A gestão por processos de uma amplitude maior e sistêmica se inter-relaciona com os 

processos, pessoas, o ambiente e está ligada ao modo de gerir a instituição, ou seja, se relaciona 

à missão institucional enquanto a gestão de processos tem abrangência mais reduzida e está 

relacionada com os sistemas de trabalho em função do planejado, gerir e monitorar visando a 

eficiência do setor (Ferreira, 2013; Sordi, 2008). 

Tem sido crescentes as demandas por gestão de processos nas instituições cabendo à 

instituição o entendimento de todo o processo e das funções de cada pessoa envolvida para 

atingir os resultados pretendidos, neste sentido, o mapeamento surge como ferramenta para 

controlar e acompanhar os processos, quando se tem um mapeamento eficiente, os papéis se 

tornam mais claros e visíveis a todos os envolvidos, facilitando assim a melhoria contínua das 

tarefas (Costa & Moreira, 2018). 

A efetividade das organizações públicas está relacionada à evolução dos modelos 

tradicionais e a busca por ferramentas que sejam mais eficientes no que tange às soluções para 

as demandas da sociedade e mudanças de um mundo em evolução, pesquisas direcionam essa 

temática como um paradigma da administração pública, implicando em uma constante busca 

pelo aperfeiçoamento dos modelos de gestão (Silva, 2014). 

A União tem se manifestado favorável à modernização da Gestão Pública e para 

melhorar seus resultados atuando em uma posição estratégica se faz necessário agregar valor e 

melhorar seus processos de trabalho, isto implica além da eficácia, em eficiência das atividades 

internas (Ferreira, 2013; Secchi, 2010). 

Nesta perspectiva, no Brasil, em 2005 surgiu o programa nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização, GESPÚBLICA, tratando-se de uma política pública direcionada a melhores 

resultados para a sociedade fazendo referência aos princípios constitucionais impactando na 
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qualidade de vida e geração de valor do bem comum. O Programa era subsidiado pela melhoria 

qualitativa dos serviços públicos, este foi revogado pelo Decreto n. 9094/17 que instituiu a carta 

de serviços ao usuário, simplificou o atendimento prestado dos serviços públicos, dentre outros, 

instituiu a Plataforma de Cidadania Digital e com a criação do Conselho Nacional para a 

Desburocratização (Brasil, 2005, 2017; Fowler, Mello, & Costa Neto, 2012). 

Em 2008 no domínio do sistema federal de ensino foi estabelecida a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou-se os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia para ofertar educação profissional e tecnológica orientada ao 

desenvolvimento socioeconômico da região além de promover o ensino de ciências e capacitar 

tecnicamente profissionais docentes e estimular a pesquisa, extensão, cultura e preservação do 

meio ambiente (Brasil, 2008). 

A autarquia objeto do estudo é uma instituição pública de educação superior, básica e 

profissional que abrange várias áreas do conhecimento e subdividida em unidades, campis, para 

ofertar educação profissional e tecnológica em diversas modalidades de ensino (Brasil, 2008; 

IFMT, 2019).  

A Instituição de Ensino - IE possui ao todo aproximadamente 1900 servidores e 25 mil 

alunos nos mais de 100 cursos em todos os níveis ofertados incluindo os da modalidade a 

distância e os de formação inicial e continuada distribuídos pelos seus quatorze campi em 

funcionamento e cinco campi avançados (IFMT, 2019).  

Tem como missão educar para a vida e para o trabalho e sua visão é ser uma instituição 

de excelência na educação profissional e tecnológica, qualificando pessoas para o mundo do 

trabalho e para o exercício da cidadania por meio da inovação no ensino, na pesquisa e na 

extensão, seus valores estão pautados na ética, inovação, legalidade, transparência, 

sustentabilidade, profissionalismo, comprometimento e respeito ao cidadão (IFMT, 2019).  

Os usuários dos serviços prestados pela IE incluem não somente seus alunos e 

colaboradores como também toda a sociedade que direta ou indiretamente busca o seu serviço, 

como por exemplo os pais de alunos e pretensos cursistas, seus principais serviços oferecidos 

são seus cursos regulares (IFMT, 2019). 

 

1.2.Problema de Pesquisa 

 

De acordo com a contextualização inicial abordada, o mapeamento dos processos 

acadêmicos é fundamental em uma instituição de ensino deste porte, mas não somente isso, é 
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necessário acompanhar o que foi modelado para que as demandas acadêmicas tenham nas 

práticas de trabalho adotadas pelos servidores um fluxo de processos com procedimentos claros, 

definidos e comum a todos os usuários que busquem o mesmo objetivo (ABPMP, 2013; Costa, 

Leal, Nascimento, Mendonça, & Guerra, 2018; Ferreira, 2013; Silva, 2014; Villela, 2000). 

Neste sentido a situação problema de pesquisa deste estudo delineou-se em torno do 

desafio de conseguir que uma unidade ou departamento acompanhe processos mapeados de 

forma mais eficiente ao estabelecer procedimentos para identificar, priorizar e investigar 

problemas que possam surgir e a partir daí propor possíveis intervenções que se fizerem 

necessárias, uma vez que as instituições de ensino em geral não detém o hábito de efetuar o 

acompanhamento de seus processos. Diante disso, surgiu o seguinte questionamento que 

representou o foco desse estudo: Como diagnosticar processo crítico de modo a ter um 

acompanhamento de processos mapeados mais eficiente? 

 

1.3. Delineamento dos objetivos 

 

Para o estabelecimento e consecução dos objetivos observou-se a taxonomia de Bloom 

revisada, que neste trabalho representou a estimativa de execução de acordo com o domínio 

cognitivo, relacionado ao aprender e dominar o conhecimento, estabelecido em seis categorias 

e apresentados em uma hierarquia de complexidade e dependência do nível mais simples ao 

mais complexo, ou seja, para ascender a uma nova categoria, foi preciso obter desempenho 

adequado na anterior (Bloom & Krathwohl, 1956; Ferraz & Belhot, 2010). 

A primeira categoria se relacionou a memorização de ideias e conteúdo selecionando 

uma determinada informação, a segunda procurou compreensão estabelecendo uma conexão 

entre o conhecimento novo e o prévio adquirido, a terceira categoria requereu aplicação 

relacionando a execução do conhecimento em uma situação específica (Ferraz & Belhot, 2010). 

A quarta se relacionou à análise buscando inter-relação entre as partes mais ou menos 

importantes, a quinta categoria requereu avaliação baseada em critérios e padrões e por fim, a 

sexta categoria e no alto escalão representou a criação de uma nova visão, solução, estrutura ou 

modelo utilizando-se dos conhecimentos e habilidades adquiridos (Ferraz & Belhot, 2010). 

Para o alcance deste objetivo se fez necessário listar quais os processos do departamento 

de ensino que foram mapeados para então esquematizar um procedimento de identificação de 

processo crítico e assim classificá-los de acordo com o nível de criticidade, esses três 

procedimentos estabelecidos relacionou-se respectivamente às categorias de memorização, 
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compreensão e aplicação (Ferraz & Belhot, 2010). 

A partir da problematização deste estudo, diagnosticar processo crítico para um 

acompanhamento de processos mapeados mais eficiente, observou-se que conseguir 

diagnosticar processo crítico seria a maior relevância do estudo depreendendo um grande rigor 

metodológico relacionado à categoria de análise. 

Na ânsia de buscar uma plenitude de atendimento enquanto solução para o problema de 

acompanhamento de processos mapeados, além dessa observação de que o estudo se efetivaria 

com o diagnóstico de processo crítico, o objetivo foi ir além da efetivação, ou seja, diagnosticar 

sim, mas também considerar as possibilidades de intervenção e, caso a pesquisa realizada 

alcançasse os resultados esperados, propor implementação de um procedimento para 

diagnosticar processos críticos ao campus estudado, de forma que, de tempo em tempo, 

diagnósticos possam ser realizados pelos agentes no intuito de realizar intervenções mais 

rápidas e devida a essas intervenções os processos se tornem mais eficientes em detrimento dos 

resultados esperados pela instituição, essa completude se relacionou às categorias de avaliação 

e criação. 

Desta forma estabeleceu-se os objetivos específicos e o objetivo geral, conforme 

demostra Figura 1: 

 

 

Figura 1: Hierarquia dos Objetivos do Projeto 

Fonte: Elaboração própria, baseado em taxonomia de Bloom por Ferraz e Belhot (2010). 

 

Conforme explicitado acima e ilustrado na Figura 1, o objetivo geral desta pesquisa é 

propor um plano de diagnóstico ao campus do Instituto Federal. Para alcançar o objetivo 
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geral estabeleceu-se os seguintes objetivos específicos:  

 

• Listar os processos do departamento de ensino que foram mapeados;  

• Esquematizar procedimento de identificação de processo crítico;  

• Classificar os processos mapeados de acordo com o nível de criticidade;  

• Diagnosticar processo crítico no departamento de ensino; 

• Considerar as possibilidades de intervenção. 

 

1.4. Justificativas do estudo 

 

Considerando que as Instituições Federais de ensino passaram por um processo de 

expansão, a estrutura organizacional dessas instituições precisa acompanhar essas mudanças de 

forma a permitir agilidade e melhores resultados na prestação do serviço (Costa & Moreira, 

2018; MEC, 2018).  

Prestação de serviço de qualidade  impacta na gestão da instituição, portanto melhorias 

na qualidade da prestação do serviço ao público/usuário gera bons resultados, isto implica em 

eficiência e oportunidade à sociedade de receber um serviço cada vez melhor com transparência 

e procedimentos bem claros e definidos (Brasil, 2006; Fowler et al., 2012; MP & SERPRO, 

2011). 

O planejamento, desenvolvimento, acompanhamento e controle de processos é um meio 

de se alcançar essa eficiência pois a falta de aplicabilidade de um procedimento padrão no fluxo 

dos processos pode se tornar objeto de insatisfação do ponto de vista interno e externo da 

organização em virtudes das tantas problemáticas possíveis a serem enfrentadas, tais como: 

tarefas acumuladas, atrasos no fluxo, prazos indefinidos (para o usuário interno e externo), 

constantes retrabalhos, falta de confiabilidade nas informações repassadas pelos agentes 

envolvidos, satisfação do serviço prestado, indefinição de prioridades para o agente operador, 

dentre outras. Deste modo, órgãos de controle, a instituição, comunidade acadêmica, usuários 

internos e externos devem se interessar por ações que minimizem aos usuários os impactos 

causados pelos problemas operacionais (ABPMP, 2013; Brasil, 2017, 2019; Ferreira, 2013; 

Gonçalves, 2014; MP & SERPRO, 2011) 

Com o objetivo de aperfeiçoar os processos e procedimentos acadêmicos realizados 

pelo Instituto Federal em estudo, a Pró Reitoria de Ensino, órgão superior ligado à Reitoria, 

realizou o mapeamento dos processos acadêmicos com vistas à padronização e o Plano de 
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Desenvolvimento Institucional- PDI compreendido para o período 2019 a 2023 da autarquia 

estabeleceu em sua política de gestão a necessidade de se trabalhar a gestão de riscos através 

de implementação de uma política, comitê de governança, comissão de integridade e processo 

de gestão de risco, este último compreendendo as atividades do estabelecimento de “contexto, 

avaliação dos riscos, tratamento dos riscos, comunicação e consulta, monitoramento e análise 

crítica”, segundo o PDI (IFMT, n.d.-b, 2019).  

Este estabelecimento no PDI da Instituição revela a preocupação do órgão com os 

riscos a que estão sujeitos e ao mesmo tempo a importância de ir além do mapeamento, ou 

seja, o acompanhamento, avaliação e controle das atividade de forma que estejam sempre 

articuladas e passíveis de aperfeiçoamento dos modelos estabelecidos (Brasil, 2017; Ferreira, 

2013; IFMT, 2019; MP & SERPRO, 2011; Santos, Santana, & Alves, 2012; Secchi, 2010; 

TCU, 2018b). 

Para o IF estudado minimizar as problemáticas existentes pelas falhas nos processos é 

uma oportunidade de se tornar referência para outras estruturas de mesmo nível, pois é um 

problema recorrente na administração pública. Vale ressaltar que se há falhas, as possíveis 

causas podem estar relacionadas a uma série de fatores, tais como o procedimento realizado 

para se chegar no mapeamento existente, sua execução, no acompanhamento desses processos, 

na falta de treinamento e comunicação adequada com os envolvidos, falta de prazos pré-

estabelecidos, no controle, dentre outros.  

Em relação aos processos e o fluxo dos mesmos de acordo com as práticas adotadas no 

campus em estudo, acredita-se que o gestor anseia pela solução dos problemas recorrentes e 

têm incentivado a equipe gestora do campus a desenvolver técnicas e métodos de planejamento, 

desenvolvimento, acompanhamento e controle das atividades setoriais, sugerindo até mesmo 

um redesenho, novo mapeamento, se necessário for, além da pretensão de estabelecer um 

manual de rotinas a ser direcionado aos servidores envolvidos e comunidade em geral através 

de ordem administrativa. (Brasil, 2017, 2019; Costa et al., 2018; Falcão Junior & Santos, 2017; 

IFMT, 2019; TCU, 2018b, 2018a) 

Esta pesquisa se torna importante e oportuna para o Instituto Federal pois ao investigar 

as problemáticas existentes em processo crítico no campus referência neste estudo amplia a 

chance de se tornar modelo em acompanhamento de processos para outros setores, outros 

campus IF, e, outros órgãos, além de, para a sociedade, ser uma oportunidade de ter serviços 

públicos prestados com maior eficiência, sinônimo de qualidade e transparência. 
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1.5. Delimitação do estudo 

 

A organização referente ao campo de estudo desta pesquisa, é uma Instituição Federal 

de ensino de grande porte, vinculada ao Ministério da Educação, possui natureza jurídica de 

autarquia, sendo detentor de “autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-

pedagógica e disciplinar”. Possui estrutura organizacional composta por uma reitoria, cinco 

campi avançados e quatorze campi, dentre estes últimos encontra-se o campo de estudo desta 

pesquisa (Brasil, 2008; IFMT, n.d.-a, 2019). 

O campus de estudo está situado em capital de estado e sua estrutura administrativa deve 

estar preparada para atender regularmente dois cursos de nível técnico integrado, dois cursos 

técnico subsequente, quatro cursos de nível superior, sendo um em nível de bacharelado, outro 

em tecnologia e dois em licenciatura, estes dois últimos ofertados à distância pelo sistema 

Universidade Aberta do Brasil - UAB, integrando essa modalidade também oferta uma 

especialização. Por fim, o campus oferta ainda outra especialização presencial e um Mestrado 

Acadêmico (IFMT, n.d.-a, 2019). 

Passou a ser denominado campus com a lei de criação dos institutos, Lei nº 11.892, de 

29 de setembro de 2008, seus cursos estão distribuídos entre os níveis médio-técnico, superior 

e especialização. Sua estrutura básica é composta pela Direção Geral, Departamento de Ensino, 

Pesquisa e Extensão e Departamento de Administração e Planejamento. Os seus principais 

processos são os relacionados à atividade fim, ou seja, os processos acadêmicos (Brasil, 2008; 

IFMT, n.d.-a). 
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 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A revisão de literatura abordou o conhecimento seminal e baseou-se em estudos 

empíricos de relevância para o alcance dos objetivos do estudo, pois para diagnosticar processos 

e prescrever soluções através de proposituras se faz necessário estudos que neste trabalho foram 

organizados em três eixos teóricos: temática baseada na realidade em que a instituição 

investigada está inserida, nas ferramentas mais utilizadas para atender a questão de pesquisa e 

nas metodologias aplicadas a realidade prescritiva do estudo.  

 

2.1. Gestão de Processos em Órgãos Públicos 

 

Estudar os processos não é algo novo às organizações, isto se intensificou a partir da 

Administração Científica de Taylor, considerado o pai da administração, que buscava melhorias 

nos resultados da empresa através do controle e padronização dos processos. Em seguida, Henry 

Ford teve a ideia de produção em massa e, em meados dos anos 50 surge a preocupação de uma 

gestão com qualidade nas organizações (Ferreira, 2013; Maximiano, 2015). 

Mais adiante, os teóricos buscaram aperfeiçoar os processos através do conceito de 

reengenharia, ou seja, redefinir a forma de trabalhar de uma organização com vistas a 

otimização dos resultados organizacionais, paralelamente às propostas de controle de qualidade 

total, que ganham grande visibilidade dos gestores na busca de melhorias. Seja a organização 

de caráter público ou privado, se faz necessário coordenar trabalhos e esta atividade só consegue 

ser realizada a partir da divisão e organização do trabalho em si, ou seja, a partir da gestão dos 

processos (Paim, Cardoso, Caulliraux, & Clemente, 2009). 

Processos podem ser definidos por atividades que compreendem as entradas (input) ou 

insumos, agrega-lhe valor e as transforma em saídas (output) para os clientes, sejam eles 

internos ou externos, podemos entender também que essas atividades devem obedecer a uma 

sequência lógica. As aplicações da gestão de processos têm uma amplitude maior que a 

implementação de melhorias nos processos (Falcão Junior & Santos, 2017; Ferreira, 2013; 

Gonçalves, 2011, 2014). 

A essencialidade dos processos nas organizações estende ao feedback o objetivo de 

somente gerar valor, sendo classificado os processos em categorias: de negócio (direcionado 

para a área de atuação da empresa); organizacionais (foco no funcionamento coordenado dos 

sistemas); gerenciais (busca medir e corrigir os desempenhos) (Ferreira, 2013; Gonçalves, 
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2011, 2014). 

Autores discorrem sobre a correlação dos processos ao princípio da eficiência, um dos 

norteadores da administração pública, conforme disposto no artigo 37 da Constituição Federal, 

uma vez que através desse instrumento constitucional o Estado deve atender às demandas da 

sociedade com qualidade, menores custos, celeridade e rendimento funcional. Sobre esse 

princípio, os autores corroboram que é o instrumento capaz de impor ao agente público realizar 

da melhor forma possível suas atribuições, com presteza e rendimento, incluindo racionar, 

organizar e estruturar a administração pública na busca de melhores resultados, satisfazendo as 

necessidades da sociedade (Brasil, 1988; Di Pietro, 2002; Meirelles, 2002; Moreira Neto, 2014). 

É de suma importância que os gestores otimizem os recursos na gestão de processos 

visando garantir os objetivos institucionais através dessa atividade. Além disso, há uma 

necessidade de potencializar a gestão em torno da qualidade na alocação dos gastos públicos 

em virtude dos recursos, assim as instituições se tornam solidas e melhoram o desempenho em 

benefício do cidadão (Brasil, 2006; Cordeiro, 2004; Fowler et al., 2012; Moore, 2007). 

Em organizações públicas a governança corporativa que advém da teoria da agência, 

tem sido proposta como um mecanismo de gestão guarda-chuva, cabendo estudos práticos 

aplicados em instituições públicas, dada a complexidade dessas instituições. A junção da teoria 

à prática de entrevista com stakeholders, partes interessadas, é considerada interessante do 

ponto de vista do contexto de mudanças e às novas exigências do meio sociocultural produtivo, 

sendo as variáveis propostas para futuras pesquisas empíricas: informação, interesses dos 

diferentes atores, eficácia, motivação e controle (Maccarone, 2015). 

A união através do Decreto n. 7478/11 estabeleceu as diretrizes para padrões de 

qualidade no atendimento ao cidadão, dada a devida importância na geração de serviços a 

valorização não somente dos recursos materiais como também o desenvolvimento dos recursos 

humanos. Para atender a padrões de qualidade a instituição precisa reconhecer a importância de 

fatores como motivação, criatividade e ousadia e investir na valorização desses fatores (Brasil, 

2011; Ferreira, 2013). 

Uma boa gestão atende aos interesses e expectativas dos beneficiários, gera valor 

público, ou seja, alcança resultado, para que esses resultados sejam efetivos. a liderança neste 

sentido se torna fundamental, pois ela será responsável a promover o dinamismo e engajamento 

necessário da equipe em prol dos objetivos. (Cordeiro, 2004; Marini & Martins, 2015). 

A figura do gestor de processos é requerida pelas organizações e sua importância e 

habilidades deve ser considerada tais como as aptidões para um bom relacionamento, 

capacidade de articulação com as áreas e entendimento crítico dos processos em relação aos 



25 

 

objetivos estratégicos da organização (Sordi, 2008). 

O conceito de valor público se diverge do valor privado à medida da perspectiva em que 

são considerados que os serviços públicos são prestados para o acesso do cidadão, neste sentido 

não se pode confundir os usuários do serviço público pelos clientes de uma iniciativa privada, 

pois estes buscam a satisfação individual quando compram produtos e serviços de uma empresa, 

enquanto para agregar valor no serviço público se faz necessário avaliar a efetividade dos 

serviços para a sociedade (Ferreira, 2013; Moore, 2007). 

A busca pela otimização se tornou uma responsabilidade central dos gestores sejam eles 

de quais níveis forem e, em uma época de déficits orçamentários e escassez de recursos, 

aumenta a pressão e com isso os agentes públicos precisam de estratégias para promover 

mudanças e melhorias na prestação dos serviços públicos (Fowler et al., 2012; Marini & 

Martins, 2015; Wood Jr. & Urdan, 2013). 

A literatura aborda que não se pode confundir gestão de processos e gestão por 

processos, esta prioriza os processos no modo de se fazer gestão de maneira sistêmica, já a 

gestão de processos é mais reduzida em relação a amplitude atacando isoladamente um ou mais 

processos o que permite maior clareza das operações e funções, assim como permite detectar 

falhas em detrimento dos gargalos que possam existir (Rezende, 2015; Sordi, 2008). 

A gestão de processos está alinhada com as estratégias uma vez que um setor eficiente 

na gestão dos seus processos proporciona à instituição uma melhor entrega (output) do produto 

ou serviço prestado e maior satisfação dos clientes, sejam eles internos ou externos e que nos 

processos organizacionais se faz necessários a agregação de valor para se obter resultados 

eficientes. Em um ambiente globalizado e competitivo como o atual, a geração de valor é fator 

imprescindível para a excelência organizacional envolvendo processos de trabalho uteis 

garantindo a efetividade (Brasil, 2006; Ferreira, 2013; Moore, 2007; Silva, 2014). 

Um ambiente favorável e uma estrutura sistêmica que estabeleça conexão entre os 

objetivos e fluxos de uma instituição contribuem para uma gestão de processos eficiente, das 

quais pode-se elencar: “planejamento estratégico, estrutura organizacional, qualidade total, 

logística, relatórios gerenciais, sistema de participação e comprometimento de servidores” 

(Costa & Moreira, 2018). 

 Esses resultados geralmente são influenciados por fatores que norteiam a gestão de 

processos. Os paradigmas, por exemplo, que podem ser definidos como as regras ou valores 

que influenciam nos resultados a serem alcançados, também envolve o comportamento através 

de suas vivências individuais e coletivas. O denominado efeito paradigma pode ser considerado 

positivo quando busca-se a partir deles resolver problemas e pode ser negativo quando ocasiona 
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resistência às mudanças se espelhando apenas nas experiências do passado, para resolver as 

questões presentes (Ferreira, 2013;  Melo, Dolci, & Cerqueira, 2019). 

Em um ambiente altamente competitivo, para maior produtividade, satisfação dos 

clientes e na busca de atender aos quesitos de qualidade as organizações têm demonstrado 

interesse no desempenho operacional frente às ferramentas de controle e gestão de processos 

(Lopez Supelano, 2015). 

A Business Management Process Notation (BPMN) é uma das notações mais atuais 

para atender aos princípios de governança pública no que diz respeito ao gerenciamento de 

processos em órgãos públicos, após a criação do GESPÚBLICA, que foi um norteador para as 

Instituições Federais de Educação Superior, em relação a estabelecer que os procedimentos de 

gestão estejam alinhados à governança pública, houve avanços neste princípio no sentido de 

que as organizações têm buscado ferramentas gerenciais para os processos (Costa et al., 2018). 

A esse respeito, vale ressaltar que a GESPÚBLICA foi um programa implantando em 

2005 e tinha o objetivo de contribuir com a qualidade dos serviços públicos prestados aos 

cidadãos e ampliar a capacidade do País e um dos seus fundamentos esteve pautado na 

orientação por processos e informações (Brasil, 2005; MP & SERPRO, 2011). 

Na busca de otimizar os processos públicos no Brasil também foi elaborado um Guia de 

Gestão de Processos de Governo, podemos entender como uma ramificação do programa 

GESPÚBLICA, amparado conceitualmente no gerenciamento de processos de negócios. O 

documento tem a intenção de dar suporte aos agentes públicos durante a construção e modelos 

de processos, além de direcionar um padrão a respeito do gerenciamento de processos em 

órgãos públicos (Brasil, 2005; MP & SERPRO, 2011). 

No âmbito do GESPÚBLICA, a gestão de processos focada em resultados possuía forte 

relação com a Carta de Serviço ao Cidadão, ferramenta obrigatória para os órgãos do Poder 

Executivo Federal que prestam atendimento direto ao público desde 2009, esta ferramenta foi 

regulamentada em 2017 através do Decreto n. 9.094 e alterada em 11 de março de 2019 pelo 

Decreto n. 9.723 (Brasil, 2005, 2006, 2017, 2019; MP & SERPRO, 2011). 

No Brasil através do Decreto 9.723/2019 foi alterada a Carta de Serviços ao Usuário, 

documento que vem a agregar transparência ao informar os serviços prestados pelo órgão ou 

entidade do Poder Executivo Federal aos usuários dos serviços, além disso a carta aborda as 

formas de acesso, reitera a necessidade do compromisso com a qualidade no atendimento e os 

serviços publicados no Portal de Serviços do Governo (Brasil, 2017, 2019). 

O Decreto acima referido rege em seu artigo 11 que “na carta deverão constar 

informações claras e precisas sobre cada um dos serviços prestados”, dentro desta clareza e 
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precisão sob os serviços prestados incluem-se a informação dos documentos necessários, suas 

etapas, prazos, como será prestado este serviço, como o órgão se comunicará com o solicitante 

para acesso ao serviço, especificar o padrão estabelecido de qualidade do atendimento incluindo 

as prioridades (Brasil, 2017, 2019). 

Além disso, observar o que será necessário para sistematizar o fluxo das sugestões e 

reclamações, todas as etapas para a realização dos serviços incluindo-se as presentes e futuras 

seus mecanismos utilizados pelos usuários para consulta e o tratamento a ser dispensado (Brasil, 

2017, 2019). 

A carta estabelece ainda a necessidade de sinalizar visualmente as unidades de 

atendimento, as condições de acessibilidade, limpeza e conforto, o procedimento a ser utilizado 

quando o sistema estiver indisponível e todas as informações que forem julgadas necessárias e 

de interesse do usuário. Neste sentido, a qualidade dos serviços tal como descritas pode ser 

configurada como resultado a ser atingido no âmbito da gestão dos processos.(Brasil, 2017, 

2019). 

2.2. Mapeamento de processos 

 

Dentro da gestão de processos, interpretar e saber conduzir os diferentes instrumentos 

que podem ser utilizados é um passo importante. Neste sentido, o mapeamento é uma técnica 

que possibilita uma identificação mais rápida dos problemas e causas,  além de permitir a 

visualização do processo como um todo e, com isso, favorece correções e o melhoramento 

contínuo da qualidade com vistas a atingir os objetivos pretendidos na instituição e até mesmo 

evitar desperdícios (Costa & Moreira, 2018; Leal, 2003; Melo, 2011). 

O mapeamento alcança uma compreensão mais ampla dos papeis desempenhados pelos 

agentes envolvidos desde o início ao fim do fluxo do processo, desta forma, um mapeamento 

bem elaborado percorre etapas como definir o processo a ser mapeado, os métodos e 

instrumentos a serem utilizados, precisar as entradas, meios e saídas, relatar todas as 

informações necessárias e importantes para atender ao objetivo estabelecido além de verificar 

o material elaborado e validar junto aos praticantes de forma a garantir que o objetivo seja 

atingido representando a realidade do que foi estudado (Costa & Moreira, 2018; Melo, 2011). 

O mapeamento de processos em órgãos públicos vem se tornando destaque decorrente 

dos trabalhos objetos de simplificação em virtude dos decretos em prol da qualidade dos 

serviços públicos. A ferramenta viabiliza a melhoria ou formulação dos processos existentes 

através do esboço do fluxo dos processos, que, no âmbito das organizações, ultrapassa o recurso 
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de gestão do conhecimento pois a ferramenta registra e documenta as etapas do processo além 

de disseminar as informações (Costa et al., 2018).  

No âmbito do serviço público, a identificação dos processos organizacionais deve 

consistir na primeira etapa do mapeamento, sendo indispensável a observância às normas e 

legislações vigentes. Várias técnicas podem ser utilizadas para se mapear processos, tais como 

o mapa de processo, fluxograma, diagrama de fluxo, das quais o fluxograma é a mais conhecida 

(Costa et al., 2018). 

Para se padronizar processos é fundamental a utilização de uma técnica que facilite a 

identificação dos fluxos seus agentes facilitadores e dos pontos críticos para que se promova 

ações corretivas no fluxo caso seja necessário (Costa et al., 2018; Falcão Junior & Santos, 2017; 

Melo, 2011).  

Ao implementar programas voltados a qualidade dos serviços pode-se iniciar com um 

teste em um setor ou departamento para depois se estender a proposta para a unidade ou 

organização como um todo, para tal se faz necessário identificar os usuários/clientes dos 

serviços prestados, os recursos necessários, tais como os funcionários, equipamentos, materiais 

para então elaborar o mapa que vem a descrever como são realizadas as tarefas. A partir dele, 

se faz necessário indicadores de monitoramento para que as instituições alcancem os resultados 

esperados (Cordeiro, 2004). 

Os desenhos devem seguir notações padrões de modo a facilitar a leitura e organização 

dos fluxos. O fluxograma foi uma notação amplamente utilizada para se construir fluxos de 

processos, identifica a sequência de atividades através de símbolos, linhas e palavras, têm início 

com a entrada de produtos ou servisse os percorrendo todo o caminho até a saída dos produtos 

ou serviços. Atualmente o Business Process Management Notation - BPMN tem sido mais 

utilizado enquanto notação por facilitar a automação da modelagem dos processos (ABPMP, 

2013, 2015). 

O Business Process Management - BPM é uma metodologia de gerenciamento de 

processos de negócios, derivada dos conceitos e tecnologias de negócios e Tecnologia da 

Informação - TI, que permite mapear e conhecer com detalhes os processos para torná-los mais 

eficientes e eficazes (Sousa Neto & Medeiros Junior, 2010). 

O gerenciamento é importante nos processos, há diversas abordagens a esse respeito e 

a BPM permite gerenciamento dos processos munindo-se de ferramentas tecnológicas para o 

desenvolvimento, assim os objetivos organizacionais podem ser alcançados com definição, 

desenho e controle. Deste modo, o gerenciamento dos processos pode ser realizado observando 

os processos de negócios de uma organização com a finalidade de entregar o produto, 
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utilizando-se de ferramentas tecnológicas (Costa et al., 2018). 

BPM traz um conjunto de capacidades que abrange desde o desenhar e implementar até 

o monitorar e controlar os processos de negócio em um ciclo contínuo. É difícil implementar 

BPM nas organizações pois as barreiras humanas, inércia e interesses ocultos resistem à 

transformação de processos ao enxergarem que BPM diminui suas experiências e visão. Para 

que haja resiliência operacional, a cultura e as atitudes da organização também carecem de 

mudança (ABPMP, 2013). 

A adoção de uma TI não colabora com a disseminação do conhecimento sem que haja 

um projeto de mudança cultural onde haja envolvimento das pessoas, pois elas são elementos 

chaves e são capazes de promover as mudanças necessárias à competitividade pois são 

convencidas pelos resultados e não através dos processos (Pradella, 2013). 

O BPM permite observar os processos de maneira macro: Modela, padroniza e 

documenta os processos ajudando na disseminação de informações e auxiliando na 

continuidade do serviço atribuído a novos colaboradores. Possibilita às organizações 

alcançarem seus objetivos e, de acordo com os autores, apenas mapear não é suficiente para 

que a organização tenha efetividade nos processos, é necessário que todo seu ciclo de vida 

(descoberta, projeto, implantação, execução, interação, controle, otimização e análise) seja 

gerenciado para atingir resultados esperados de maneira contínua e constante (Sousa Neto & 

Medeiros Junior, 2010). 

A eficiência no gerenciamento dos processos organizacionais compreende um plano 

adequado de organizações, métodos e procedimentos bem definidos, assim como a observância 

das normas, deveres e funções para o desenvolvimento das atividades e supervisão adequada 

pelos responsáveis (Cruz & Oliveira Filho, 2011). 

 

2.3. Melhoria de processos 

 

Melhorar processos continuamente amplia a capacidade da organização em fazer uma 

gestão de qualidade e focada no cliente, contextualizando para a realidade de uma instituição 

pública, essa entrega do valor é realizada pelas instituições públicas quando o foco está no 

cidadão (Brasil, 2006; Fowler et al., 2012; Marini & Martins, 2015; Moore, 2007). 

O ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act), ciclo de Shewhart ou ciclo de Deming, é um 

ciclo de desenvolvimento que tem foco na melhoria contínua, ou seja, tornar mais claro e ágil 

a execução dos processos para se atingir os resultados esperados dentro da gestão. Para seu 
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desenvolvimento se faz necessário primeiro planejar as ações, após, executa-se as ações, 

posteriormente checa-se se o que foi planejado está sendo executado e em seguida aplica-se 

correções necessárias com o objetivo de constantemente mitigar as falhas na execução (Ferreira, 

2013). 

Entende-se do parágrafo anterior que o método de análise e melhoria dos processos 

(MASP) são partes integrantes das fases Check e Act do ciclo PDCA, uma vez que o método 

MASP deriva do conceito do ciclo PDCA envolvendo a tomada de decisões, formulação e 

comprovação de hipóteses, a análise dos fenômenos, o que lhe atribui um caráter sistêmico 

(Ferreira, 2013). 

O método baseia-se em fatos e dados visando à identificação e eliminação dos nós 

críticos, entendemos aqui como problemas, como também ao aproveitamento de oportunidades 

que acabam por influenciar a execução dos processos. A execução sistemática dos processos 

pode ser gerenciada através de seu mapeamento e quando este não é executado de forma efetiva 

podemos perceber através das ferramentas de gestão de processos o que ocorre e corrigir as 

falhas necessárias (Ferreira, 2013). 

Segundo exemplifica o Guia de Gestão de Processos de Governo, as etapas a serem 

seguidas pelos agentes de governo ao implantar a gestão de processos no órgão segue um ciclo 

PDCA, ao planejar (PLAN) definir as metas e o método; Na etapa de Executar (DO) executar o 

que foi previsto no planejamento e mensurar os dados para poder efetuar a verificação (Ferreira, 

2013; MP & SERPRO, 2011). 

Na etapa de Verificar (CHECK) basicamente será verificado a execução de acordo com 

o que foi planejado em virtude dos resultados esperados; e, na etapa de Agir corretivamente 

(ACT) caso se identifique os desvios, é necessário definir e implementar soluções que eliminem 

suas causas, caso não sejam identificados problemas a serem solucionados, nada impede que 

haja um trabalho preventivo, no sentido de evitar problemas que possam ocorrer no futuro 

(Ferreira, 2013; MP & SERPRO, 2011). 

O modelo de documentar e aplicar as operações existentes tem sido modificado por 

mecanismos tais como os BPMS que através da aplicação desta tecnologia busca eficiência e 

eficácia dos processos, tais como o alinhamento entre estratégia e execução, a agilidade, 

cumprimento dos instrumentos regulatórios, foco no cliente, orientação voltada aos processos, 

padronizações e melhoria das relações entre pessoas e o negócio (Lopez Supelano, 2015). 

A modelagem de processos com o uso de BPM se tornou viável pela necessidade de se 

envolver todas as áreas da organização para então conseguir automatizar e gerar melhorias 

contínuas, há diferentes níveis de modelagens de processos o qual pode-se entender o mapa de 
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processos como fluxograma sem muitos detalhes, tais como o nome das atividades e as 

condições de decisão em geral, a descrição do processo que fornece informações sobre o 

processo, as pessoas envolvidas, os papéis, dados e informações (Tocto, 2011). 

Os modelos de processo que fornece informações mais detalhadas para analisar e 

simular o processo, cabendo neste último a execução do modelo ou importação dele para 

ferramentas que possam executa-lo, para melhorar processos se faz necessário definir papéis, 

os estágios do processo, e estabelecer indicadores para que os ajustes no fluxo de trabalho seja 

ágil e mais eficiente na otimização (Tocto, 2011). 

A automação focada em BPM traduz informações organizadas, padrão internacional, 

reações rápidas a imprevistos, integração rápida, dinâmica e óbvia, transparência nos fluxos, 

conhecimento real da organização, sustentabilidade, criação de valor com vistas ao 

rastreamento em tempo real, processos evidentes, minimização de erros e retrabalhos, alertas 

gerados por atrasos e papéis claros e definidos (Lopez Supelano, 2015).  

Para que a automação aconteça se faz necessário de forma gradual definir o processo a 

ser implementado, documentar, modelar e simular em sistema (BPMS), analisar o processo e 

identificar o seu fluxo prevendo erros, estabelecer informações relevantes para análise e tomada 

de decisão, atender a questões éticas quanto a informação, eliminar desvios, ser fácil, útil e 

gerenciado por sujeitos competentes (Lopez Supelano, 2015). 

Neste sentido, vale ressaltar a ferramenta de gestão de modelo AS IS/ TO BE que pode 

ser considerada como uma fase do BPM capaz de promover a melhoria/modelagem de 

processos. A modelagem de processos ganha importância pelo seu registro, padronização e por 

ser construído baseado em conhecimentos e experiencias passadas(Pradella, 2013).  

Tal conceito pode ser entendido como a identificação e o mapeamento (AS IS) e a análise 

e o redesenho (TO BE) dos processos objetivando a compreensão de como uma organização 

funciona, a explicitação do conhecimento adquirido para usos futuros através das lições 

aprendidas, a otimização do fluxo de informações, a reestruturação dos aspectos funcionais, 

comportamentais e estruturais da organização, o seu controle e coordenação (Pradella, 2013). 

Observa ainda que as diversas metodologias existentes no mercado com vistas à 

melhoria de processos são superficiais na apresentação de como fazer a análise e redesenho dos 

processos, ou seja, não descrevem o passo a passo de como implementar para ter uma coleta 

real de resultados, neste cenário, para que as organizações atinjam melhores níveis de eficiência, 

se faz necessário aprimoração dos modelos (Pradella, 2013) 

AS IS e TO BE são como cenários, onde aquele é caracterizado como o processo ocorre 

atualmente e, este, o cenário ideal com melhoria no desempenho, considerando o tempo de 
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realização do processo e comprometimento de recursos humanos em um ciclo de execução 

(ABPMP, 2013; Falcão Junior & Santos, 2017). 

O propósito da modelagem de processos é tornar os conhecimentos explícitos e um 

problema comum é limitar-se a uma única notação dentre tantas possibilidade pois um modelo 

de processos atende a diferentes propósitos, neste sentido a aplicação de uma única notação de 

modelagem pode não servir a todos que se espera alcançar (ABPMP, 2013). 

Os eixos teóricos abordados nesta fundamentação teórica, de acordo com os tópicos 

centrais de interesse do projeto de pesquisa, tiveram seus principais embasamentos nas obras e 

autores relacionados na Tabela 1 – Relação teórico-analítico: 

 

Tabela 1: Relação teórico-analítico. 
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Processos Maximiano (2015) Fundamentos da administração: introdução 
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administração. 

Falcão Junior e Santos 

(2017) 

A gestão de processos na análise das 

atividades de seleções públicas 

simplificadas: estudo de caso em uma 

prefeitura. 

Gonçalves (2011) Processo, que processo? 

Gonçalves (2014) As empresas são grandes coleções de 

processos. 

Gestão de/por 

Processos 

Paim et al (2009) Gestão de processos: Pensar, Agir e 

Aprender. 

Sordi (2008) Gestão por Processos: uma abordagem da 

moderna administração. 

Costa et al (2018) Alinhamento da gestão de processos com os 

mecanismos do modelo de governança 

pública do TCU: o estudo de caso em uma 

universidade federal da Amazônia Oriental. 

Ferreira (2013) Gestão de Processos. Módulo 3. 

Silva (2014) Gestão por Processos em Organizações 

Públicas: Uma análise sobre obstrutores e 

facilitadores do Mapeamento de Processo 

em Organizações Públicas. 

Eficiência da 

Administração 

Pública 

CF/88 Constituição da República Federativa do 

Brasil. 

Di Pietro (2002) Direito Administrativo. 

Meirelles (2002) Direito Administrativo Brasileiro. 

Moreira Neto (2014) Curso de Direito Administrativo. 

Boa gestão x 

Valor Público 

Marini e Martins (2009) Governança em ação. 

Moore (2007) Criando valor público por meio de parcerias 

público-privadas. 

Secchi (2010) Modelos organizacionais e reformas da 

administração pública. 

Qualidade e 

produtividade 

Cordeiro (2004) Reflexões sobre a Gestão da Qualidade 

Total: Fim de mais um modismo ou 
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incorporação do conceito por meio de novas 

ferramentas de gestão? 

Wood Jr. e Urdan (2013) Gerenciamento da Qualidade Total: Uma 

revisão crítica. 

Rezende (2015) Balanced Scorecard e a gestão do capital 

intelectual. 
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usuário/ 

GESPÚBLICA/ 

Governança/ 

Gestão de 
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orientados à 

resultado/ 

Gerenciamento de 

Processos 

Públicos 

Decreto 5378 (2005) Decreto n. 5.378 de 23 de fevereiro de 2005. 

Institui o Programa Nacional da Gestão 

Pública e Desburocratização - 

GESPÚBLICA. 

Decreto 9094 (2017) Decreto n. 9.094 de 17 de julho de 2017. 

Dispõe sobre a simplificação do 

atendimento prestado aos usuários dos 

serviços públicos e institui a carta de 

serviços ao usuário. 

Decreto 9723 (2019) Decreto n. 9.723, de 11 de março de 2019. 

Altera o Decreto 9.094/17, 8.936/19 e 

9492/18. 

MP e Serpro (2011) Guia de Gestão de Processos de Governo - 

Áreas de integração para governo eletrônico 

arquitetura e-ping de interoperabilidade / 

Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização. 

Fowler, Mello, Costa 

Neto (2012) 

Análise exploratória da utilização do 

programa de qualidade GESPÚBLICA nas 

instituições federais de ensino superior. 

Mapeamento de 

processos 

Costa e Moreira (2018) Gestão e mapeamento de processos nas 

instituições públicas: um estudo de caso em 

uma Universidade Federal. 

Leal (2003) Um diagnóstico do processo de atendimento 

a clientes em uma agência bancária através 

de mapeamento do processo e simulação 

computacional. 

Melo (2011) Aplicação do Mapeamento de Processo e da 

Simulação no desenvolvimento de projetos 

UNB de processos produtivos. 

Villela (2000) Mapeamento de Processos como ferramenta 

de reestruturação e aprendizado 

organizacional. 
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BPM/BPMN 

AS IS/ TO BE 

ABPMP (2013) BPM CBOK, Guia para o gerenciamento de 

processos de negócio corpo comum do 

conhecimento. 

Pradela (2013) Gestão de processos: uma metodologia 

redesenhada para a busca de maior 

eficiência e eficácia organizacional. 

Sousa Neto e Medeiros 

Junior (2010) 

Afinal, o que é Business Process 

Management (BPM)? Um novo conceito 

para um novo contexto. 

Cruz e Oliveira Filho 

(2011) 

Gerenciamento de processos de negócio 

(BPM): considerações acerca da moderna 

administração. 

Falcão Jr e Santos (2017) A gestão de processos na análise das 

atividades de seleções públicas 

simplificadas: estudo de caso em uma 

prefeitura. 

Melhoria de 

processos/ Ciclo 

PDCA 

Ferreira (2013) Gestão de Processos. Módulo 3. 

Chaves et al (2017) Avaliação de Desempenho Organizacional 

e Gestão de Processos: Mapeamento do 

Tema. 
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Tocto (2011) Optimización y cuantificación de procesos 

utilizando bpm 

López Supelano (2015) Modelo de automatización de procesos para 

un sistema de gestión a partir de un 

esquema de documentación basado en 

Business Process Management (bpm) 

MP e Serpro (2011) Guia de Gestão de Processos de Governo - 

Áreas de integração para governo eletrônico 

arquitetura e-ping de interoperabilidade / 

Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização. 

TCU (2018) Referencial básico de gestão de riscos. 

ABPMP (2013) BPM CBOK, Guia para o gerenciamento de 

processos de negócio corpo comum do 

conhecimento. 

Nota. Fonte: Elaboração própria. 
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 MÉTODO PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA 

 

Conforme introduzido, contextualizado e fundamentado nos capítulos um e dois deste 

trabalho tecnológico, a questão problema deste estudo delineou-se em demonstrar que se 

tratando da temática gestão de processos em órgãos públicos, um grande desafio está no 

potencial organizacional para ir além do mapeamento, ou seja, que haja acompanhamento dos 

processos de forma eficiente. Para atender ao questionamento estabelecido, a saber, como 

diagnosticar processo crítico de modo a ter um acompanhamento de processos mapeados mais 

eficiente, buscou-se classificar a pesquisa conforme diretivas estabelecidas na Figura 2: 

 

 

 

Figura 2: Diretivas para classificação da Pesquisa. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A natureza da pesquisa é aplicada, pois as pesquisas com proposituras de produto 

tecnológico possuem natureza aplicada devido a finalidade de gerar conhecimento com 

aplicação de novos processos para solucionar problemas. O empirismo foi adequado e 
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recomendado neste tipo de pesquisa que objetivou a geração de resultados de aplicação prática 

para as organizações sendo motivada pela necessidade de resolver problemas concretos e mais 

imediatos (Barbosa & Bax, 2017; Simon, 1969). 

A abordagem é qualitativa por entender que há a necessidade de se compreender a 

realidade investigada pelas práticas adotadas através das percepções e motivações dos 

operadores de processos. O ambiente natural foi a fonte direta de dados e o pesquisador 

instrumento fundamental, pois esteve desafiado a interpretar o objeto pesquisado em termos do 

seu significado, considerando a totalidade, assim como o foco esteve nos processos e para a 

análise dos dados perspectiva dedutiva (Alyrio, 2009; Gil, 2002; Godoy, 1995; Oliveira, 2007). 

Em relação ao enquadramento metodológico fundamentado na ciência tradicional, os 

procedimentos de pesquisas focado na geração de produtos tecnológicos, geralmente tem maior 

familiarização com estudos de casos, de campo e pesquisa-ação, estes acabam por resultar em 

pesquisas exploratórias, descritivas e explicativas (Dresch, 2013). 

Nas propostas oriundas das ciências aplicadas tem se discutido uma nova abordagem 

fundamentada na ciência do projeto ou Design Science que representa um viés mais prescritivo. 

Pesquisas baseadas na Design Science estão voltadas para a solução de problemas a partir da 

aplicação de conhecimentos científicos, suas questões de pesquisa buscam identificar se 

determinado produto tecnológico atende as necessidades e o que demonstra a sua utilidade, ou 

seja, o foco está na produção tecnológica. (Conejero & Andrade, 2017; Dresch, 2013; Dresch, 

Lacerda, & Miguel, 2015; Sordi, Azevedo, & Meireles, 2015).  

Autores como Simon (1996), Van Aken  e Romme (2009) propõem a utilização da 

Design Science quando se objetiva uma proposta de solução pois as ciências tradicionais não 

se ocupam do projeto ou do estudo de sistemas que ainda não existem, cabendo a ciência 

artificial relevância sob os paradigmas e a construção do conhecimento a partir da interação 

entre objeto e observados ( Dresch, 2013; Simon, 1996; Van Aken & Romme, 2009). 

No Brasil, as propostas de mestrado profissional têm aparente aderência com a 

abordagem Design Science, especialmente na área da administração, pois sua abordagem 

representa qualidade científica e inovação devido ao caráter utilitário da aplicação e o impacto 

no contexto organizacional. Existem inúmeras possibilidades de artefatos a serem produzidos 

na área, pois a própria terminologia permite essa amplitude abrangendo a concepção, desenho, 

delineamento ou formulação de métodos, processos, questionários, dentre outros. Neste sentido, 

este estudo considerou artefato o produto tecnológico a ser produzido. Países considerados 

inovadores têm utilizado esse formato de pesquisa para alcançar resultados práticos e de melhor 

aplicabilidade, uma espécie de evolução das ciências para além da descrição, explicação e 
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exploração dos fenômenos. (Conejero & Andrade, 2017; OECD, 1997; Sordi et al., 2015).  

Para a prática da pesquisa na abordagem Design Science a pesquisadora observou as 

seguintes diretrizes: o objeto de estudo deve ser um produto tecnológico, o problema a ser 

solucionado deve ser relevante para os praticantes, sua utilidade deve ser comprovada pelos 

gestores, deve haver contribuição efetiva na área de conhecimento, verificação rigorosa da 

aderência da pesquisa em relação a coleta e análise dos dados, requer domínio tanto da aplicação 

quanto da solução e a comunicação aos praticantes, neste último aspecto, observam-se as 

recomendações da abordagem pragmática – estudo de caso (Hevner, March, Park, & Ram, 

2004; Sordi et al., 2015). 

Quanto aos objetivos, essa pesquisa, baseada na abordagem Design Science, é descritiva 

e prescritiva, pois buscou soluções a questões organizacionais a partir da descrição da forma 

imposta sugerindo uma nova abordagem para a solução de problemas, apresentando uma nova 

forma de operacionalizar, ou seja, prescrevendo explicitamente como se deve fazer (Sordi et 

al., 2015). 

De acordo com os fundamentos anteriormente descritos, coerentemente com a proposta 

do programa stricto sensu profissional em administração e, na intenção de produzir um produto 

tecnológico que possa contribuir com o ambiente de atuação profissional, esta pesquisa foi 

delineada a partir da abordagem Design Science e complementarmente na pesquisa de campo 

pois os métodos serão focados na comunidade de trabalho para captar explicações e 

interpretações do que ocorre com os processos (Alyrio, 2009; Dresch et al., 2015; Sordi et al., 

2015). 

 

3.1. Delineamento da Pesquisa 

 

O local escolhido para realização da pesquisa foi um campus do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia. O motivo da escolha foi decorrente da abordagem Design 

Science ser orientada para a partir do ambiente de atuação profissional identificar necessidades 

e conceber um produto tecnológico, além de haver intenção deste campus em buscar melhorias 

para a execução das tarefas e consequentemente melhorar a prestação de serviço ao usuário do 

departamento de ensino.  

Os métodos para a execução da pesquisa foram estabelecidos com base no objetivo de 

buscar compreender através da experiência e olhar dos executores de processos qual processo 

esteve mais incondizente com o mapeamento estabelecido pela gestão e a partir do processo 
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crítico apontado, avaliar quais os pontos mais divergiram, os possíveis motivos dessas falhas, 

se houve proposituras de novos modelo, enfim, realizar um diagnóstico do processo entendido 

como crítico na percepção dos executores. Deste modo, para a realização da pesquisa delineou-

se os métodos de acordo com os objetivos estabelecidos conforme demonstra Figura 3, a seguir. 

 

 

Figura 3: Relação dos Métodos com Objetivos. 

Fonte: Elaboração própria, baseada em (Alyrio, 2009; Bardin, 1977; Belei, Gimeniz-Paschoal, Nascimento, & 

Matsumoto, 2008; Caregnato & Mutti, 2007; Ferraz & Belhot, 2010; Gil, 2002; Godoy, 1995). 

 

Os métodos demonstrados na Figura 3 se ampararam no entendimento de que os 

gestores da instituição estabeleceram um material, mapeamento dos processos acadêmicos, a 

serem seguidos pelos campi. A partir do mapeamento estabelecido, buscou-se entender se as 

práticas adotadas no departamento estudado foram coerentes com as diretrizes do mapeamento, 

ou seja, se havia efetividade do método estabelecido com a investigação das possíveis 

criticidades envolvendo os processos mapeados através da visão dos stakeholders, partes 

interessadas no fluxo dos processos. 

 Para o delineamento da pesquisa, a partir dos conceitos centrais, houve a observância à 

abordagem Design Science: Formalizou-se um problema de relevância comprovada, não  existe 

ainda soluções aplicadas para o problema pesquisado no âmbito da realidade investigada, foi 

desenvolvido um produto tecnológico útil com vias a solução do problema, investigou-se 
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quanto aos critérios de utilidade e viabilidade, verificou-se quanto a agregação de valor ao 

conhecimento e às práticas organizacionais, interesse na comunicação dos resultados e 

implicações ao campo prático (Dresch et al., 2015; Hevner et al., 2004; March & Storey, 2008; 

Sordi et al., 2015). 

 

3.2. Diagnóstico do Problema 

 

A gestão de processos em órgãos públicos, na prática, tem se colocado mais difícil do 

que nas iniciativas privadas, sob essa ótica, não basta ter um modelo excelente validado na 

instituição através do mapeamento, AS IS (desenho da forma como está), inspirado na cultura 

BPM para se ter um processo com essa mesma qualificação de resultado, se faz necessário 

acompanhar as práticas adotadas, pois qualquer falha operacional ou comportamental pode 

contaminar o processo como um todo e, se recorrente, implicar em riscos institucionais quanto 

aos quesitos de qualidade dos serviços prestados (ABPMP, 2013; Maia-Filho & Pinho, 2018; 

Santos et al., 2012; Silva, 2014). 

Para acompanhar processos mapeados em organizações de alta complexidade como as 

Instituições Federais de Ensino é importante a implementação de uma metodologia que auxilie 

os gestores a olhar suas rotinas identificando de forma clara e veloz os principais gargalos, 

retrabalhos, pontos críticos e potenciais de melhorias que norteiam o fluxo dos processos 

validados no âmbito institucional (Maia-Filho & Pinho, 2018; Silva, 2014). 

Quando a pratica dos processos não corresponde à teoria implantada, mapeada, os 

agentes responsáveis pelos tramites tendem a ficar em situação de conflito e desmotivação, ou 

seja, o relacionamento interpessoal fica desgastado pois há um receio em prestar informações 

ao usuário, muitas das vezes erroneamente orientadas pelos seus superiores ou até mesmo pelo 

agente responsável, a estrutura nessas condições também se fragiliza junto com os agentes e a 

consequência maior disso tudo é que reflete no usuário dos serviços a ineficiência prestada. 

A tomada de decisão no campo de pesquisa é realizada normalmente pelo Chefe de 

Departamento uma vez orientado pelo Diretor Geral de campus e essa relação nem sempre tem 

uma sistemática padrão ocasionando retrabalhos e muitas falhas de comunicação entre os 

servidores. 

Deste modo, questionou-se: Como diagnosticar processo crítico de forma a ter um 

acompanhamento de processos mapeados mais eficiente? No intuito de atender a este 

questionamento, desenvolveu-se os métodos de coleta e análise dos dados, enquanto 
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diagnóstico, que devido à sua riqueza de detalhes, característicos do rigor necessário para a 

elaboração do produto tecnológico desta pesquisa enquanto método aplicável, foram descritos 

nos capítulos a seguir. 
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 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados para o diagnóstico do problema foi realizada através de dois métodos, 

pesquisa documental e entrevistas. Vale ressaltar que não foi dispensada para realização do 

diagnóstico do problema a revisão bibliográfica disponível em literatura e nos estudos 

empíricos disponíveis nas bases cientificas além dos manuais de produção técnica elaborados 

por instituições reconhecidas, conforme contextualizado e fundamentado nos capítulos um e 

dois deste trabalho tecnológico. Toda essa estratégia de triangulação realizada no percurso deste 

estudo qualitativo vem por enriquecer a qualidade do material produzido bem como assegurar 

a confiabilidade e credibilidade dos dados alcançados (Abdalla, Oliveira, Azevedo, & 

Gonzalez, 2018). 

 

4.1. Pesquisa documental 

 

A pesquisa documental tem o documento como objeto de investigação, este documento 

possui a forma escrita ou não como por exemplo os filmes, vídeos, slides e normalmente são 

utilizados como fonte de informação e esclarecimento para esclarecer questões de acordo com 

o objetivo do pesquisador (Figueiredo, 2007). 

Este método de coleta buscou atender ao primeiro objetivo específico estabelecido, listar 

os processos do departamento de ensino que foram mapeados. O motivo da escolha desse 

método de coleta se deu em virtude de o mapeamento dos processos acadêmicos estar 

disponível para consulta nas mídias digitais, site institucional. 

A pesquisa documental pode ser caracterizada como a coleta de informações em 

documentos que não teve tratamento científico, tais como relatórios, reportagens, cartas, 

revistas requerendo uma análise mais cautelosa por parte do pesquisador (Oliveira, 2007). 

Deste modo foi realizada a pesquisa documental exclusivamente através do site 

institucional de todos os processos que foram mapeados pela instituição relacionados ao ensino. 

Este procedimento exclusivo somente foi possível pelo motivo de a instituição estudada 

disponibilizar em sua página na aba DOCUMENTOS o link MAPEAMENTO DE 

PROCESSOS ACADÊMICOS, fornecendo assim as informações necessárias para a listagem 

dos processos acadêmicos mapeados (IFMT, n.d.-b). 

Esta coleta foi de fácil acesso devido a sua divulgação, utilizando apenas o recurso de 

internet e computador o que resultou na identificação de que a instituição possui atualmente 85 
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(oitenta e cinco) processos mapeados pela sua PROEN – Pró Reitoria de Ensino, estes foram 

tratados através da análise documental. 

 

4.2. Entrevistas 

 

Este método de coleta confrontou todo o percurso analítico inerente a pesquisa, pois 

com ele foi possível vivenciar a realidade investigada através das práticas. Deste modo, 

alcançou-se o segundo objetivo específico, esquematizar procedimento de identificação de 

processo crítico, e, a partir dele buscou-se alcançar os demais objetivos estabelecidos no estudo.  

Deste modo, para que houvesse eficácia de atendimento dos objetivos estabelecidos este 

processo depreendeu uma grande atenção. Optou-se por entrevistas em profundidade por 

diversos motivos, tais como, o método ser condizente com a abordagem qualitativa no campo 

da ciência da administração, com o escopo de pesquisa adotado, pela possibilidade de captação 

de inúmeros dados que possam fornecer informações quanto à criticidade dos processos, do 

ponto de vista de seus executores, pelo incitar da vontade de comunicar, pela flexibilidade do 

processo, pelo método atender a complexidade do estudo e pela intenção de aprofundar na 

experiência individual dos entrevistados - de modo particular em relação as práticas adotadas 

(Alyrio, 2009; Bauer & Gaskell, 2002). 

A aplicação da entrevista requereu um grande rigor acadêmico, importante para a 

abordagem Design Science, a fim de evitar obstáculos que possam prejudicar o teor da pesquisa, 

tais como as barreiras na comunicação, os mecanismos de defesa do respondente, subjetividade, 

estado de informação do sujeito entrevistado, disparidade entre declaração e comportamento, 

dificuldade da linguagem e incompreensões (Alyrio, 2009; Bauer & Gaskell, 2002). 

A entrevista em pesquisa do tipo qualitativa é muito solicitada, porém, além do 

planejamento minucioso se faz necessário atender as exigências éticas e cientificas, neste 

sentido acreditou-se que um dos modelos mais utilizados, a entrevista semiestruturada, 

atenderia a proposta apresentada por ser direcionada por um roteiro flexível podendo ser 

alterado e adaptado pelo entrevistador conforme as informações vão sendo fornecidas pelo 

entrevistado (Belei et al., 2008; Britto júnior & Feres Júnior, 2011; Maia-Filho & Pinho, 2018). 

Optou-se pelo modelo em profundidade semiestruturada por entender que a etapa do 

recrutamento é importante e por haver necessidade de aprofundamento das percepções 

individuais das pessoas para resolução do problema de pesquisa. Antes de aplicar a entrevista, 

foi importante um contato inicial com o participante de modo a motivar e tranquilizar o 
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informante para que as informações fossem coletadas a contento, foi importante também se 

fazer entendido, ou seja, que o entrevistado entendesse de fato a pergunta, deste modo foi 

repetida a pergunta e até contextualizada, caso ele não compreendesse. O tempo necessário para 

que o informante refletisse e respondesse a pergunta sem pressões foi respeitado (Alyrio, 2009; 

Bauer & Gaskell, 2002; Belei et al., 2008). 

Optou-se também pela entrevista centrada no problema, onde a abertura pra a visão 

subjetiva do entrevistado se deu através de orientação inicial acerca do projeto com espaços 

para narrativas, a estruturação da entrevista se deu por guias como base para rumos e para não 

haver apresentações improdutivas, a contribuição para o desenvolvimento geral das entrevistas 

como método de coleta foi um gravador e um roteiro guia, o domínio da aplicação esteve sempre 

focado na relevância do problema pesquisado, os problemas e limitações na condução do 

método se pautaram na observação de permitir o entrevistado estar à vontade para discursar e 

ao mesmo tempo evitar a improdutividade, haver mudança não sistemática da narrativa para o 

esquema de pergunta-resposta, a orientação do problema e combinação não sistemática dos 

elementos parciais mais diversos (Flick, 2004). 

As fases da entrevista em profundidade foram estabelecidas em cinco etapas conforme 

propõe Bauer e Gaskell (2002) e ilustração na Figura 4: 

 

 

Figura 4: Fases da entrevista. 

Fonte: Elaboração própria, baseada em  (Bauer & Gaskell, 2002). 

 

4.2.1. Formalização do TCLE e declaração de autorização da pesquisa 

 

Em entrevistas com humanos é importante formalizar um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, este veio a esclarecer aos entrevistados os principais pontos da pesquisa a 
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ser realizada, assim como foi indispensável a declaração de autorização de pesquisa no campus, 

o qual foi apresentada ao gestor, ambos os documentos estão apensos a este trabalho (Britto 

júnior & Feres Júnior, 2011; Costa et al., 2018). 

Deste modo, antes de serem realizadas as entrevistas, elaborou-se o termo de anuência 

para autorização da pesquisa, documento este que solicitou anuência do diretor geral para que 

a pesquisa fosse realizada no campus em sua gestão. Além de sua anuência, este documento 

teve o objetivo de informar por escrito ao gestor da unidade detalhes sobre o projeto de pesquisa 

tais como título do projeto, dados dos responsáveis pela pesquisa, objetivo da coleta e assegurar 

o cumprimento das resoluções éticas brasileiras. Este documento foi elaborado, apresentado ao 

gestor do campus e autorizado por ele, conforme consta o modelo nos apêndices deste trabalho 

tecnológico. 

Com a anuência do diretor geral, elaborou-se outro documento de suma importância 

para que as entrevistas acontecessem com o rigor necessário para a coleta, a formalização do 

TCLE, que nada mais é do que a apresentação de informações do projeto, seus objetivos, do 

papel do entrevistado, a duração e condições da entrevista, dos riscos, da relevância do estudo 

e de sua participação, da não onerosidade e atendimento aos padrões éticos e de sigilo, dentre 

outros. Estas informações foram elaboradas por escrito através do TCLE cujo modelo consta 

do apêndice deste trabalho e foi apresentado aos convidados voluntários a participar do projeto 

na condição de entrevistado, garantindo a liberdade de aceitarem ou não a participação. Este 

documento foi assinado pela pesquisadora e por aqueles que declararam concordar em 

participar do projeto de pesquisa. Não houve recusa de participação pelos sujeitos convidados.   

 

4.2.2. Perfil e seleção dos entrevistados  

 

Para esta fase buscou-se utilizar a técnica 5W2H para traçar um perfil desejado dos 

entrevistados. Quem são? O que fazem? Como fazem? Por que fazem? Quantos fazem? Quando 

fazem? Com base nos objetivos da pesquisa e no referencial da pesquisa (Bauer & Gaskell, 

2002; Flick, 2004). 

A técnica 5W2H é uma ferramenta de análise que direciona as discussões em um foco 

evitando-se dispersão de ideias, portanto útil tanto para a identificação do perfil como para a 

elaboração de um plano de ação utilizando as seguintes questões chaves: O quê? Quando? 

Quem? Onde? Por quê? Como? e, Quanto? Essas questões chaves nos dá clareza e visão 

completa da existência da tarefa/ processo/ ação (Antonov, Oliveira, Benvegnu, Souza, & 
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Ribeiro, 2017). 

Utilizando-se da ferramenta 5W2H e de acordo com o propósito da pesquisa entendeu-

se que o objetivo das entrevistas neste trabalho tecnológico foi conseguir diagnosticar processo 

crítico no departamento de ensino do campus pesquisado para que a partir desse diagnóstico 

fosse proposto um plano de diagnóstico ao gestor da unidade. 

Com o objetivo do processo de entrevista claro e definido foi possível identificar que 

um perfil desejado para compor lista de convidados à participação, se pautou em servidores 

administrativos que detém certo conhecimento operacional e que participam do fluxo dos 

processos a serem diagnosticados, outro perfil desejado foram os servidores que respondem 

atualmente pela gestão dos processos como também aqueles que em determinado momento 

responderam aos órgãos de controle, ou seja, para conseguir um diagnóstico plausível de 

atendimento a esta pesquisa se fez necessário ouvir esses servidores, conforme disponibiliza a 

Figura 5. 

 

 

Figura 5: Perfil dos entrevistados. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para a seleção dos servidores administrativos convidados, com determinado 

conhecimento operacional, observou-se então critérios relevantes à experiência das práticas 

adotadas, tais como: tempo de participação nos processos no setor, conhecimento setorial, 

trajetória funcional, relacionamento com o público-alvo discente e disponibilidade para 
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colaborar com a pesquisa.  

 

Tabela 2. Relação dos entrevistados. 

 Perfil Tempo Aproximado na 

função 

Cargo Tempo Aproximado no 

cargo 

Gestão Superior 03 anos Professor  Mais de 10 anos 

Gestão Superior 08 anos Professor Mais de 10 anos 

Gestão Setorial 01 ano  Professor Mais de 10 anos 

Gestão Setorial 02 anos Professor Menos de 10 anos 

Execução 09 anos Técnico Menos de 10 anos 

Execução 06 anos Técnico Menos de 10 anos 

Nota. Fonte: Elaboração própria, baseado em consulta pública e adaptado de (Abdalla, 2014). 

 

O departamento alvo de estudo possui atualmente oito administrativos lotados no 

ambiente organizacional, destes servidores, quatro se encontram afastados ou em gozo de 

licença, dispondo então de quatro servidores em atividade, dos quais dois possuem cargo 

específico e com atendimento restrito a processos específicos, sem conhecimento genérico dos 

processos acadêmicos, outro servidor recém removido e com pouca atuação nos processos e 

outro servidor também com cargo específico porém desenvolvendo atribuições típicas de 

secretaria, com certo conhecimento universal no fluxo dos processos que tramitam pelo setor e 

no atendimento ao discente, sendo então este último, um perfil desejável para esta pesquisa. 

Para não dispor somente da visão deste último perfil administrativo, entendeu-se 

necessário ouvir mais um servidor que conheça os processos acadêmicos do departamento de 

ensino e que participam em determinado momento do seu fluxo, desta forma, percebeu-se que 

seria interessante ouvir um servidor que conheça as rotinas da secretaria.  

Em relação aos servidores que respondem atualmente pelos processos, foi identificado 

que a responsabilidade na tomada de decisão nos processos do departamento é realizada pelo 

chefe de departamento e submetida à aprovação pelo diretor geral, sendo então identificado 

mais dois perfis desejáveis para o âmbito desta pesquisa. 

Da mesma forma que os servidores que respondem atualmente pelos processos podem 

ter uma visão gerencial do fluxo dos processos que por ali percorrem, aqueles que em 

determinado momento já responderam por esses processos podem ter uma visão tão holística 

quanto, pois além de terem percorrido essa trajetória de gestão retornaram ao seu cargo de 

origem, sendo assim, entende-se como desejável também os antecessores do atual chefe de 

departamento bem como do atual diretor geral. 

Conforme trajetória expressa acima, estabeleceu-se a quantidade de seis convidados a 

participarem das entrevistas, os quais, de acordo com o seu perfil e atuação profissional, 
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demonstram representar bem o quantitativo de pessoas envolvidas nos processos acadêmicos 

do departamento de ensino. Assim ficou definido o perfil e o processo de seleção dos sujeitos 

convidados. A tabela 3 estabelecida a seguir sintetiza o procedimento para realização das 

entrevistas. 

  

Tabela 3: 5W2H do procedimento de entrevistas. 

O que foi feito? Diagnóstico de processo crítico no departamento de ensino do campus pesquisado. 

Por quem foi 

feito? 

Pesquisadora responsável pela pesquisa. 

Como foi feito? Através de entrevistas. 

Quem foram 

entrevistados? 

Servidor administrativo que detém certo conhecimento operacional e que participa do 

fluxo dos processos a serem diagnosticados; Servidor que respondem atualmente pela 

gestão dos processos no departamento e aqueles que em determinado momento 

responderam. 

Por quê? Para diagnosticar processos é necessário certo conhecimento das rotinas processuais e 

suas implicações enquanto retorno para a instituição. 

Quantos? Seis pessoas de acordo com a realidade institucional e o quantitativo de pessoas 

envolvidas nesses processos. 

Onde? Departamento de Ensino do campus estudado. 

Quando? Novembro/2019. 

Nota. Fonte: Elaboração Própria. 

 

4.2.3. Preparação do tópico guia 

 

Para elaboração do guia se fez necessário considerar o problema de pesquisa em 

constructo com os objetivos a serem alcançados para que a análise de conteúdo atendesse ao 

propósito estabelecido no projeto. Desta forma, o guia de entrevistas trouxe questões que 

condicionaram reproduzir respostas que atendessem aos objetivos três, quatro e cinco. A 

estratégia adotada para elaboração do guia foi munir-se de contextualização hipotética para 

trazer o entrevistado à realidade investigada através dos tópicos centrais de interesse 

fundamentados no percurso teórico realizado para esta pesquisa, utilizando-se de perguntas 

mais abertas e permitindo ao entrevistado ficar mais livre para responder ao que estava 

proposto. 

O objetivo específico 03, classificar os processos mapeados de acordo com a criticidade, 

almejou buscar sob a ótica do entrevistado seu conhecimento a respeito dos processos e sua 

gestão, se o entrevistado compreendia haver atendimento aos quesitos de eficiência, boa gestão, 

valor público, qualidade e produtividade, em detrimentos dos resultados ou se há problemas no 

fluxo dos processos que acarretaram determinados processos acadêmicos se tornarem críticos 

em relação aos seus resultados esperados. Neste sentido, a partir de uma breve contextualização 

sobre falha no processo de fabricação de um bolo em uma confeitaria e sobre advertências em 
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instituições de ensino decorrentes de falhas operacionais, elaborou-se três tópicos que 

direcionou o roteiro de entrevista conforme sintetizado a seguir: Gestão de processos 

acadêmicos, Problemas em fluxo de processos com urgência de solução, Processo(s) 

considerado(s) crítico(s). 

 

Tabela 4: Guia para entrevista - OBJ 03. 

➢ Objetivo Específico 3 – Classificar os processos mapeados de acordo com a criticidade. 

 

1. No processo de fabricação de um bolo em uma confeitaria, se faltar um ingrediente ou se errarmos na 

dosagem estabelecida na receita corre-se o risco de perder a massa por completo e caso a falha não 

seja verificada na linha de produção, chegando ao consumidor final, pode-se perder o cliente.  

Trazendo essa contextualização para a realidade administrativa de uma organização pública como o 

departamento de ensino de um Instituto Federal de Ensino, na sua visão, fale sobre os processos 

acadêmicos e a sua gestão? 

 

2. É muito comum uma instituição de ensino sofrer advertências, até mesmo penalidades, decorrentes de 

vistorias de órgãos de controle quando o assunto é processos acadêmicos. Falhas operacionais tais 

como a falta de confiabilidade nas informações repassadas, prazos indefinidos para conclusão de 

parecer nos processos, constantes retrabalhos, tarefas acumuladas são algumas das problemáticas que 

impactam o desempenho eficiente dos processos. 

Em relação aos possíveis problemas em fluxo de processos, há no departamento de ensino algum 

problema que considera urgente de solução? Fale sobre isso. 

 

3. Sobre os problemas urgentes em solução, fale sobre os processos acadêmicos que tramitam no 

departamento de ensino que considera crítico?  

Destes qual entende ser o mais crítico? Por quê? 

 

Nota. Fonte: Elaboração própria. 

  

O objetivo específico 04, diagnosticar processo crítico no departamento de ensino, 

almejou buscar sob a ótica do entrevistado o que é crítico e porque, assim buscou-se estabelecer 

uma relação de conhecimento a respeito de governança, gestão orientada a resultados, carta de 

serviços ao cidadão usuário, gerenciamento de processos públicos e mapeamento de processos, 

em detrimento dos resultados esperados pelos processos acadêmicos. Neste sentido, elaborou-

se dois tópicos que direcionaram o roteiro de entrevistas conforme sintetizados a seguir: Causas 

e consequências dos problemas nos processos considerados críticos e padronização 

institucional do fluxo nos processos. 

 

Tabela 5: Guia para entrevista - OBJ 04 

➢ Objetivo Específico 4 – Diagnosticar processo crítico no Departamento de Ensino.  

 

4. Fale mais sobre as possíveis causas e consequências dos problemas neste(s) processo(s) considerado(s) 

crítico(s). 

 

5. Cada vez mais o serviço público está sendo orientado a gerir por resultados, inclusive é um fator chave 

para a destinação de recursos públicos. As instituições têm adotado ferramentas, como por exemplo o 
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mapeamento através de fluxogramas, de forma a orientar as práticas adotadas nos processos. Poderia 

descrever o fluxo padrão deste processo?  Como funciona a prática? Há uma padronização 

institucional? Considera eficiente? Por quê? 
Nota. Fonte: Elaboração própria. 

  

O objetivo específico 05, considerar as possibilidades de intervenção, remeteu à 

compreensão das possibilidades visualizadas de intervenção para o processo crítico sob a ótica 

do entrevistado. Com uma breve contextualização sobre metodologias de gestão e processo de 

melhorias buscou-se relacionar as informações recebidas com conceitos de modelagem de 

processos tais como, BPM, BPMN, AS IS – TO BE, Ciclo PDCA. Neste sentido foram 

estabelecidos três tópicos que direcionaram o roteiro de entrevistas conforme sintetizados a 

seguir: o que mudaria no processo crítico, as soluções possíveis visualizadas e os resultados 

esperados com essa prática. 

 

Tabela 6: Guia para entrevista - OBJ 05 

➢ Objetivo Específico 5 – Considerar possibilidades de intervenção. (identificar procedimento de 

diagnóstico) 

 

6. Para melhorar processos, muito se têm utilizado metodologias de gestão como por exemplo a 

modelagem dos processos que sinteticamente podemos definir como verificar a situação atual e 

desenhá-la, identificar o que está errado ou em desuso para propor melhorias. Se tivesse autonomia 

para intervir neste processo crítico, o que mudaria? 

7. Em relação as causas e consequências dos problemas detectados, quais as possíveis soluções 

visualizadas?  

8. Se os problemas apontados fossem solucionados o que teremos como resultado neste processo? 
Nota. Fonte: Elaboração própria. 

 

Com informações que poderiam ser relatadas através do roteiro pré-elaborado, partiu-se 

então para o último bloco da entrevista cuja perspectiva foi auxiliar na construção do produto 

tecnológico – plano de diagnóstico de processo crítico – a partir da abordagem Design Science 

para então atender ao objetivo geral que é a propositura do plano de diagnóstico de processo 

crítico. Neste sentido, foram estabelecidos três tópicos que direcionaram o roteiro das 

entrevistas: como deve ser o diagnóstico de processo crítico na perspectiva do entrevistado, se 

esse material atenderia aos quesitos de qualidade e utilidade, o interesse no resultado da 

pesquisa e nas implicações práticas. 

 

Tabela 7: Guia para entrevista - Produto tecnológico. 

➢ Produto Tecnológico: Plano de diagnóstico de Processo Crítico  

 

9. Esta entrevista aborda um diagnóstico de processo crítico em um departamento de um Instituto Federal. 

Como este que realizamos, pode haver outros processos considerados críticos em outros departamentos 
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e até mesmo em outros Institutos. Em sua opinião, qual a melhor forma a ser implantada por uma 

instituição para diagnosticar periodicamente processos crítico e propor soluções? 

10. Se este material a ser produzido tivesse que atender a quesitos de qualidade e facilidade de uso por 

qualquer operador, sua opinião permaneceria essa? 

11. Gostaria de ser comunicado do resultado desta pesquisa e das possíveis implicações práticas? 
Nota. Fonte: Elaboração própria. 

 

Em virtude de pesquisas com abordagem Design Science haver a necessidade de 

submeter a proposição do produto tecnológico à aprovação por parte do gestor, neste caso 

entendeu-se como gestor aqueles que respondem pelos processos, ou seja, o chefe de 

departamento e o diretor geral do campus, além dos tópicos estabelecidos, que direcionaram o 

roteiro de entrevistas, um novo tópico foi acrescentado para que esses perfis opinassem sobre a 

propositura de um plano de diagnóstico de processo crítico na unidade de forma a incentivar 

melhorias e possibilitar intervenções mais rápidas. Esse tópico foi apresentado somente para os 

servidores que respondem atualmente pelos processos. 

 

Tabela 8: Guia para entrevista - Aprovação gestor. 

(Para gestor) 12. Qual a sua opinião sobre a proposição de um plano de diagnóstico de processo crítico na 

unidade ao qual é gestor como forma de incentivar a melhoria periódica das práticas adotadas e intervenção 

mais eficiente? 

Nota. Fonte: Elaboração própria.  

 

O processo de construção do tópico guia – roteiro de entrevistas encerrou-se com os 

pensamentos finais, de forma a permitir que o entrevistado neste momento de fecho explanasse 

se ainda havia algo a ser acrescentado. 

 

Tabela 9: Guia para entrevista - Pensamentos finais. 

Pensamentos Finais Além do que foi discutido, há algo que queira acrescentar? 

Nota. Fonte: Elaboração própria, baseado em (Bauer & Gaskell, 2002) 

 

Com o guia elaborado, a próxima etapa foi ir à campo coletar a primeira entrevista como 

teste, de forma a observar como o entrevistado se comportaria diante do roteiro estabelecido e  

se haveria chances dos objetivos da pesquisa serem atingidos com este roteiro ou se seria 

necessário alterar/ corrigir os possíveis entraves que pudessem existir. 

 

4.2.4. Realização das entrevistas  

 

Esta foi a fase de campo. Critérios como explicar ao entrevistado o objetivo e a natureza 
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do trabalho, considerar os aspectos das perguntas e pedir permissão para gravar, foram 

indispensáveis para este processo (Britto júnior & Feres Júnior, 2011). 

As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora, onde através do contato direto com 

pessoas selecionadas, que participam ou participaram, respondem ou responderam pelos 

processos, que conhecem as rotinas processuais do setor, foram coletadas informações de forma 

a subsidiar o diagnóstico de processo crítico e seu plano de diagnóstico. 

 O local escolhido para a realização das entrevistas foi uma sala de reuniões do próprio 

departamento de ensino do campus, porém, para que houvesse maior abertura nas entrevistas, 

foi facultado ao entrevistado utilizar esta sala ou outro local nas dependências do campus que 

se sentisse mais confortável, como por exemplo em sua própria estação de trabalho, desde que 

atendesse aos quesitos de privacidade e não interrupção para realização da entrevista. 

Para maior segurança da pesquisa, foi realizada uma primeira entrevista teste, essa 

entrevista teve por objetivo além de coletar os dados necessários para a pesquisa, verificar como 

o entrevistado se comportaria diante do roteiro empregado, se os objetivos seriam atingidos e 

se haveria alguma intervenção necessária no roteiro elaborado.  

A entrevista teste atendeu ao propósito porém a pesquisadora observou que houve certa 

dificuldade por parte do entrevistado de apontar um determinado processo considerado como 

mais crítico diante das tantas possibilidades e da complexidade dos problemas recorrentes em 

processos, sendo assim, optou-se por alterar a estratégia do guia roteiro de entrevistas em seu 

item 03, deixar mais aberto a entrevista a apontar apenas um processo crítico ou mais se o 

entrevistado achasse necessário ou simplesmente não apontar nenhum, cabendo à pesquisadora 

efetuar a análise de criticidade conforme as informações forem relatadas ao longo das 

entrevistas, pois observou-se também que o entrevistado teve maior facilidade de apresentar 

problemas em processos relatando ocorrências no setor. 

A partir deste feedback obtido com a primeira entrevista teste e os ajustes relatados, 

prosseguiu-se com os demais convites, conforme estabelecido na etapa de perfil seleção dos 

entrevistados. Vale ressaltar que não houve recusa por parte dos convidados a participarem da 

coleta, atingindo então o total de seis entrevistas. Algumas entrevistas aconteceram no local 

definido, outras diretamente na estação de trabalho do entrevistado conforme se sentiram mais 

liberdade para conversar. Os dias e horários foram estabelecidos de acordo com a agenda dos 

entrevistados. Inicialmente começou-se com um quebra-gelo, trazendo comentários 

introdutórios acerca da pesquisa, apresentação do TCLE, uma palavra de agradecimento ao 

entrevistado e um pedido para gravar. As entrevistas individuais duraram média de 20 a 30 

minutos, dentro do previsto, e os participantes em nenhum momento se sentiram intimidados 
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ou apreensivos, pelo contrário, percebeu-se uma ânsia em relatar situações vivenciadas, porém 

observou-se que conforme as perguntas foram avançando, os entrevistados ficavam mais 

descontraídos e com mais abertura para falar. 

As entrevistas foram bem-sucedidas e com isto, avançou-se para as transcrições.  

 

4.2.5. Transcrições 

 

Este foi o momento em que os dados coletados foram transcritos para serem tratados de 

acordo com os objetivos estabelecidos como critério. Essa é a parte que demandou maior tempo 

na pesquisa porém foi de extrema necessidade de imersão do pesquisador no corpus do texto 

(Bauer & Gaskell, 2002; Britto júnior & Feres Júnior, 2011). 

Para que as transcrições fossem realizadas com certo rigor técnico, se fez necessário 

estabelecer regras e critérios para fazê-la, optando-se por seguir orientações práticas conforme 

disposto na Tabela 10: 

 

Tabela 10: Orientativa de transcrição. 

Identificação do material 

 

Um código para cada entrevista = ENT01; ENT02; ENT03; ENT04; ENT05; 

ENT06; 

Identificação do 

entrevistador e 

entrevistado 

Entrevistador = Pesquisador = P 

Entrevistado = Um código para cada entrevistado = E1; E2; E3; E4; E5; E6 

Esquema de transcrição Linear 

Tipo de transcrição Não naturalista, privilegiando o discurso verbal e omitindo os elementos peculiares 

do discurso.  

Confidencialidade e 

questões sensíveis 

Ocultar dados que transmitam informações de forma a sugerir a identificação dos 

sujeitos e em relação a questões sensíveis não abordadas no contexto de pesquisa. 

Formatação do 

documento 

Times New Roman; espaçamento duplo; margens de 1.5; sem avanços na primeira 

linha. 

Cabeçalho: identificação do material, entrevistador e entrevistado. 

Rodapé: número de página. 

Indicação de início e fim da entrevista no documento. 

Marcação de início de fala por time 

Normas utilizadas 

(Codebook) 

Inaudível = (inaudível) 

Incompreensível = (incompreensível) 

Silêncios/Pausas = (...) 

Notas explicativas = (em itálico) 

Enfatização = em sublinhado 

Inicia uma conversa cruzada = [ 

Termina uma conversa cruzada =] 

Referenciação/ citação = “entre aspas” 

Substituição de palavra indicativa de sujeitos = (entre parênteses)  

Nota. Fonte: Elaboração própria, baseado em (Azevedo et al., 2017). 

 

Conforme orientações sintetizadas na Tabela 10 e recomendação dos autores, a 
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transcrição foi realizada pela própria pesquisadora, uma oportunidade de reflexão sobre a 

experiência vivenciada sem o contexto vivo do momento da entrevista oportunizando assim o 

aprofundamento das observações presenciadas. Em um processo minucioso, mas necessário 

para atendimento ao rigor da pesquisa, ouviu-se várias vezes cada entrevista gravada e 

escreveu-se tudo o que foi verbalizado incluindo as pausas (Azevedo et al., 2017; Manzini, 

2008). 

Optou-se pelo tipo de transcrição não naturalista, ou seja, não transcrever as expressões 

faciais, conteúdo contextual e não verbal, como as mensagens corporais, pelo foco da análise 

apresentada nesta pesquisa ser a exatidão do conteúdo da informação verbalizada, aquilo que 

foi falado, perguntado e respondido. Em atendimento às questões éticas quanto à 

confidencialidade e sensibilidade optou-se por ocultar ou substituir por código os dados que 

permitam identificar pessoas envolvidas, mantendo o conteúdo relevante e salvaguardando o 

não reconhecimento de pessoas para que não ocorra a quebra de conduta ética necessária para 

este tipo de pesquisa. As expressões e erros gramaticais também foram eliminados para não 

haver constrangimento do entrevistado, caso seja necessário lhe apresentar o texto para 

apreciação. O Codebook sintetizado permitiu uniformizar os procedimentos e escrita daquilo 

que é menos objetivo, uma vez que não há codebooks universais para transcrições (Azevedo et 

al., 2017; Belei et al., 2008; Lage, 2001; Manzini, 2008). 
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 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados do diagnóstico do problema foi realizada através do método de 

análise documental das informações contidas nos documentos disponibilizados no site 

institucional e da análise de conteúdo das entrevistas. 

 

5.1. Análise documental 

 

Para atender ao primeiro objetivo específico foi utilizado o método de análise 

documental do mapeamento dos processos acadêmicos disponível no site institucional para 

realização de recorte que possa direcionar as entrevistas. A análise documental é uma operação 

que visa representar o conteúdo de um documento sob uma forma diferente da original, tais 

como os resumos e recortes, por exemplo. O seu objetivo é a representação condensada da 

informação enquanto o objetivo da análise de conteúdo é a manipulação de mensagens, 

conteúdo e expressão desse conteúdo (Bardin, 1977). 

Enquanto pré-análise, identificou-se que dos oitenta e cinco processos mapeados pela 

PROEN e disponibilizados no site institucional, alguns não possuem relação direta com o objeto 

deste estudo que é a relação acadêmica do público-usuário principal, discente e seus 

responsáveis, com o órgão prestador de serviço público, Instituto Federal de Ensino. Os 

processos identificados que não diretamente essa relação são os processos de convênios, 

cadastros em sistemas de cursos e matriz curriculares, diários especiais, reformulação de curso, 

extinção de curso, dentre outros.  

Analisou-se também que excetuando-se os processos sem relação com o objeto deste 

estudo, 32 (trinta e dois) processos que foram mapeados envolvem diretamente o discente ou 

seu responsável e um departamento de ensino de um campus e que esses processos podem ser 

agrupados em 10 (dez) macroprocessos conforme demonstrado na Tabela 11: 
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Tabela11: Relação macroprocessos e seus processos acadêmicos. 

MACROPROCESSO PROCESSO 

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS ✓ Aproveitamento de estudos 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL ✓ Assistência estudantil 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES ✓ Atividades complementares 

CONCLUSÃO DE CURSO ✓ Colação de Grau – ato solene 

✓ Colação de Grau – extemporânea 

✓ Emissão de registro de diplomas Ensino 

Médio 

✓ Emissão de registros de diplomas Ensino 

Superior 

DESLIGAMENTO DE ALUNO ✓ Desligamento por ato administrativo 

✓ Desligamento por ato voluntário 

✓ Desligamento por ausência de duas 

rematrículas 

ESTÁGIO CURRICULAR ✓ Estágio curricular não obrigatório 

✓ Estágio curricular obrigatório 

MATRÍCULA E REMATRÍCULA ✓ Matrícula ensino regular 

✓ Matrícula PRONATEC 

✓ Rematrícula por componente curricular 

✓ Rematrícula seriado 

✓ Trancamento de matrícula 

PROCESSO AVALIATIVO ✓ Avaliação de segunda chamada 

✓ Correção de notas – falta motivada docente 

✓ Correção de notas – falta motivada pelo 

estudante 

✓ Dependência 

✓ Justificativa de faltas 

✓ Regime de exercícios domiciliares 

✓ Revisão de avaliação 

TRANSFERÊNCIAS ✓ Transferência ex ofício 

✓ Transferência externa para alunos ensino 

médio saída de outras instituições 

✓ Transferência externa para cursos ensino 

médio entrada inter campi 

✓ Transferência externa para cursos ensino 

médio saída inter campi 

✓ Transferência interna alunos matriculados 

mudança de turno curso 

✓ Transferência interna permuta 

VISITAS TÉCNICAS ✓ Visita técnica em outra cidade 

✓ Visita técnica na cidade 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Essa pesquisa e análise documental delimitou o primeiro recorte para o roteiro da entrevista: 

a) Processos acadêmicos que tramitam no departamento de ensino do campus e foram 

mapeados pela instituição; 

b) Processos acadêmicos que possuem uma relação direta entre o solicitante usuário 

discente/responsável e prestador do serviço Departamento de Ensino/IE; 

c) Processos acadêmicos que se enquadrem em um dos 10 (dez) macroprocessos 

estabelecidos na Tabela 11 
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5.2. Análise de conteúdo 

 

Esta foi a fase de início da solução para o problema de pesquisa, cujo objetivo é 

identificar se há processo crítico, demonstrar suas falhas identificadas e discutir potenciais de 

melhorias.  

A escolha do método de análise se baseou na proposição de Bardin (1977, p. 31- 42) 

onde retrata que a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de um campo vasto 

que são as comunicações, e, qualquer transporte de significação de um emissor para um receptor 

deveria poder ser decifrado pelas técnicas de análise de conteúdo, visa obter por procedimentos, 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens indicadores que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos à recepção dessas mensagens (Bardin, 1977). 

O motivo da escolha deste método de análise se deu pelo desejo de estabelecer 

categorias analíticas a partir dos objetivos estabelecidos e, neste sentido, em entrevistas 

semiestruturadas a forma de tratamento mais utilizada é a análise de conteúdo proposta por 

Bardin (1977) por ser um método que requer planejamento para a coleta, transcrição e análise 

dos dados (Bardin, 1977; Belei et al., 2008; Oliveira, Ens, Freire Andrade, & Muss, 2017). 

A organização da análise foi realizada de modo dedutivo, onde a estrutura de análise foi 

operacionalizada com base nos conhecimentos prévios compreendendo as etapas de pré-análise, 

exploração do material e interpretação dos resultados. Em atendimento ao rigor necessário para 

uma análise de conteúdo e sua validação, as etapas demonstradas na Figura 6 foram realizadas 

com observância as regras de homogeneidade, exaustividade, exclusividade, objetividade e 

pertinência (BARDIN, 1977, p.36). 

 

Figura 6: Organização da análise de conteúdo. 

Fonte: Elaboração própria baseado em (Bardin, 1977). 

 

Vale ressaltar que o objetivo da utilização do método de análise de conteúdo das 

entrevistas esteve pautado na realização de um diagnóstico de processo crítico em relação à 

investigação dos problemas relacionados à situação empírica e seus atores, esta etapa atendeu 

neste estudo aos objetivos específicos estabelecidos de classificar os processos mapeados de 

Pré - Análise
Exploração do 

material
Interpretação dos 

resultados
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acordo com o nível de criticidade, diagnosticar processo crítico e considerar as possibilidades 

de intervenção para então realizar a propositura de um plano de diagnostico, nesse sentido, foi 

realizada a demonstração e tratamento dos dados coletados, através do método de análise do 

conteúdo das entrevistas fixando no conteúdo do texto verbalizado e transcrito, não buscando 

efeitos de sentidos além deste.  

 

5.2.1.  Pré-análise 

 

A pré-análise foi a fase de organização dos critérios que levaram à análise. Nesta etapa 

a pesquisadora organizou o material que viabilizou o atendimento ao problema de pesquisa. 

Iniciou-se por uma leitura flutuante do material para criar uma familiaridade com ele para então 

escolher os documentos que iriam compor o corpus da análise de conteúdo, para a escolha 

desses documentos foram observadas as regras estabelecidas de representatividade, 

exaustividade, homogeneidade e pertinência, ou seja, a amostra conseguiu representar o 

universo, nenhum documento foi descartado por questões subjetivas, os documentos foram 

agrupados pelo mesmo tema e guardaram relação com os objetivos da análise de conteúdo. 

Neste sentido vale ressaltar que o percurso metodológico estabelecido neste estudo se 

partiu do problema de pesquisa, como diagnosticar processo crítico de modo a ter um 

acompanhamento de processos mapeados mais eficiente, e, com o estabelecimento do objetivo 

geral que é a partir do diagnóstico de processo crítico e do embasamento teórico fundamentado 

neste projeto se propor um plano de diagnóstico a instituição estudada. 

 A partir do problema e objetivo estabelecido buscou-se embasamento teórico para 

verificar se o estudo possui viabilidade, ou seja, se há realmente a necessidade desse estudo no 

contexto empregado. Por se tratar de uma instituição pública de ensino, os quais documentos 

que regem a instituição são de caráter público, seja por meio de decretos, leis e demais 

normativas, a fundamentação teórica empregada nesta pesquisa demonstrou a relevância pela 

área aplicada. 

Essa breve explanação do percurso da fundamentação teórica empregada vem a 

encontrar com esta etapa da pré-análise, pois, conforme manifesta Bardin (1977, p. 96) a 

escolha dos documentos pode depender dos objetivos estabelecidos, desta forma o universo de 

documentos capazes de fornecer informações sobre o problema foram definidos  a priori neste 

estudo, não se esgotando em sua totalidade. 

A partir dos documentos empregados na fundamentação teórica e através dos seus eixos 
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teóricos conseguiu-se proceder à constituição de uma Tabela teórico analítico,  agrupando-se 

as obras referenciadas por tópicos centrais de interesse do projeto, cuja finalidade nesta etapa 

foi estabelecer, a partir dos objetivos, um vínculo teórico com os índices e indicadores a serem 

submetidos à análise conforme demonstra a Tabela 12: 

 

Tabela 12: Relação objetivos específicos x referenciação dos índices x indicadores. 

Classificar processos 

mapeados de acordo com 

a criticidade. 

Gestão de 

processos em 

órgãos públicos 

Processos, Gestão de/por processos, Eficiência na 

Administração Pública, Boa Gestão x Valor Público, 

Qualidade e Produtividade. 

Diagnosticar processo 

crítico. 

Mapeamento de 

processos 

Carta de Serviços ao Cidadão-usuário, GESPÚBLICA, 

Governança, Gestão de Processos Públicos orientados a 

resultados, Gerenciamento de processos públicos, 

Mapeamento de Processos. 

Considerar 

possibilidades de 

intervenção. 

Melhoria de 

processos 

BPM, BPMN, AS IS – TO BE, Melhoria de Processos, Ciclo 

PDCA. 

Nota. Fonte: Elaboração própria, baseado em (BARDIN, 1977). 

 

A Tabela 12 vem a sintetizar no âmbito deste estudo o que Bardin (1977, p. 99) aborda 

quando diz que procedimentos de exploração a partir de um quadro teórico de analise pode-se 

levantar questões, bem como aprender a ligação entre as variáveis, a partir da reunião dos textos 

e observação desses textos. A referenciação dos índices e elaboração dos indicadores 

permitiram a elaboração do material de campo (roteiro guia de entrevistas) frente aos objetivos 

estabelecidos. A preparação desse material foi organizada de modo dedutivo e a codificação 

estabelecida por regras de categorização e recortes de forma a permitir que na exploração do 

material coletado em campo (entrevistas) as técnicas pudessem ser empregadas sobre o corpus 

de forma alinhada com o objetivo do estudo (Bardin, 1977) . 

Codificar pode ser compreendido como transformar os dados coletados em 

representação do conteúdo a ser analisado, servindo de base para a categorização. A codificação 

organizada por um viés mais dedutivo pretendeu analisar a teoria no contexto organizacional, e 

a técnica empregada foi de análise categorial, onde permitiu-se desmembrar textos em unidades 

de forma a permitir a análise temática. Definiu-se previamente as categorias de análise de 

acordo com a proposta do estudo e identificou-se as unidades de registro a partir do contexto 

temático em que foram conduzidas as entrevistas para então estabelecer regras de contagem 

(enumeração) conforme disposto na Tabela 13: (Bardin, 1977) 
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Tabela 13: Definição das categorias de análise. 

Nota. Fonte: Elaboração própria, baseado em (Bardin, 1977; Sordi et al., 2015). 

 

Para um alinhamento da análise de categorial com os objetivos e referencias abordadas 

no estudo, as categorias foram definidas a partir do percurso teórico e metodológico de pesquisa 

realizado em conformidade com a abordagem Design Science. 

As categorias de análise reuniram um grupo de unidade de registro a partir de um título 

genérico em função da associação comum com esses elementos. Sendo assim, foram pré-

definidos quatro eixos norteadores de análise: Gestão dos processos, Mapeamento dos 

processos, Melhoria dos processos e Agregação de valor ao produto tecnológico. Esses eixos 

norteadores deram origem a cinco categorias de análise: criticidade dos processos acadêmicos, 

diagnóstico dos processos acadêmicos, possibilidades de intervenção em processo crítico, e, 

agregação de valor ao produto tecnológico, derivado da abordagem Design Science, a avaliação 

dos resultados obtidos com a pesquisa e comunicação (Bardin, 1977; Sordi et al., 2015). 

Com as categorias estabelecidas, as unidades de registros foram base do roteiro de 

entrevistas, servindo para análise de conteúdo como indicador de contexto temático a servirem 

de base para as unidades de contextos, recortes. A unidade de registro buscou entender a partir 

do olhar do entrevistado: a visão sobre a gestão dos processos acadêmicos, a identificação dos 

Eixo 

norteador 

Categoria de análise Unidade de registro Regra de enumeração 

G
es

tã
o

 d
o

s 

p
ro

ce
ss

o
s.

 I. Criticidade 

dos processos 

acadêmicos. 

a) Eficiência da gestão dos 

processos acadêmicos. 

b) Identificação de processos 

acadêmicos considerados críticos. 

Processos acadêmicos que 

tramitam no departamento de 

ensino do campus e foram 

mapeados pela instituição; 

 

Processos acadêmicos que 

possuem uma relação direta 

entre o solicitante usuário 

discente/responsável e 

prestador do serviço 

Departamento de Ensino/IE; 

 

Processos acadêmicos que se 

enquadrem em um dos 10 

(dez) macroprocessos 

estabelecidos na análise 

documental. 

 

A presença de palavra ou 

frase com relação temática à 

unidade de registro. 
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IV. Avaliação dos 

resultados obtidos com 

a pesquisa. 

a) Possibilidades de diagnóstico 

periódico para processo crítico. 

b) Qualidade do material. 

c) Facilidade de uso. 

V. Comunicação. a) Interesse na comunicação dos 

resultados e implicações práticas. 

b) Aprovação pelo gestor de um 

plano de diagnóstico de processo 

crítico. 
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processos acadêmicos considerados críticos, os problemas considerados urgentes em solução, 

as causas e consequências dos problemas, a relação entre o fluxo padrão institucional dos 

processos e as práticas adotadas, as propostas de intervenção, soluções visualizadas, resultados 

esperados com a solução, as possibilidades de diagnóstico periódico, qualidade do material e 

facilidades de uso, o interesse na comunicação dos resultados e das possíveis implicações 

práticas e a aprovação pelo gestor de um plano de diagnóstico de processo crítico. A partir desse 

olhar do entrevistado a respeito do contexto estabelecido em roteiro, a regra de contagem 

(enumeração) tomou por base a presença de palavra ou frase com relação temática à unidade 

de registro e, para análise, a partir da transcrição realizada foi utilizada súmula das principais 

ideias relativas ao registro. (Bardin, 1977). 

 

5.2.2.  Exploração do material 

 

A exploração do material, esta foi a fase de administração sistemática das regras e 

decisões tomadas na pré-análise sob o corpus do texto verbalizado e transcrito. Para preservação 

dos entrevistados, atendendo as questões éticas e não prejudicando o teor da pesquisa, optou-se 

por não compor no documento final as transcrições mediante súmula dos recortes inerentes ao 

registro mas essas informações podem ser obtidas com a pesquisadora mediante solicitação e 

análise (Bardin, 1977). 

A exploração do material se deu de maneira sistemática e cautelosa, pois os dados foram 

registrados de acordo com o contexto empregado e não necessariamente de acordo com a ordem 

cronológica do roteiro guiado.  

Nenhum dado foi registrado em duplicidade relativos às categorias de análise, porém o 

material transcrito demonstrou reafirmações das situações relatadas em diversificados 

contextos, algo a ser avaliado na interpretação dos resultados. 

 

5.2.3. Interpretação dos resultados 

 

A interpretação dos resultados foi quando os resultados foram interpretados de maneira 

a se tornarem válidos através da confrontação entre a informação transcrita, recortada e 

enumerada com a fundamentação teórica empregada (Bardin, 1977). 

Observou-se que alguns relatos relativos ao registro necessário foram apresentados em 

contextos diferentes do roteiro, não prejudicando o seu registro na unidade categorial 
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previamente definida, em outras palavras, a exploração do material tratou-se de uma 

organização sistemática daquilo que foi falado, transcrito, registrado e categorizado. 

Esta etapa de interpretação dos resultados, a análise propriamente dita, foram realizadas 

de acordo com as categorias estabelecidas e subsidiaram os subcapítulos e capítulos a seguir. 

Enquanto análise, inicialmente foi interpretado os contextos de gestão do processos e 

sua criticidade, o mapeamento dos processos e seu diagnóstico e a melhoria dos processos e 

suas possibilidades de intervenção para então ser empregado a solução do problema quanto as 

questões relativas a agregação de valor ao produto tecnológico, tais como, a avaliação dos 

resultados obtidos, o fator comunicação e o próprio desenvolvimento do produto tecnológico. 

 

5.3. Gestão dos processos: Análise da criticidade dos processos acadêmicos 

 

A investigação acerca da gestão dos processos acadêmicos no campus estudado se 

iniciou através de uma contextualização hipotética sobre o processo de fabricação de um bolo 

em uma confeitaria sintetizando que há consequências caso haja falhas na linha de produção, a 

partir dessa contextualização e trazendo para a realidade administrativa de uma organização 

pública como o departamento de ensino de um Instituto Federal de Ensino os entrevistados 

foram indagados a falar sobre os processos acadêmicos e a sua gestão. 

A Figura 7 retrata o que ficou evidenciado no percurso das falas quanto à eficiência da 

gestão dos processos, este questionamento foi introduzido para que a pesquisa fosse validada 

no âmbito do campo de estudo em virtude do problema de pesquisa.  
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Figura 7: Eficiência da gestão dos processos acadêmicos. 

Fonte: Elaboração própria, por ferramenta infogram, baseado em recorte das entrevistas transcritas (Infogram, 

n.d.). 

 

O artigo 37 da Constituição Federal rege a eficiência como princípio norteador da 

administração pública e através dele os agentes públicos buscam organizar as tarefas em busca 

de melhores resultado para a sociedade. Neste sentido, observou-se que houve avanços a partir 

do mapeamento realizado pela Pro Reitoria de Ensino do Instituto estudado, porém no sentido 

de documentar, estabelecer caminhos que não permitam os tramites serem realizados a partir 

do entendimento de cada um que venha a operacionalizar o processo, uma forma de comprovar 

como tem que ser feito (Brasil, 1988; Di Pietro, 2002; Meirelles, 2002). 

Além desse avanço face a ter um modelo estabelecido, diversas críticas foram 

estabelecidas acerca do modelo e da forma como foi construído este modelo, relatos de 

insegurança quanto a competência técnica e visão holística, tanto operacional quanto gerencial, 

acerca da produção do material ficou evidenciado. Vale ressaltar que um fator para o sucesso 

de um modelo implantado condiz com o envolvimento de toda a equipe e o papel do líder 

enquanto gestor de processos se torna fundamental (Cordeiro, 2004; Marini & Martins, 2015; 

Sordi, 2008). 

Isto foi reforçado quando retratado que o material acabou ficando em desuso por que o 

. 
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que está escrito não é o que funciona na prática por diversos fatores empregados, tais como, 

diferença estrutural entre os campus, servidores que praticam e não participaram da construção 

acabam por não entender se o modelo atende ao objetivo institucional, houve relatos de não 

conseguir visualizar se foi pensado no fluxo, no objetivo final, ou se simplesmente de acordo 

com a visão de quem elaborou, assim como não haver um acompanhamento do modelo 

empregado, corroborando o que autores abordam quanto aos resultados de uma gestão de 

processos efetiva refletirem agregação de valor alinhados com os objetivos organizacionais 

(Ferreira, 2013; Moore, 2007; Silva, 2014).   

Situações relatadas demonstraram que a informalidade ainda tem espaço sobre o 

procedimento padrão estabelecido para o fluxo dos processos, sustentando que há a necessidade 

de revisão do documento, pois a informalidade na gestão dos processos segue na contramão dos 

direcionamentos atuais para a administração pública quanto a necessidade de funcionamento 

coordenado dos subsistemas da organização (Gonçalves, 2011, 2014). 

Houve certo consenso em relação a necessidade de padronização, porém também foi 

observado que instituições de ensino convergem a ter alta complexidade em relação aos 

processos devido a sua estrutura ser mais dinâmica que determinadas entidades públicas em 

geral. Em uma Instituição de Ensino a governança e gestão são realizadas normalmente por 

professores das mais diversas áreas, não necessariamente da área de gestão, e, estes acabam 

assumindo responsabilidades em virtude das atribuições do cargo que impactam a gestão 

acadêmica, deste modo, observou-se a importância de um gestor de processos para a condução 

dos trabalhos (Sordi, 2008). 

A diversidade de públicos em seus vários níveis de ensino também compactuou para a 

dificuldade do órgão de se estabelecer ritos processuais, bem como foi observada a necessidade 

dos setores ligados a administração e planejamento terem um bom diálogo com os setores do 

ensino, pesquisa e extensão no sentido de estreitarem fluxos para atendimento às demandas. 

Outro ponto abordado foi que o campus está passando por um processo de maturação 

administrativa, cuja necessidade de planejamento e controle de qualidade é bem vista, não 

pareceu ser algo estranho a comunidade, falou-se inclusive da precisão de um “plano B” (uma 

segunda opção) para os procedimentos com vistas a um serviço público de excelência. A 

respeito disso lembra-se que programas foram implantados desde 2005, com as devidas 

atualizações e alterações, para que os processos fossem otimizados no que tange a um melhor 

compromisso com os padrões de qualidade dos serviços públicos e resultados esperados pela 

sociedade (Brasil, 2005, 2019). 

 O fator comunicação apareceu em diversos momentos para exemplificar problemas da 
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gestão dos processos, por exemplo, quando foi relatado que o discente não têm o hábito de 

acompanhar os processos, que há processos morosos em virtude de tramites errados e 

informações prestadas erroneamente pelos operadores que também algumas vezes recebem a 

comunicação equivocada pelos seus superiores, na maioria dos casos não conseguem entender 

o tramite e delegar reponsabilidades e competências. Este mesmo fator foi abordado de maneira 

positiva quanto a necessidade de se ter intenção de discutir ações e trocar experiencias entre os 

envolvidos.  

A carta de serviços ao usuário prevê no que tange a transparência quanto aos serviços 

publicados, informações claras e precisas sobre cada um dos serviços prestados, seus requisitos, 

documentos necessários para acesso ao serviço, suas etapas para processamento do serviço, 

prazos estabelecidos, a forma e os mecanismos de comunicação com o solicitante do serviço, 

havendo respaldo para estabelecer procedimentos (Brasil, 2019). 

 Para atender ao objetivo de identificar o processo acadêmico mais crítico solicitou-se 

aos entrevistados discorrer sobre os processos acadêmicos que tramitam no departamento de 

ensino que considerassem críticos, houve certa dificuldade em apontar um processo que fosse 

mais crítico, pois é mais conveniente relatar ocorrências de problemáticas do que apontar um 

determinado processo.  

Nesse sentido, para identificar o mais crítico se fez necessário analisar não só as 

verbalizações quando indagadas como também o que fora retratado ao longo da entrevista, 

dispensando a analista um zelo maior quanto a categorização. 

A Tabela 14, identificação dos processos acadêmicos considerados críticos, evidencia a 

dificuldade dos entrevistados em apontar um processo crítico em específico em virtude das 

problemáticas dos processos acadêmicos como um todo, principalmente no que tange à 

comunicação, mas pôde-se depreender das falas que houve certo consenso ao considerar os 

processos que o aluno pede pra sair, do curso, do campus ou até mesmo da instituição são 

processos críticos a partir de diversos pontos de vistas.  
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Tabela 14: Identificação dos processos acadêmicos considerados críticos. 

Nota. Fonte: Elaboração própria, baseada em recortes da súmula das entrevistas transcritas. 

 

Dos macroprocessos analisados documentalmente surgiu um processo citado que não 

faz parte do grupo, os processos disciplinares, algo a ser considerado futuramente quanto à 

necessidade de se mapear, dado o caráter do processo. 

A Figura 8 ilustra os processos com maior nível de criticidade relatada no estudo. O que 

apareceu com menor visibilidade foi o de assistência estudantil, porém quando se analisou o 

conteúdo da verbalização percebeu-se que a criticidade apontada para este macroprocesso foi 

 

“pedido de TRANSFERÊNCIA INTERNA, TRANSFERÊNCIA EXTERNA, PEDIDO DE 

DOCUMENTAÇÃO”. 

 

“não sei te dizer o mais, um dos processos que eu considerei realmente crítico foi o de PEDIDO DE 

FINALIZAÇÃO”. 

 

“processo de TRANSFERÊNCIA ainda está crítico, tanto INTERNA como EXTERNA”. 

 

“tem o de COLAÇÃO DE GRAU, que também é crítico”. 

 

“o principal deles eu entendo ser o APROVEITAMENTO DO ESTUDO pelos alunos”. 

 

“os processos que eu considero mais crítico são os PROCESSOS DISCIPLINARES”. 

 

 “TRANSFERÊNCIA EXTERNA existem vários problemas”. 

 

 “APROVEITAMENTO DE ESTUDOS é um problema muito sério quando se trata de cursos 

profissionalizantes, como é que eu aproveito uma disciplina que esse aluno tenha feito em outro curso que não 

é inerente a profissão que ele está buscando”. 

 

“ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, porque as vezes a gente tem problemas [...] as vezes não tem condições de 

pegar o dinheiro de um ônibus assim”. 

 

“um dos processos acadêmicos que deveriam ser dado um pouco melhor atenção é quando o aluno pede pra 

sair, PEDE PRA SAIR DA INSTITUIÇÃO, uma TRANSFERÊNCIA, esse seria um processo bem interessante 

de ser mais bem avaliado, não só para a pessoa que está saindo mas para os outros”. 
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na verdade quanto ao caráter social e significativo do processo e não quanto ao rito processual, 

sendo portanto não suscetível a esse estudo. 

De maior visibilidade foram os processos de aproveitamento de estudos e de conclusão 

de curso, aproveitamento foi apontado quanto as particularidades inerentes a proposta 

pedagógica dos cursos dito como profissionalizantes, sendo neste caso uma questão de análise 

e verificação da organização didática da Instituição de Ensino e não somente quanto ao rito 

processual, e, conclusão de curso foi observado dois momentos, em um determinado momento 

sua criticidade esteve enviesada à procedimento de colação de grau quanto aos 

manuais/protocolo desatualizados carentes de revisão e em outro momento foi direcionado 

quanto à emissão de certificado/diploma, esta segunda direção vale uma análise mais 

aprofundada do rito em estudos futuros quanto a gestão do processo estabelecido. 

 

Figura 8: Nível de criticidade dos processos acadêmicos. 

Fonte: Elaboração Própria, baseada nas transcrições das entrevistas. 

 

Ainda conforme ilustrado na Figura 8, conseguiu-se classificar que o apontamento mais 

crítico quantificado pelo conteúdo das transcrições, bem como, analisado qualitativamente, 

esteve direcionado para o macroprocesso transferências, conforme referência da Tabela 11. 

Acerca do macroprocesso transferência, é composto por seis processos, a saber: 

Transferências

Aproveitamento 
de estudos

Assistência 
estudantil

Conclusão de 
curso
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transferência interna alunos matriculados por mudança de turno/curso, transferência interna por 

permuta, transferência ex ofício, transferência externa para alunos ensino médio saída de outras 

instituições, transferência externa para cursos ensino médio entrada Inter campi, transferência 

externa para cursos ensino médio saída Inter campi.  

É pertinente observar que o conteúdo das verbalizações não tratou de transferências do 

tipo interna por mudança de turno/curso, nem por permuta e nem ex ofício, as situações 

explanadas pelos entrevistados precisam as saídas: transferência externa – Inter campi e outras 

instituições. 

Neste sentido, o objetivo específico de classificar os processos de acordo com o nível 

de criticidade, identificando aquele que é o mais crítico, decorreu desta categoria de análise 

permitindo avanço para o diagnóstico de processo crítico. 

 

5.4. Mapeamento dos processos: Análise do diagnóstico de processo crítico 

 

Percebeu-se de início a partir da análise da criticidade dos processos acadêmicos que há 

certa confusão desde a nomenclatura quanto aos tipos dos processos de transferência pois 

alguns entrevistados em suas exemplificações trataram como transferência interna, aquelas que 

ocorrem Inter campi, o que não condiz com o mapeamento, pois trata-se de transferência 

externa aquelas que ocorrem entre os campi mas dentro do âmbito institucional, pode-se 

observar na fala de E2 quando disse “[...] processo de transferência externa de IF pra IF, de 

um campus para o outro [...] se é externa ou interna, sempre fica nessa dúvida”. Foi possível 

analisar que a falta de conhecimento dos papéis institucionais do processo poderia ser um objeto 

de entrave para a eficiência de sua gestão (Costa & Moreira, 2018). 

Quanto aos problemas considerados urgentes em solução, a questão de abertura dos 

processos é considerado um problema crítico, E2 relatou que “às vezes a pessoa que vem não 

consegue explicar o que ela quer, então você tem que ficar dando uma investigada e se você 

não tiver esse perfil de [...] entender qual a real situação da pessoa, inicia um tipo de 

procedimento que não vai atender ela de fato”. O relato de E2 demonstra o entendimento de 

que o atendimento inicial seja realizado por pessoas que conhecem os trâmites dos processos, 

bem como a realidade institucional, os processos são abertos de acordo com o 

assunto/referência por cada setor, isso também amplia o universo de conhecimento dos 

processos institucionais pelos operadores, se o operador não conhece os processos da instituição 

pode não saber qual setor deve abrir determinado processo, ou, se abrir, para qual setor deve 
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encaminhá-lo, neste caso, o departamento que faz o maior atendimento inicial para os processos 

abre o processo para o interessado e depois faz os encaminhamentos necessários.  

Quem é o setor competente para abrir os processos? Qual o perfil indicado para o agente 

operador? Quais os prazos a serem informados? Para onde tramitar? Qual a documentação 

necessária? Onde está o processo? Essas informações devem ser claras a qualquer operador e 

usuário do serviço prestado. Os operadores de processos não saberem os procedimentos, nem 

o objetivo da solicitação pleiteada pelo usuário, prazos e informações necessárias, demonstrou 

que mesmo com mapeamento estabelecido ele não é consultado ou não atende a realidade ou 

não há o acompanhamento, pois um mapeamento deveria deixar claro o objetivo do processo, 

qual a ferramenta utilizada, o seu início, meio e fim, documentação necessária, prazos 

estabelecidos e o mapa sempre deve corresponder à realidade estudada (Costa & Moreira, 2018; 

Melo, 2011). 

Outro fator observado através do exemplo relatado por E1 é “tivemos um problema 

recentemente de aluno ligando  porque o processo já tinha sido feito, não conseguia resposta, 

o processo não estava andando e o discente não sabia o motivo” reiterou o problema de 

comunicação estabelecido no fluxo dos processos, se o processo não tramitou como deveria, 

com os prazos estabelecidos e com o usuário ciente deste tramite, demonstrou uma falha na 

gestão dos processos pois as informações devem ser claras tanto para o usuário dos serviços 

prestados quanto para os operadores, ou seja, além de um manual de instruções, o sistema de 

tramite de processos deveria ser alimentado com as informações necessárias para que o usuário 

acesse com facilidade afim de evitar-se as informalidades, mas para isso é necessário que haja 

mudança cultural e treinamento com envolvimento de pessoas em prol dos resultados 

esperados, pois as pessoas são engajadas em mudanças quando se convencem dos resultados 

(Pradella, 2013). 

  Um ponto abordado por E3 foi “nós precisamos organizar nosso fluxo de processos e 

organizar também o nosso arquivo de processos [...] também ajustar o processo eletrônico com 

o processo físico, a cultura do registro é algo que a gente precisa fomentar, estamos no início 

ainda”. O relato tratou-se de uma necessidade de um início de gestão de processos, pois, pela 

informação, precisa de clareza quanto ao registro dos processos físicos e eletrônicos, este último 

foi implementado em meados de 2019, há relatos de se iniciar com o mesmo problema do físico, 

da dificuldade de acompanhamento desses processos em virtude dos registros realizados via 

sistema. Como informado, a cultura do registro é algo novo, que está sendo buscado pela 

instituição, mais uma barreira estabelecida ao mapeamento e sua gestão, pois registro eficaz 

tende ao controle e acompanhamento eficaz.  
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 E4 enfatiza “[...] se você pegar alguns procedimentos, o que está mapeado e a 

organização didática, tem conflitos [...]”. Na instituição estudada há uma organização didática 

estabelecida mas o documento, na visão do entrevistado, tem conflitos com os processos que 

foram mapeados, coube observar que, no que tange este estudo, o mapeamento existente tornou-

se um instrumento frágil quanto à sua eficiência, pois em diversos relatos foi demonstrada essa 

fragilidade. É difícil implantar BPM nas organizações justamente por conta das barreiras 

humanas, inércia e interesses ocultos, porém todos esses entraves devem ser previstos e 

superados pelo agente transformador e sua equipe, do contrário pode incorrer o desuso 

(ABPMP, 2013). 

 Vale acrescentar o que fora aludido pelo E6 quando observou que os problemas também 

podem ser atribuídos ao número de servidores para o volume de demanda, o departamento, na 

sua visão, está trabalhando em um ritmo deficitário em virtude dos afastamentos e licenças 

requeridas, da dificuldade em atendimento ao período noturno, e, a própria dinâmica do 

Instituto Federal onde os servidores se envolvem com inúmeras atividades gerando sobrecargas.  

A pertinência do estudo foi se confirmando à medida que os relatos foram acontecendo 

e os dados começaram a ser tratados, E2 e E6 corroboraram que a instituição tem dificuldades 

em ter indicadores capazes de mensurar o trabalho e inclusive os indicadores de saída, a respeito 

do processo analisado percebeu-se além do já discorrido neste subcapitulo que há uma ânsia 

em saber e contabilizar o porquê deste aluno pedir para sair, E2 disse que  “[...] perde o aluno 

[...] e não consegue ter estatística [...] porque que eles estão saindo?” já para E6 o trâmite do 

processo de pedido de transferência é muito fácil para o aluno “o aluno pede pra sair, ele vai 

só na secretaria, faz o formulário e está tudo certo?” E3 já acredita que a burocracia atrapalha 

esse contato, “[...]precisa levantar todas as situações que poderiam remediar o problema [...] 

a gente não tem tempo hábil para isso dentro da legislação, a gente burocratiza demais isso”. 

Observou-se mais uma vez uma crítica ao mapeamento existente, pois se para o aluno 

sair é simples, não se faz necessário um atendimento de coordenação ou de equipe 

multidisciplinar para avaliação dos fatores que incidem nessa busca pela saída, tentar reverter 

a situação antes da ocorrência do fato. Cada processo tem suas particularidades e, neste caso, 

ele precisa ser mais acolhedor. A eficiência dos processos através de seu mapeamento tem vistas 

a alcançar os resultados pretendidos na instituição e quando fatores importantes são 

negligenciados pode-se ter efeitos destoantes e o que seria ser uma forma de prevenir falhas, 

pode se tornar uma ferramenta que necessite de remediações ( Melo, 2011; Silva, 2014; Villela, 

2000). 

A Figura 9, causas e consequências dos problemas, baseada em diagrama de Ishikawa 
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retrata causas e consequências dos problemas sob a perspectiva do ambiente, pessoas, 

procedimentos e equipamentos, que foram os mais considerados na ótica dos entrevistados 

como incidentes sob o processo crítico. 

 

 

 

Figura 9: Causas e Consequências dos problemas. 

Fonte: Elaboração própria, baseada em diagrama de Ishikawa e súmula das entrevistas transcritas. 

 

Percebeu-se que os problemas apresentados se correlacionam quanto as perspectivas, no 

ambiente ainda há dificuldade das pessoas em acatar procedimentos, isso pode ser observado 

na fala de E1 quando relatou que muitas vezes a pessoa que busca o serviço quer ir já direto ao 

tomador de decisão sem querer seguir os tramites ou na fala de E3 “[...] nem sempre um diretor 

segue o mesmo tramite que o outro diretor [...]” , a falta de clareza pra seguir uma sequência 

procedimental incorre em diversas problemáticas quanto a eficiência do mapeamento.  

Em relação ao público discente um problema observado foi a possibilidade de evasão 

também indicar falhas de comunicação por exemplo na visão de E6 isso pode ocorre porque as 

pessoas entram pensando o curso ter um objetivo e na verdade é outro, um problema de 

comunicação existente, outro ponto abordado quanto ao aspecto evasão foram os problemas 

sociais e familiares diversos que incidem sob as escolhas do discente, além de ao ensino médio 

a carga horária ser mais exaustiva em relação às concorrentes, cabendo ao discente “[...] ter 

uma disposição muito grande para aqui estar [...]”, segundo E6.  

Quanto a pertinência para o estudo, essas informações foram enriquecedoras quanto a 
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percepção de que falta indicadores de desempenho capazes de mensurar e validar essas 

informações para os gestores. O planejamento estratégico é realizado, mas perdura apenas 

enquanto o mandato persistir “[...] faz aquele planejamento estratégico, mas muda a 

governança [...] o planejamento estratégico morre” como observou E4. Esse é um problema 

de acompanhamento dos processos implementados nos órgãos públicos em geral evidenciando 

que é claro para os agentes o que autores abordam a respeito do assunto. 

No que tange à perspectiva de pessoas, observou-se que houve uma queda na força de 

trabalho conforme evidenciou E1 “[...] o campus está com pouquíssimo servidor técnico 

administrativo [...]”, além do quantitativo de efetivo pequeno para o volume de demanda, há 

as licenças e afastamentos devidamente amparados mas sem reposições ou substituições, essa 

situação têm acarretado uma sobrecarga de trabalho àqueles que estão ativos, conforme 

corrobora E6 “[...] um encontro mais social por exemplo as pessoas não querem, elas querem 

ir pra casa, já deu o limite delas [...]” demonstrando uma situação de esgotamento em virtude 

das atividades laborais. 

À perspectiva de equipamentos, a instituição tem utilizado sistemas como o SUAP e Q-

Acadêmico, cuja informações não são integradas de acordo com os relatos, deste modo ocasiona 

retrabalhos e morosidade nos atendimentos aos processos como pode-se observar na fala de E2 

“[...] você faz a mesma coisa várias vezes [...]”. 

Para E3 o problema dos processos está no excesso de burocracia “[...] a gente perde 

agilidade nos processos porque fica tentando atender a todas as necessidades, temos que 

procurar enxugar o processo de modo a não prejudica-lo” , esse excesso que foi retratado na 

verdade corresponde a uma disfunção burocrática que nada condiz com um processo mapeado 

pois este deve melhorar os procedimentos em relação às perspectivas e não travar ou ocasionar 

morosidades. Outra questão foi a atribuição de responsabilidades, não se sabe ao certo “[...] 

quem é responsável de que [...]” conforme retratou E1, ora é evidente que um processo que se 

encontra mapeado deve deixar claro as responsabilidades de seu fluxo, pois realmente sem um 

fluxo continuo nas práticas adotadas os processos tendem a não ser eficientes. 

Em determinado momento, os entrevistados foram motivados a descrever o fluxo padrão 

do processo considerado crítico e como funciona a prática se haveria uma padronização 

institucional, o objetivo do questionamento foi investigar se os entrevistados conhecem os 

procedimentos, se eles condizem com padronização existente e o que eles pensavam acerca 

disso. Neste sentido, não houve uma similaridade de informações, em razão das perguntas 

serem abertas, porém a Figura 10 sintetiza os pontos mais abordados: 
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Figura 10: Fluxo Padrão x Práticas Adotadas. 

Fonte: Elaboração própria, baseada nas entrevistas transcritas. 

 

A Figura 10, fluxo padrão x práticas adotadas, sintetiza a fala dos entrevistados quanto 

a abordagem solicitada.  

Em relação ao fluxo padrão estabelecido E6 retratou que “[...] não participou nenhum 

coordenador de curso, nem chefe de departamento, então foi feito sem esse contato”, se 

referindo à comissão do mapeamento dos processos acadêmicos, que não teria ouvido e nem 

envolvido os participantes dos processos, observando ainda que possivelmente o fluxo 

estabelecido não observou  a sua efetividade quanto ao objetivo institucional, especialmente ao 

processo considerado mais crítico, transferência externa, “[...] o fluxo nesse caso é 

relativamente simples, o aluno chega na secretaria e pede sua saída [...] homologação, saiu 

[...]”, complementou ainda que “[...] faz um pedido simples, se a secretaria já quiser [...] 

despacha no momento [...] é muito fácil sair [...]”, exemplificando neste caso que este 

procedimento pode não ser o interesse da instituição pela facilidade do trâmite, E4 corroborou 

com a situação dos objetivos organizacionais quando disse acerca do aproveitamento de estudos 

pelo discente, “[...]olha se a ementa é compatível com a disciplina e a carga horaria, mas ele 

sequer observa por exemplo de que o aluno está querendo aproveitar uma disciplina de um 

curso vamos supor de biologia no curso de química [...]”, neste caso pode verificar que de 

•Ouviu participantes do fluxos?

•Fluxo estabelecido observa interesse
institucional?

•Mapeamento ou Fluxograma?

•Organograma padrão?

•Prazos estabelecidos?

•Manual de procedimentos?

Fluxo Padrão

•Cultura do mapeamento e planejamento;

•Segurança nos processos;

•Trocas de gestão impactantes;

•Cultura do registro em sistema;

•Comunicação morosa;

•Disfunção da padronização;

•Desconhecimento dos trâmites;

•Dúvidas quanto a eficácia institucional em
virtude das padronizações estabelecidas;

Práticas adotadas
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repente pode não ser interesse da instituição este aproveitamento em virtude da particularidade 

de cada curso. 

Ainda em relação ao mapeamento existente, houve dúvidas quanto ao que seria um 

mapeamento, conforme demonstra E2 “[...] tem o mapeamento de processos que é quase um 

fluxograma, mas não é bem certinho esse fluxograma [...]” relatou ainda a dificuldade de se 

fazer um “fluxograma padrão” devido às particularidades de cada campus em relação à sua 

estrutura funcional, conforme disse “[...] a gente não consegue fazer nem um organograma 

[...]”.  

Há relatos de fluxos longos e disfunção da padronização tais como E3 descreve “[...] 

essa padronização as vezes é muito útil porque impede da gente cometer injustiças [...] mas 

por outro lado ela causa esse atraso na resposta [...]” acerca do fluxo E2 corroborou “[...] 

acho que tinha que simplificar porque tem muitos passos assim desnecessários, o processo 

sendo eletrônico já daria uma simplificada boa”. 

E2 observou que o fluxo dos processos não tem prazos estabelecidos, “[...] existe um 

fluxo que é mais ou menos de acordo com esse mapeamento, [...] acho que uma das falhas é 

ele [...] não ter prazo de resposta”. O mapeamento existente não estabeleceu um manual de 

procedimentos, como evidência E5 “[...] deveria ter um manual de procedimentos [...] para 

tratar a coisa como deveria ser tratada [...]”.  

Quanto às práticas adotadas E6 observa que “[...] a nossa sociedade precisa 

amadurecer [...] uma sociedade de planejamento, a gente tem dificuldade, nós não temos essa 

prática de mapeamento acho que a gente precisa de fato aprender quanto a isso”. As trocas de 

gestão também impactam as padronizações e práticas adotadas como observou-se em fala de 

E2 “[...] fora as trocas de gestão que muda totalmente a estrutura do campus e ai o que você 

estava fazendo de um jeito acaba tendo que modificar e até todo mundo aprender de um jeito 

novo demora bastante [...]”. 

Em relação ao hábito de registro do trâmite dos processos como observa E2 “[...] as 

pessoas não têm o hábito também de registrar no SUAP o que está acontecendo com o processo 

então a gente fica meio perdido, fica bem moroso essa comunicação [...]”. 

Observou-se que E3 relata ainda que a padronização é existente porém há 

desconhecimento “[...] o fluxo é padronizado, mesmo assim nós tivemos um caso que eles não 

conheciam o trâmite [...]”, em relação a desconhecimento do padrão E1 diz “[...] não sabia 

exatamente para onde que mandava o processo sai perguntando pra um e pra outro pra onde 

que vai [...]”, outra demonstração de falta informação e clareza de procedimentos. 

Houve relato também quanto a insegurança dos processos, E1 diz “[...] não se sabe [...] 
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o que aconteceu com esses documentos, documentação que deveria ter passado para secretaria 

e não houve esse repasse [...]”. 

Essas questões relatadas quanto ao fluxo padrão estabelecido e as práticas adotadas 

demonstraram fragilidade nos ritos processuais e consequentemente a incidência de nós críticos 

perante os processos acadêmicos. O mapeamento deve ser uma ferramenta de controle e 

acompanhamento que permite visualizar todo o processo e identificação rápida dos problemas 

e suas causas, deve permitir uma compreensão ampla dos papeis desempenhados, a 

simplificação é interesse estatal, haja vista os decretos em prol da qualidade dos serviços 

prestados e temos os diagramas como técnica eficaz quanto a identificação dos fluxos, seus 

agentes e os pontos críticos ( Costa et al., 2018; Costa & Moreira, 2018; Falcão Junior & Santos, 

2017; Leal, 2003; Melo, 2011). 

 

5.5. Melhoria dos processos: Análise das possibilidades de intervenção em processo 

crítico 

 

Para melhorar processos, muito se têm utilizado metodologias de gestão como por 

exemplo a modelagem dos processos que sinteticamente podemos definir como verificar a 

situação atual e desenhá-la, identificar o que está errado ou em desuso para propor melhorias 

(Cruz & Oliveira Filho, 2011; Pradella, 2013). 

Aos entrevistados indagou-se sobre a intervenção ao processo crítico se houvesse 

autonomia, sobre as soluções visualizadas com as possíveis intervenções e os resultados 

esperados caso os problemas fossem solucionados, neste sentido, a Tabela 15 sintetiza as 

possibilidades de intervenção, com base nas informações prestadas: 

 

Tabela 15: Possibilidades de intervenção em processo crítico. 

Possibilidades de intervenção em processo 

crítico 

Recortes de entrevistas transcritas 

Obrigatoriedade de registro no sistema eletrônico. “o que eu mudaria era o recebimento direto no sistema”. 

“fazer os registros do andamento (do processo).” 

Atribuir responsabilidades nas etapas. “fazer com que todos soubessem que seu departamento 

tem realmente a responsabilidade de receber, de abrir 

processo”. 

“eficiência. Os processos seriam finalizados com 

eficiência” 

“no meu entendimento ele deveria ser aberto pro 

coordenador do curso ou pra coordenação”. 

Identificar as particularidades do processo. “todo processo na verdade que o aluno está saindo da 

instituição(...)acho que tinha que ter uma investigação”.  

Discutir melhorias. 

Melhorar a comunicação. 

“precisa fazer mesmo são mais reuniões (...) eu acho que 

a gente se reúne pouco” 
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“a gente ter mais contato assim com a equipe pedagógica 

(...) pra saber o que está acontecendo” 

“precisa melhorar a comunicação (...) mais interna” 

“nós precisamos de fato ouvir porque que eles estão 

saindo” 

“para que pudéssemos entender as causas que esse aluno 

está saindo de fato” 

Viabilizar o fluxo. 

Trabalhar com indicadores. 

“todo coordenador tem que ter um apoio (administrativo) 

que no momento também não tem”. 

“até ter um formulário para que o aluno preencha ne (...) 

porque que está saindo (...) o pai também (...) o que que 

ele achou da escola (...) do campus (...) eu acho que 

assim até pra que sirva de melhoria” 

“eu considero que o curso é do coordenador de curso(...) 

a primeira pessoa que tinha que receber situações como 

essa é a coordenação de curso” 

“Ter um banco de dados assim que a gente possa 

trabalhar com isso depois (...) para que outros alunos não 

venham a pedir transferência pelo mesmo motivo”. 

“os indicadores de gestão eles não são eficientes pra 

saber se a metodologia que está utilizando é a correta 

(...)”. 

“se esse mapeamento foi feito pra melhorar a academia 

(...) onde estão esses indicadores pra que eu me sinta 

confortável pra tomar determinada decisão”. 

“esse mapeamento pra realmente as pessoas saberem de 

onde veio, pra onde vai e como é que fica” 

“a gente não tem uma pesquisa (...) uma coisa concreta 

que dá pra utilizar como justificativa e ai quando você 

vai fazer o PDI sem esses dados (...) ou quando vai fazer 

o PPC sem os dados também de qual disciplina reprova 

mais (...) reprova menos (...) o que os alunos tem de 

dificuldade com cada disciplina (...) ai você fica meio 

que fazendo no vazio (...)” 

“talvez você não consiga resolver o problema deste aluno 

que está saindo (...) talvez a decisão de fato ela já esteja 

tomada [....] mas você consegue prever ou não deixar que 

mais pessoas saiam” 

“esses motivos eu vejo assim (...) tudo bem pode ter um 

formulário [...] mas ele não se responde no formulário 

(...) ele se responde em uma conversa (...) com essa 

conotação (...) é uma coisa que depois com certo 

relatório” 

“poderia diminuir essa quantidade de alunos que saem 

(...) identificar porque que eles estão saindo pra aí em 

cada motivo a gente conseguir atuar” 

“esses resultados eles precisam aparecer (...)” 

“poderia ter uma qualidade inclusive na aula (...) 

melhoria no ambiente educacional” 

“evitar outras saídas” 

Agilizar as tarefas. 

Diminuir retrabalhos. 

“a gente tinha que ter um sistema que se conectasse mais 

ou um só” 

“fazer tudo isso em uma forma mais ágil dentro do 

próprio setor” 

Desburocratizar. 

Simplificar os processos. 

“essa questão de ter que passar pela direção (...) eu acho 

que é desnecessário (...) muito burocrático né (...) já tem 

um monte de decreto (...) um monte de coisa (dizendo) 

que a gente tem que simplificar as coisas”. 

“procuraria diminuir a burocracia pra dar mais agilidade 

pra gente”. 
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“gastaríamos menos tempo (...) trabalhando em processos 

que poderiam ser mais rápidos [...]” 

Planejar o desenvolvimento das atividades. 

Otimizar o tempo. 

“não dá tempo de avaliar os processos (...) não dá 

tempo...o tempo todo você está resolvendo problemas em 

cima daquilo que está posto”. 

 “à gestão tinha que ser essa equipe permanente (...) 

independente de mudar a governança”. 

“com esse ganho de tempo a gente iria investir na 

qualidade do nosso profissional” 

Capacitar pessoas. 

Desenvolver habilidades. 

 

“começaria fazendo uma capacitação ou então ter 

pessoas habilitadas pra fazer toda essa gestão e essa 

metodologia”. 

“ter um advogado da área (...) uma pessoa com formação 

em direito (...) com conhecimento de lei (...) dentro da lei 

você pode fazer isso...não você não pode”. 

“treinamento, está faltando (...) muito (...) no geral (...) 

principalmente agora com a abertura de processos 

eletrônicos” 

“ter uma equipe de gestão (...) e essa equipe não pode ser 

rodízio(...) não pode ser cargos políticos (...) esses cargos 

têm que ser permanente” 

“problemas que iriam aparecendo entre o nosso cliente e 

a nossa instituição poderiam ser solucionados com mais 

qualidade” 

Documentar. “o que eu acho que ia solucionar de vez era a gente ter 

um manual de procedimento” 

‘agir com imediatamente e rápido (...) solucionar o 

problema rápido”. 

“estabelece o que tem que ser feito e em quanto tempo 

(...) se eu não tenho o manual você dá margem pra 

pessoa ficar ali [...]” 

“o Instituto Federal [...] ali eles trabalham assim: 

transparência” 

Nota. Fonte: Elaboração própria, baseada em súmula das entrevistas transcritas. 

 

Diversas são as metodologias existentes no mercado com foco na melhoria dos 

processos. A ferramenta de gestão AS IS/ TO BE é uma delas, considerada uma fase do BPM, 

onde a modelagem pode ser construída baseada em conhecimentos e experiências passadas e 

permite a identificação, o mapeamento, a análise e o redesenho dos processos objetivando a 

compreensão da organização visando aprimoração dos modelos e melhores níveis de eficiência 

(ABPMP, 2013; Pradella, 2013). 

Conforme Tabela 15, que demonstra as possibilidades de intervenção em processo 

crítico, observou-se das falas que as propostas de intervenção apresentadas, as soluções 

visualizadas e os resultados esperados pelos entrevistados permite insumos que convergem para 

o desenvolvimento da solução do problema como demanda este estudo. 
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 SOLUÇÃO DO PROBLEMA 

 

A partir da exploração dos métodos de coleta e análise dos dados inerentes ao 

diagnóstico do problema no departamento de ensino de um campus Instituto Federal, este 

estudo conseguiu avançar para a etapa da solução do problema, haja vista o objetivo de 

apresentar um produto tecnológico que auxilie os agentes públicos no acompanhamento de 

processos mapeados através do diagnóstico de processo crítico. 

Ter ido a campo coletar os dados através dos executores e gestores de processos para 

um melhor diagnóstico e, através desse compartilhamento de ideias ter recebido proposições de 

melhorias  que pudessem contribuir com a proposta de produto tecnológico foi uma técnica 

eficaz para proposições de melhorias em processos, pois houve o entendimento de que quando 

os envolvidos no fluxo operacional têm a oportunidade de participar da tomada de decisão e 

sugerir mudanças, se sentem responsáveis por esta mudança e, sendo parte integrante de todo 

esse processo, não medirão esforços para que os objetivos sejam alcançados. Quando a ação de 

mudança vem de maneira imposta, de cima para baixo, as chances de sucessos diminuem. Neste 

sentido, buscou-se uma solução a partir dos participantes do processo e interessados em 

melhorias para o desenvolvimento do produto. 

Com a apresentação dessa proposta de solução do problema acredita-se que os agentes 

possam desenvolver ações de melhorias dos processos minimizando os nós críticos e evitando 

a propagação de práticas ineficientes.  

Vale ressaltar que o mapeamento de processos é uma tecnologia já implantada e 

conhecida na Instituição Federal de Ensino, assim como deve ser em muitas instituições, uma 

vez que os decretos governamentais e órgãos de controle tem direcionado ações para tal, ou 

seja, os padrões estão sendo desenvolvidos, mas os dados coletados e analisados permitiram 

observar as barreiras e dificuldades de se estabelecer instrumentos de checagem e atualizações 

dos modelos, normalmente impostos, o que reforça a relevância do estudo tal como proposto 

nos aspectos introdutórios. 

A Figura 11 sintetiza as fases da proposta de solução do problema, em um primeiro 

momento foi avaliado os resultados obtidos com a pesquisa quanto às possibilidades de 

intervenção, qualidade do material produzido e facilidades de uso, e, após, os critérios de 

comunicação quanto ao interesse dos entrevistados pelos resultados e suas implicações práticas 

além do gestor quanto à aprovação de um plano de diagnóstico ser submetido, levando em 

consideração essas duas etapas o estudo caminhou com a agregação de valor para a propositura 

de resposta ao problema de pesquisa e desenvolvimento de um produto tecnológico útil.  
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Figura 11: Fases da proposta de solução do problema. 

Legenda: Elaboração própria, baseado em (Dresch, 2013; Sordi et al., 2015). 

 

Pesquisas com viés prescritivos, característicos da abordagem Design Science, precisam 

agregar valor às práticas organizacionais com um produto tecnológico que atenda aos quesitos 

de utilidade e de viabilidade, ou seja, o produto deve ter qualidade e facilidade de uso, assim 

como deve atender também aos quesitos de comunicação, objetiva-se comunicar os resultados 

ao campo prático e obter aprovação por parte do gestor para uma possível implementação 

(Dresch et al., 2015; Hevner et al., 2004; March & Storey, 2008; Sordi et al., 2015). 

 

6.1.Avaliação dos resultados obtidos 

 

Aos entrevistados permitiu-se discorrer sobre a melhor forma a ser implantada por uma 

instituição para diagnosticar periodicamente processos críticos e propor soluções, os resultados 

estão ilustrados na Figura 12: 

 

 

 

- Possibilidades de
diagnóstico periódico
para processo crítico.

- Qualidade do material
produzido.

- Facilidades de uso.

Avaliação dos 
resultados obtidos

- Como diagnosticar processo
crítico de modo a ter um
acompanhamento de processos
mapeados mais eficiente?

- Plano de diagnóstico de
processo crítico.

Produto Tecnológico

- Interesse na comunicação
dos resultados e as possíveis
implicações práticas.

-Aprovação pelo gestor de
um plano de diagnóstico de
processo crítico.

Comunicação
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Figura 12: Brainstorming de possibilidades de diagnóstico periódico. 

Fonte: Elaboração própria, baseada em técnica de brainstorming e súmula de entrevistas transcritas. 

 

Inferiu-se dos dados coletados que os entrevistados percebem a necessidade de melhorar 

o fator comunicação para que o fluxo dos processos e o diagnóstico venha a acontecer. Várias 

são as técnicas e metodologias disponíveis para que mapeamentos aconteçam, mas de fato a 

pesquisa observou que a comunicação, discussão de ideias e perspectivas ainda é uma técnica 

eficaz na condução de melhorias processuais. 

A partir do que foi falado a respeito da melhor forma de diagnosticar periodicamente 

processos críticos os entrevistados foram questionados se esses métodos apresentados 

atenderiam as necessidades, inerentes a abordagem Design Science, quanto à qualidade do 

material e facilidades de uso, os resultados observaram que sim, atenderiam, conforme relatado 

por E2: “se forem periódicos, sim” ou por E3: “sim, sim” e E4: “poderia utilizar de 

ferramentas de tecnologia mesmo, até para construir os relatórios, que todo mundo possa 

acessar e possa entender”, onde E5 ressalta “sem burocracia”, E6 reitera que “as reuniões por 

certo seriam muito mais produtivas”.  

No quesito comunicação mais uma vez observou-se que quem vai utilizar o processo 

eletrônico, que foi implantado com vistas a melhorias conforme relatou E1, “precisa de muita 

ajuda pra fazer e não teve treinamento, está aprendendo errando”, sob a mesma perspectiva 

E3 disse que “os sistemas que são os facilitadores precisam ser melhorados” enquanto E4 
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observou que “normalmente têm-se as ferramentas prontas e ficam  adaptando os processos a 

elas, quando na verdade os processos é que deveriam gerar as ferramentas”. É constante a 

cobrança por desenvolvimento e mudanças na organização como forma de se fazer boa gestão, 

sendo assim, o requisito de comunicação conforme abordagem Design Science oportuniza os 

servidores a acompanhar suas ações através do produto tecnológico que terá a finalidade de 

ajustar e redirecionar ações futuras.   

 

6.2. Comunicação 

Quanto ao interesse na comunicação dos resultados e nas possíveis implicações práticas 

os entrevistados relataram o disponível na Tabela 16, abaixo: 

 

Tabela 16: Interesse na comunicação dos resultados. 

“com certeza”. 

 

“ah gostaria demais (...) eu vou ficar esperando (...) é a melhor parte”. 

 

“a gente precisa mesmo é ter esses resultados dessas pesquisas porque deve ter muita pesquisa boa que sai 

daqui (...) dos nossos colegas mesmo (...) que a gente não consegue acessar e não tem esse espaço de discussão 

(...) então eu acho que isso é importante (...) a gente conseguir enxergar a aplicabilidade dessas coisas”. 

 

“sim (...) com certeza (...) gostaria sim (...) de preferência por meio eletrônico (...) eu estou com um certo 

problema com o volume de papel”. 

 

“tem algumas ferramentas sociais (...) as mídias sociais (...) que agilizam muito a comunicação (...) no entanto 

prejudicam você em determinados aspectos (...) eu prefiro um meio de comunicação oficial do que uma mídia 

social (...) apesar de ser mais ágil (...) mas eu tenho uma fila de preferencias (...) uma fila de demandas”. 

 

“ah sim (...) por favor (...) gostaria de ter uma segurança em quem está discutindo isso (...) está discutindo com 

qual propriedade (...) eu não tenho segurança hoje de falar assim (...) chegou algo pronto (...) mas aquilo foi 

construído com base em que?”. 

 

“[...] gostaria (...) porque eu acho que vai ser um trabalho que vai ajudar muito na construção desse manual 

de procedimentos que eu falei pra você (...) um manual de procedimentos em uma instituição como a nossa é 

fundamental [...]”. 

 

“[...] se você conseguir mapear o que é crítico (...) você vai ajudar a gente a construir um manual de 

procedimentos (...) vai ser um enorme passo pra gente oferecer um trabalho de transparência e eficiência pra 

comunidade [...]”. 

 

“com certeza (...) isso tem que fazer depois uma matéria (...) divulgando (...) coordenando esta ação [...]”. 

 
Nota. Fonte: Elaboração própria, baseada em recorte da súmula das entrevistas transcritas. 

 

Observou-se que há certo anseio pelos resultados da pesquisa e suas possíveis 

implicações práticas, uma vez que os entrevistados foram informados que a entrevista aborda 

um diagnóstico de processo crítico em um departamento de um Instituto Federal e que como 
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aquele, pode haver outros processos considerados críticos em outros departamentos e até 

mesmo em outros Institutos.  

Chamou a atenção também a informação de que pesquisas são realizadas e muitas vezes 

não se tem o conhecimento e nem o espaço de discussão ali para conseguir enxergar a 

aplicabilidade dessas, o que vem de encontro a abordagem deste estudo que busca as 

implicações práticas, não somente teóricas. 

Outra observação plausível foi que as diversidades das ferramentas de comunicação 

também estão deixando os colaboradores saturados, por não conseguirem acompanhar as 

informações e suas demandas, muito provavelmente decorrente da falta de planejamento, da 

administração do tempo e priorização das tarefas. 

A questão segurança técnica é também relevante para o estudo pois as pessoas precisam 

assegurar a propriedade da aplicabilidade dos procedimentos atribuídos, muitas das vezes a 

liderança e treinamento consegue diminuir essas barreiras. 

O manual de procedimentos abordado, sugeriu que as pessoas não têm onde buscar 

informações concretas e práticas do procedimento a ser realizado no fluxo dos processos, 

mesmo com o mapeamento existente, falta as informações básicas e necessárias para todo 

aquele usuário dos serviços prestados pela instituição, sejam eles seus colaboradores internos 

ou usuário externo. 

Por fim, observou-se que é do interesse de todos os participantes deste estudo a 

comunicação dos resultados desta pesquisa e suas possíveis implicações práticas sugerindo-se 

até mesmo que haja uma matéria institucional divulgando esta pesquisa conforme apresenta a 

Figura 13. 
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Figura 13: Aprovação pelo Gestor. 

Legenda: Elaboração própria, baseada em súmula das entrevistas transcritas. 

 

Para que a pesquisa com a abordagem Design Science atendesse aos critérios de 

comunicação se fez necessário haver aprovação gestora do produto tecnológico, e, neste sentido 

a aprovação foi realizada mediante entrevista com gestores, do departamento e do campus 

Instituto Federal de Ensino estudado. 

Depreendeu-se da entrevista que este passo obteve êxito pois quando questionada a 

opinião sobre a proposição de um plano de diagnóstico de processo crítico na unidade ao qual 

é gestor como forma de incentivar a melhoria periódica das práticas adotadas e intervenção 

mais eficiente, ambos julgaram pertinente para a propositura tais como observa-se na Figura 

13. 

“sim(...)sim(...)eu acho que é uma coisa
necessária(...)a gente precisa é fazer
essas avaliações periodicamente(...)a
gente precisa conversar mais com os
setores(...)dentro dos setores(...)isso é
muito necessário mesmo(...)eu concordo
com isso(...)se tiver um retorno positivo
pra instituição será muito bem vindo com
certeza”.

“eu acho que é ótimo(...)a gente tem que
fazer um diagnóstico mesmo /.../ tem que
fazer /.../ pelo menos melhorar em
percentuais(...)talvez não melhore na
plenitude da coisa mas é bom sob esse
aspecto /.../ eu acho que tem que
melhorar sim(...)tem que fazer”.
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Observou-se que mesmo havendo a preocupação do gestor com a operacionalização da 

implementação do plano no âmbito institucional, a proposta de um plano de diagnóstico de 

processo crítico foi aprovada, subsidiando então a próxima etapa desta pesquisa que é o produto 

tecnológico. 
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 PRODUTO TECNOLOGICO 

 

Tendo em vista que as instituições de ensino em geral não possuem seus processos 

acompanhados após o mapeamento, objetivou-se, através da experiência prática dos executores 

de processos realizar diagnóstico de processo crítico para melhorias no acompanhamento e 

assim propor implementação de procedimento mediante plano de implementação a ser 

submetido ao gestor do campus. O resultado esperado deste estudo é que a partir do diagnóstico 

realizado fosse submetido um produto tecnológico junto à instituição. 

O produto tecnológico derivado desta pesquisa foi subsidiado pelo conhecimento 

seminal, estudos empíricos e experiência absorvida das entrevistas no campo prático da 

organização estudada. Essa experiência corroborou com os estudos anteriores e a questão de 

pesquisa estabelecida, demonstrando a necessidade de se estabelecer padrões que venham a 

facilitar os tramites processuais, no que tange a eficiência dos processos. Mapear sim, porém 

fornecer subsídios que atendam aos objetivos organizacionais e, o modelo estabelecido, deve 

ser um instrumento norteador dos procedimentos praticados. 

A questão abordada no estudo se alicerçou sobre o que fazer após esse padrão estar 

estabelecido, esperar certo período para apagar tudo o que foi feito e fazer de novo ou trabalhar 

com ciclos de melhoria contínua aperfeiçoando os procedimentos de forma a atender o que se 

espera da organização no presente? A segunda alternativa, conforme embasa este estudo, 

sugeriu melhor apropriação quando se trata de gestão, pois uma gestão eficiente busca 

aprimorar o que está posto e sempre está disposta às mudanças que se fizerem necessárias.  

Neste sentido duas ferramentas de gestão foram observadas e trabalhadas para o 

desenvolvimento do produto, a primeira enquanto MASP é o ciclo PDCA e a segunda enquanto 

metodologia BPM é a ferramenta AS IS/TO BE, ambas congruentes e eficazes quanto a 

verificação do instrumento norteador e possibilidades de intervenção dos nós críticos de forma 

que a melhoria contínua seja estabelecida e os fluxos aperfeiçoados (ABPMP, 2013; Brasil, 

2017; Falcão Junior & Santos, 2017; Ferreira, 2013; MP & SERPRO, 2011; Pradella, 2013). 

A partir do alicerce teórico enraizado neste estudo, do percurso metodológico que 

direcionou a coleta e análise dos dados enquanto diagnóstico e, das possibilidades de solução 

do problema aplicando o rigor e a relevância necessária, os insumos analisados foram tratados 

com vistas a alcançar a questão de pesquisa, como diagnosticar processo crítico de forma a ter 

um acompanhamento de processos mapeados mais eficiente, como também, atender o objetivo 

estabelecido que é propor um plano de diagnóstico ao campus Instituto Federal, o que foi 

desenvolvido nos subcapítulos a seguir. 
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7.1. Como diagnosticar processo crítico? 

 

Muitos estudos abordam modelos e referencias com vistas a padronizações mas 

observou-se a necessidade de certo cuidado ao se estabelecer padrões, pois estes podem se 

tornar ineficientes caso não se pondere determinados aspectos relacionados a realidade 

institucional, em outras palavras, o que atende a uma realidade não necessariamente atenderá a 

outra, isto se dá em decorrência de particularidades a serem observadas, inclusive quanto ao 

objeto estudado, a gestão é dinâmica e não estática por isto vale estudar um vasto referencial 

para que se chegue a um modelo mais eficiente e dinâmico possível para atender a realidade 

investigada. 

A fundamentação teórica e o percurso metodológico desta pesquisa demonstraram que 

os estudos da área condizem com o absorvido através do relato das pessoas que participam e 

respondem pelos processos no campus estudado.  

Pautando em instrumentos metodológicos para responder à questão de pesquisa através 

de um constructo de interpretação das informações coletadas, referencial teórico e tratamento 

dos dados, foi realizado um diagnóstico da situação atual, seus problemas, impactos, possíveis 

soluções e através deste produto tecnológico projetou-se implantar o plano junto a instituição. 
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Figura 14: Metodologia para Acompanhamento de processos. 

Fonte: Elaboração própria, baseada em (ABPMP, 2013). 

 

A Figura 14, aborda o acompanhamento de processos de acordo com a metodologia 

proposta no desenvolvimento deste estudo, sendo assim, buscou-se alternativas para que este 

procedimento fosse desenvolvido atendendo as necessidades da instituição juntamente com 

seus colaboradores.  

 

Tabela 17: Descrição do caso estudado - Ciclo PDCA. 

P
la

n
 

 

A partir da administração pública e do ambiente de atuação profissional detectou-se a situação problema 

em processos, que é a eficiência dos processos mapeados e seu acompanhamento. Com a situação 

apresentada, delimitou-se o problema em processos fundado na questão: como diagnosticar processo 

crítico de modo a ter um acompanhamento de processos mapeados mais eficiente? Deste modo, tornou-

se possível pesquisar os eixos teóricos que correspondem à realidade investigada para que a partir destes 

eixos, a saber, gestão de processos em órgãos públicos, mapeamento de processos e melhoria de 

processos fosse realizado um levantamento bibliográfico em bases sólidas, permitindo buscas além das 

referências nacionais, do ramo de atuação, bem como, intentando inovações através dos estudos 

referenciados também em outras realidades; em outras palavras, buscou-se associar ferramentas 

conhecidas à complexidade do ambiente organizacional para desenvolver o método de diagnóstico. 

 

Como diagnosticar 
processo crítico de forma 

a ter um 
acompanhamento de 
processos mapeados 

mais eficiente?

Ambiente de 
atuação 

profissional

PLAN: 
Identifique o 
problema e os 
métodos para 

alcançar a 
solução.

DO: Execute as 
tarefas como 
previsto no  

planejamento e 
colete os dados.

CHECK: 
Verifique se o 
executado esta 

conforme o 
planejado, se a 

meta foi 
alcançada no 

método definido 
de análise.

ACT: Aja 
corretivamente 

propondo 
implementação, 
caso identifique 

desvios, caso 
não, faça um 

trabalho 
preventivo.
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D
o

 
 

Com o propósito definido e conhecimento absorvido na etapa de planejamento procedeu-se à coleta e 

análise documental com a listagem dos processos do setor que foram mapeados e esquema de entrevistas 

em profundidade, procedimento de coleta que permitiu formalizar autorização, definir perfis para 

possível seleção de entrevistados, preparar o roteiro guia de forma a atender aos dois pilares envoltos do 

problema: análise da situação atual e o redesenho/ prevenção quanto a possíveis erros futuros, realizar 

as entrevistas e transcreve-las.  

 

C
h

ec
k

 

 

Verificou-se a execução dos processos estaria de acordo com o mapeamento realizado, através da análise 

de conteúdo das entrevistas transcritas, na pré-análise, foi definida as categorias de análise, unidades de 

registro e contexto e regras de contagem para então proceder à exploração do material e interpretação 

dos resultados. Foi investigado nesta etapa o pilar da situação atual: a criticidade quanto à eficiência e 

identificação dos processos críticos e o diagnóstico quanto aos problemas urgentes em solução, causas e 

consequências desses problemas e análise do fluxo padrão com as práticas adotadas. 

 

A
ct

 

 

Para considerar possível redesenho, através da análise de conteúdo das entrevistas transcritas e suas 

regras de análise, foi investigado nesta etapa o pilar da situação almejada considerando as possibilidades 

de intervenção com a apresentação de propostas, visualização de soluções e resultados esperados, bem 

como agregando valor com a avaliação dos resultados obtidos quanto à qualidade do material produzido 

e possiblidades de uso para propor implementação com esta descrição do estudo realizado e prescrição 

para a solução do problema. 

 

Nota. Fonte: elaboração própria, baseada na trajetória do desenvolvimento da pesquisa. 

 

A Tabela 17 demonstra como o estudo foi planejado e executado para permitir análise 

e redesenho de processo crítico, tendo como objetivo proporcionar agilidade no diagnóstico 

obtido, intervenção mais eficiente naquilo que não está dando certo, no ponto de vista dos 

executores de processos do setor. Fundamentado na abordagem Design Science, o projeto 

comtemplou o problema, proposta de solução, desenvolvimento da proposta, avaliação dos 

resultados quanto a utilidade e viabilidade do material produzido, agregação de valor com a 

formalização da proposta, submissão a aprovação do gestor e comunicação aos interessados, 

dos resultados apresentados.   

Ao desenvolver esta pesquisa chegou-se ao objetivo que é diagnosticar processo crítico 

na realidade investigada, deste modo, se o desenvolvimento da pesquisa atendeu ao seu 

propósito, há de se considerar este um instrumento eficiente para direcionar aplicações futuras 

dada a proposta de intervenção. Neste sentido, instrumentalizou-se um modelo norteador para 

aplicação nesta e em outras realidades investigadas, para tal segue o fluxograma das atividades 

a serem desempenhadas segundo o método utilizado. 
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Figura 15: Procedimento de diagnóstico para processo crítico. 

Fonte: Elaboração Própria no software Bizagi Modeler, baseada no percurso realizado e em metodologia dos ciclos 

PDCA e BPM (Bizagi, n.d.). 

 

A Figura 15 apresenta a modelagem realizada para diagnosticar processos críticos e 

assim propor prevenção ou intervenção em processos. O instrumento comporá o produto, plano 

de diagnóstico de processo crítico, a ser apresentado a gestão da unidade com o intuito de que 
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a partir deste plano facilitador a gestão obtenha os recursos relevantes para implantar a 

metodologia e assim diagnosticar processos críticos e possibilitar intervenções. 

 

7.2.Produto: Plano de diagnóstico de processo crítico 

 

O plano de diagnóstico de processo crítico foi o principal produto derivado desta 

pesquisa, pois este instrumento é o que possibilitará, a partir da análise pelo gestor, as possíveis 

implicações práticas além de ser passível de replicação a outras unidades. Como previsto desde 

o início da pesquisa o instrumento foi pautado em critérios como facilidade de uso por qualquer 

operador, neste sentido o plano de diagnóstico não implicará em onerosidade financeira e nem 

em dificuldades de execução, conforme estabelece a apresentação do plano na Figura 16. 

 

 

Figura 16: Plano de implementação de procedimento de diagnóstico de processo crítico. 

Fonte: Elaboração própria, baseado em revisão de bibliografia e trajetória da pesquisa. 
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Projeto de implementação 

PLANO DE DIAGNÓSTICO DE PROCESSO CRÍTICO 

Proposto por Michelle de Oliveira Costa 
 
 

 

➢ CONTEXTUALIZANDO 

 

1. GESTÃO DE PROCESSOS 

Processos podem ser definidos por atividades estruturadas que absorvem as entradas 

(input) ou insumos, agrega-lhe valor e as transforma em saídas (output) para os clientes, sejam 

eles internos ou externos, podemos entender também que essas atividades devem obedecer a 

uma sequência lógica. As aplicações da gestão de processos têm uma amplitude maior que a 

implementação de melhorias nos processos (Falcão Junior & Santos, 2017; Gonçalves, 2011, 

2014). 

É de suma importância que os gestores otimizem os recursos na gestão de processos 

visando garantir os objetivos institucionais através dessa atividade. Além disso, há uma 

necessidade de otimização da gestão em torno da qualidade e produtividade dos gastos públicos, 

para que as instituições se fortaleçam e melhorem seu desempenho em benefício do cidadão 

(Brasil, 2006; Cordeiro, 2004; Moore, 2007). 

Em organizações públicas a governança corporativa que teoricamente advém da teoria 

da agência, tem sido proposta como um mecanismo de gestão guarda-chuva, cabendo estudos 

práticos aplicados em instituições públicas, dada a complexidade dessas instituições. A junção 

da teoria à prática de entrevista com stakeholders, partes interessadas, é considerada 

interessante do ponto de vista do contexto de mudanças e às novas exigências do meio 

sociocultural produtivo, sendo as variáveis propostas para futuras pesquisas empíricas: 

informação, interesses dos diferentes atores, eficácia, motivação e controle (Maccarone, 2015). 

Uma boa gestão atende aos interesses e expectativas dos beneficiários, gera valor 

público, ou seja, é aquela que alcança resultado. O sucesso do sistema de gestão requer 

envolvimento de toda a equipe, portanto, o papel do líder configura-se como elemento 

fundamental (Cordeiro, 2004; Marini & Martins, 2015). 

A figura do gestor de processos é requerida pelas organizações e sua importância deve 

ser considerada, este deve possuir algumas habilidades tais como: bom relacionamento, 

capacidade de articulação com as áreas e entendimento crítico dos processos em relação aos 

objetivos estratégicos da organização (Sordi, 2008). 
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2. MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

Dentro da gestão de processos, interpretar e saber conduzir os diferentes instrumentos 

que podem ser utilizados é um passo importante. Neste sentido, o mapeamento é uma técnica 

que possibilita uma identificação mais rápida dos problemas e causas,  além de permitir a 

visualização do processo como um todo e, com isso, favorece correções e o melhoramento 

contínuo da qualidade, é possível desenhar, executar, documentar, monitorar e controlar os 

processos com vistas a atingir os objetivos pretendidos na instituição e até mesmo evitar 

desperdícios (Costa & Moreira, 2018; Leal, 2003; Melo, 2011). 

O mapeamento de processos em órgãos públicos vem se tornando destaque decorrente 

dos trabalhos objetos de simplificação em virtude dos decretos em prol da qualidade dos 

serviços públicos. A ferramenta viabiliza a melhoria ou formulação dos processos existentes 

através do esboço do fluxo dos processos, que, no âmbito das organizações, ultrapassa o recurso 

de gestão do conhecimento pois a ferramenta registra e documenta as etapas do processo além 

de disseminar as informações. No âmbito do serviço público, a identificação dos processos 

organizacionais deve consistir na primeira etapa do mapeamento, sendo indispensável a 

observância às normas e legislações vigentes. Várias técnicas podem ser utilizadas para se 

mapear processos, tais como o mapa de processo, fluxograma, diagrama de fluxo, das quais o 

fluxograma é a mais conhecida (Costa et al., 2018). 

Os desenhos devem seguir notações padrões de modo a facilitar a leitura e organização 

dos fluxos. O fluxograma foi uma notação amplamente utilizada para se construir fluxos de 

processos, identifica a sequência de atividades através de símbolos, linhas e palavras, têm início 

com a entrada de produtos ou servisse os percorrendo todo o caminho até a saída dos produtos 

ou serviços. Atualmente o Business Process Management Notation - BPMN tem sido mais 

utilizado enquanto notação por facilitar a automação da modelagem dos processos (ABPMP, 

2013, 2015). 

 

3. MELHORIA DE PROCESSOS 

A eficiência no gerenciamento dos processos organizacionais compreende um plano 

adequado de organizações, métodos e procedimentos bem definidos, assim como a observância 

das normas, deveres e funções para o desenvolvimento das atividades e supervisão adequada 

pelos responsáveis (Cruz & Oliveira Filho, 2011). 

O ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act), ciclo de Shewhart ou ciclo de Deming, é um ciclo 

de desenvolvimento que tem foco na melhoria contínua, ou seja, tornar mais claro e ágil a 
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execução dos processos para se atingir os resultados esperados dentro da gestão. Para seu 

desenvolvimento se faz necessário primeiro planejar as ações, após, executa-se as ações, 

posteriormente checa-se se o que foi planejado está sendo executado e em seguida aplica-se 

correções necessárias com o objetivo de constantemente mitigar as falhas na execução (Ferreira, 

2013). 

A modelagem de processos com o uso de BPM se tornou viável pela necessidade de se 

envolver todas as áreas da organização para então conseguir automatizar e gerar melhorias 

contínuas, há diferentes níveis de modelagens de processos o qual pode-se entender o mapa de 

processos como fluxograma sem muitos detalhes tais como o nome das atividades e as 

condições de decisão em geral, a descrição do processo que fornece informações sobre o 

processo, as pessoas envolvidas, os papéis, dados e informações e os modelos de processo que 

fornece informações mais detalhadas para analisar e simular o processo, cabendo neste último 

a execução do modelo ou importação dele para ferramentas que possam executa-lo. Para 

melhorar processos se faz necessário definir papéis, os estágios do processo, e estabelecer 

indicadores para que os ajustes no fluxo de trabalho seja ágil e mais eficiente na otimização 

(Tocto, 2011). 

Neste sentido, vale ressaltar a ferramenta de gestão de modelo AS IS/ TO BE que pode 

ser considerada como uma fase do BPM capaz de promover a melhoria/modelagem de 

processos. A modelagem de processos ganha importância pelo seu registro, padronização e por 

ser construído baseado em conhecimentos e experiencias passadas. Tal conceito, em sua visão, 

pode ser entendido como a identificação e o mapeamento (AS IS) e a análise e o redesenho (TO 

BE) dos processos objetivando a compreensão de como uma organização funciona, a 

explicitação do conhecimento adquirido para usos futuros através das lições aprendidas, a 

otimização do fluxo de informações, a reestruturação dos aspectos funcionais, comportamentais 

e estruturais da organização, o seu controle e coordenação (Pradella, 2013). 

 

➢ AMBIENTE DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

1. O SETOR PÚBLICO 

Os impactos gerados através dos movimentos pela excelência na qualidade afetam as 

relações do governo com a sociedade trazendo desafios para o setor público. A gestão de 

processos faz parte desse movimento sendo um desafio recorrente na administração pública e 

nas instituições de ensino (Chaves et al., 2017; Gonçalves, 2011; Moore, 2007; Rezende, 2015; 

TCU, 2018c; Wood Jr. & Urdan, 2013). 
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A União tem se manifestado favorável à modernização da Gestão Pública e para 

melhorar seus resultados atuando em uma posição estratégica se faz necessário agregar valor e 

melhorar seus processos de trabalho, isto implica além da eficácia, em eficiência das atividades 

internas (Ferreira, 2013; Secchi, 2010). 

 

2. A INSTITUIÇÃO 

A organização referente ao campo de estudo desta pesquisa, é uma Instituição Federal 

de ensino de grande porte, vinculado ao Ministério da Educação, possui natureza jurídica de 

autarquia, sendo detentor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-

pedagógica e disciplinar. Possui estrutura organizacional composta por uma reitoria, cinco 

campi avançados e quatorze campi, dentre estes últimos encontra-se o campo de estudo desta 

pesquisa (Brasil, 2008; IFMT, n.d.-a, 2019). 

O campus de estudo está situado em Cuiabá, capital do Mato Grosso de 

aproximadamente 607.000 habitantes, sua estrutura administrativa deve estar preparada para 

atender regularmente dois cursos de nível técnico integrado, dois cursos técnico subsequente, 

quatro cursos de nível superior, sendo um em nível de bacharelado, outro em tecnologia e dois 

em licenciatura, estes dois últimos ofertados à distância pelo sistema Universidade Aberta do 

Brasil - UAB, integrando essa modalidade também oferta uma especialização. Por fim, o 

campus oferta ainda outra especialização presencial e um Mestrado Acadêmico (IFMT, n.d.-a, 

2019). 

Minimizar as problemáticas existentes pelas falhas nos processos é uma oportunidade 

de se tornar referência para outras estruturas de mesmo nível, pois é um problema recorrente na 

administração pública. Vale ressaltar que se há falhas, as possíveis causas podem estar 

relacionadas a uma série de fatores, tais como o procedimento realizado para se chegar no 

mapeamento existente, sua execução, no acompanhamento desses processos, na falta de 

treinamento e comunicação adequada com os envolvidos, falta de prazos pré-estabelecidos, no 

controle, dentre outros.  

Com o objetivo de aperfeiçoar os processos e procedimentos acadêmicos realizados 

pelo Instituto Federal em estudo, a Pró Reitoria de Ensino, órgão superior ligado à Reitoria, 

realizou o mapeamento dos processos acadêmicos com vistas à padronização e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional- PDI compreendido para o período 2019 a 2023 da autarquia 

estabeleceu em sua política de gestão a necessidade de se trabalhar a gestão de riscos através 

de implementação de uma política, comitê de governança, comissão de integridade e processo 

de gestão de risco, este último compreendendo as atividades do estabelecimento de contexto, 
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avaliação dos riscos, tratamento dos riscos, comunicação e consulta, monitoramento e análise 

crítica. Este estabelecimento no PDI da Instituição revela a preocupação do órgão com os 

riscos a que estão sujeitos e ao mesmo tempo a importância de ir além do mapeamento, ou 

seja, o acompanhamento, avaliação e controle das atividade de forma que estejam sempre 

articuladas e passíveis de aperfeiçoamento dos modelos estabelecidos (Brasil, 2017; Ferreira, 

2013; IFMT, 2019; MP & SERPRO, 2011; Santos et al., 2012; Secchi, 2010; TCU, 2018b). 

 

➢ O OBJETIVO 

Tendo em vista que as instituições de ensino em geral, a partir do mapeamento de 

processos, não possuem seu devido acompanhamento, objetiva-se através da experiência 

prática dos executores de processos realizar diagnóstico periódico de processo crítico visando 

melhorias no acompanhamento. O resultado esperado é que a partir do diagnóstico piloto 

realizado seja aprovado este modelo junto à instituição. 

O produto deste plano viabiliza qualidade e utilidade para seus executores, tais como o 

conhecimento dos processos, agilidade e redução no tempo de execução das tarefas, 

transparência e eficiência na condução do fluxo, eliminação de barreiras, melhoria da 

produtividade, satisfação do usuário com o serviço prestado, segurança nas informações 

repassadas, estabelecimento de prazos, definição de prioridades, dentre outros.  

Este projeto se torna importante e oportuno para a instituição pois ao investigar as 

problemáticas existentes em processo crítico amplia a chance de se tornar modelo em 

acompanhamento de processos para outros setores, outros campi, e, outros órgãos, além de, 

para a sociedade, ser uma oportunidade de ter serviços públicos prestados com maior eficiência, 

sinônimo de qualidade e transparência. 

 

➢ OS INTERESSADOS 

Os principais interessados são os participantes dos processos, sejam como executores, 

tomadores de decisão, coordenadores de ação ou usuários dos serviços prestados pela 

instituição. 

 

➢ TESTES INICIAIS 

Foi realizado um piloto conforme observado à Tabela 3 na intenção de viabilizar a 

validação da aplicação deste plano junto á instituição. Vale ressaltar que o teste foi decorrente 

de uma dissertação de mestrado intitulada procedimento de diagnóstico de processo crítico: 

aplicação em um Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia. 
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Tabela 18: 5W2H do procedimento de entrevistas. 

O que foi feito? Diagnóstico de processo crítico no departamento de ensino do campus pesquisado. 

Por quem foi 

feito? 

Pesquisadora responsável pela pesquisa. 

Como foi feito? Através de entrevistas. 

Quem foram 

entrevistados? 

Servidor administrativo que detém certo conhecimento operacional e que participa do 

fluxo dos processos a serem diagnosticados; Servidor que respondem atualmente pela 

gestão dos processos no departamento e aqueles que em determinado momento 

responderam. 

Por quê? Para diagnosticar processos é necessário certo conhecimento das rotinas processuais e 

suas implicações enquanto retorno para a instituição. 

Quantos? Seis pessoas de acordo com a realidade institucional e o quantitativo de pessoas 

envolvidas nesses processos. 

Onde? Departamento de Ensino do campus estudado. 

Quando? Novembro/2019. 

Nota. Fonte: Elaboração Própria. 

 

➢ MÉTRICAS E AVALIAÇÃO DAS ROTINAS 

As categorias de análise devem reunir um grupo de unidade de registro a partir de um 

título genérico em função da associação comum com esses elementos. Sendo assim, foram pré-

definidos quatro eixos norteadores de análise: Gestão dos processos, Mapeamento dos 

processos, Melhoria dos processos e Agregação de valor ao produto tecnológico. Esses eixos 

norteadores deram origem a cinco categorias de análise: criticidade dos processos acadêmicos, 

diagnóstico dos processos acadêmicos, possibilidades de intervenção em processo crítico, e, 

como agregação de valor ao produto tecnológico, derivado da abordagem Design Science, a 

avaliação dos resultados obtidos com a pesquisa e comunicação (Bardin, 1977; Sordi et al., 

2015). 

Com as categorias estabelecidas, Tabela 13, as unidades de registros foram base do 

roteiro de entrevistas, servindo para análise de conteúdo como indicador de contexto temático 

a servirem de base para as unidades de contextos, recortes. A unidade de registro buscou 

entender a partir do olhar do entrevistado: a visão sobre a gestão dos processos acadêmicos, a 

identificação dos processos acadêmicos considerados críticos, os problemas considerados 

urgentes em solução, as causas e consequências dos problemas, a relação entre o fluxo padrão 

institucional dos processos e as práticas adotadas, as propostas de intervenção, soluções 

visualizadas, resultados esperados com a solução, as possibilidades de diagnóstico periódico, 

qualidade do material e facilidades de uso, o interesse na comunicação dos resultados e das 

possíveis implicações práticas e a aprovação pelo gestor de um plano de diagnóstico de processo 

crítico. A partir desse olhar do entrevistado a respeito do contexto estabelecido em roteiro, a 

regra de contagem (enumeração) tomou por base a presença de palavra ou frase com relação 
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temática à unidade de registro e para análise foi utilizada a súmula das principais ideias relativas 

ao registro (Bardin, 1977). 

O teste inicial permitiu observar que os cenários de análise – AS IS e redesenho – TO 

BE, conforme demonstrado na Figura 17 e foram coordenados por quatro indicadores que juntos 

convergiram à checagem quanto a gestão/mapeamento e ação corretiva quanto às possibilidades 

de melhoria/ intervenção. 

 

 

Figura 17: AS IS/ TO BE. 

Fonte: Elaboração própria, baseado em (ABPMP, 2013; Falcão Junior & Santos, 2017). 

 

Os cenários avaliados que permitiram alcançar os resultados. Da análise de criticidade 

dos processos, observou-se que a gestão dos processos acadêmicos possui limitações quanto a 

eficiência, houve demonstração de insegurança pelos operadores de processos quanto a 

efetividade dos procedimentos elaborados por aqueles que desenvolveram o mapeamento, 

observância dos objetivos organizacionais e o aspecto comunicação por diversas vezes aparece, 

segundo relatos o mapeamento existente não teria ouvido participantes dos fluxos dos processos 

e nem interessados. Esta situação tem implicado em resistência ao modelo proposto e 

predomínio da informalidade, com isto, os procedimentos que deveriam ser padronizados 

visando a eficiência dos processos acarretam problemáticas como trâmites indevidos, desvios 

de responsabilidades, prazos não estabelecidos, enfim, barreiras para que o resultado 

institucional aconteça de maneira efetiva. O processo apontado como o mais crítico decorrente 

•Melhoria• Intervenção

•Mapeamento•Gestão

Criticidade Diagnóstico

Possibilidades 
de intervenção

Agregação de 
Valor
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da análise foi de transferência externa Inter campi e para outras instituições. 

O diagnóstico de processo crítico, permitiu perceber mais claramente o quanto a não 

participação dos envolvidos no processo de padronização surtiu efeito negativo, os relatos 

quanto a abertura dos processos e o fluxo estabelecido na prática observou falhas inerentes à 

falta de padronização e desconhecimento da causa por parte daqueles que operacionalizam nos 

fluxos.  

No ambiente, relatos de falhas de comunicação e preocupações em relação a evasão mas 

sem indicadores que possam ser mensurados; Queda da força de trabalho decorrente dos 

afastamento e licenças concedidas, possivelmente têm gerado uma sobrecarga de trabalho para 

os colaboradores ativos; Os procedimentos carecem de atribuição de responsabilidades, geram 

tramites indevidos e os padrões nem sempre são praticados o que leva aos praticantes a crer que 

o problema está na burocracia. Os sistemas não têm integração o que ocasiona retrabalhos e 

morosidade dos processos.  

Sob a perspectiva dos entrevistados, o fluxo padrão estabelecido não ouviu os 

participantes e possivelmente não observa o objetivo institucional, há dificuldade em entender 

o que é um mapeamento e o que é um fluxograma, além de ser ressaltado que não há um 

organograma institucional definido padrão, os fluxos são considerados longos, sem prazos 

estabelecidos e sem um manual de procedimentos a seguir. As práticas adotadas observaram 

insegurança para os processos, falta de cultura do planejar, mapear, registrar em sistema, 

disfunção da padronização e um grande impacto nos procedimentos decorrente das trocas de 

gestão. 

Quanto às possibilidades de intervenção, os entrevistados manifestaram sinteticamente 

as necessidades de haver: a obrigatoriedade de registro no sistema eletrônico, atribuição de 

responsabilidades nas etapas do processo, identificação das particularidades do processo, 

verificação das etapas do processo, discussão de melhorias, melhorar a comunicação, viabilizar 

o fluxo, trabalhar com indicadores, agilizar as tarefas, diminuir os retrabalhos, desburocratizar, 

simplificar os processos, planejar o desenvolvimento das atividades, otimizar o tempo, 

capacitar pessoas, desenvolver habilidades e documentar. 

 Na perspectiva de agregar valor com uma proposta de intervenção foi 

identificada a possibilidade de se ter uma controladoria enquanto forma de se fazer gestão mais 

eficiente para o acompanhamento dos processos enquanto prevenção e não enquanto correção, 

a partir do momento que os erros ocorrem. Quanto a visão humana reiterou-se a necessidade de 

uma gestão política entre os servidores melhorando o contato interpessoal a partir do “conversar 

mais”. Uma possibilidade apresentada foi utilizar a tecnologia para alerta de atrasos no sistema 
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com a finalidade de colaborar no gerenciamento dos processos pendentes do setor, pertinente a 

isso, o planejamento de rotinas é uma necessidade apontada que pode ser trabalhada 

inicialmente com um calendário de reuniões periódicas onde a partir destas reuniões que podem 

ser mensais, seria estabelecido um procedimento rotineiro de análise para um melhor feedback 

como também foi percebida a opção de se instrumentalizar relatórios mensais, simples e sem 

burocracias, desta forma, através do espaço para discutir rotinas administrativas pode-se 

melhorar a eficiência dos processos. 

 

➢ ESTUDO DE VIABILIDADE: RESULTADOS ALCANÇADOS 

Aos entrevistados permitiu-se discorrer sobre a melhor forma a ser implantada por uma 

instituição para diagnosticar periodicamente processos críticos e propor soluções, os resultados 

foram ilustrados na Figura 12. 

 

Figura 18: Brainstorming de possibilidades de diagnóstico periódico. 

Fonte: Elaboração própria, baseada em técnica de brainstorming e súmula de entrevistas transcritas. 

 

Pode-se inferir dos dados coletados que os entrevistados percebem a necessidade de 

melhorar o fator comunicação para que o fluxo dos processos e o diagnóstico venha a acontecer. 

Várias são as técnicas e metodologias disponíveis para que mapeamentos aconteçam, mas de 

fato a pesquisa observou que a comunicação, discussão de ideias e perspectivas ainda é uma 

técnica eficaz na condução de melhorias processuais. 

A partir do que foi falado a respeito da melhor forma de diagnosticar periodicamente 
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processos críticos os entrevistados foram questionados se esses métodos apresentados 

atenderiam as necessidades, inerentes a abordagem Design Science, quanto à qualidade do 

material e facilidades de uso, os resultados observaram que sim, atenderiam, conforme relatado 

por E2: “se forem periódicos...sim” ou por E3: “sim...sim” e E4: “poderia utilizar de 

ferramentas de tecnologia mesmo...até para construir os relatórios...que todo mundo possa 

acessar e possa entender”, onde E5 ressalta “sem burocracia”, E6 reitera que “as reuniões por 

certo seriam muito mais produtivas”. No quesito comunicação observa-se que quem vai utilizar 

o processo eletrônico, que foi implantado com vistas a melhorias conforme relatou E1, ‘precisa 

de muita ajuda pra fazer e não teve treinamento, está aprendendo errando’, sob a mesma 

perspectiva E3 diz que ‘os sistemas que são os facilitadores precisam ser melhorados’ e E4 

observa que normalmente ‘têm-se as ferramentas prontas e fica  adaptando os processos a elas, 

quando na verdade os processos é que deveriam gerar as ferramentas’. 

Quanto ao interesse na comunicação dos resultados e nas possíveis implicações práticas 

observou-se anseio pelos resultados da pesquisa e suas possíveis implicações práticas. Chamou 

a atenção também a informação de que pesquisas são realizadas e muitas vezes não se tem o 

conhecimento e nem o espaço de discussão ali para conseguir enxergar a aplicabilidade dessas, 

o que vem de encontro a abordagem deste estudo que busca as implicações práticas, não 

somente teóricas. 

Outra observação plausível é que as diversidades das ferramentas de comunicação 

também estão deixando os colaboradores saturados, por não conseguirem acompanhar as 

informações e suas demandas, muito provavelmente decorrente da falta de planejamento, da 

administração do tempo e priorização das tarefas. 

A questão segurança técnica é também relevante para o estudo pois as pessoas precisam 

assegurar a propriedade da aplicabilidade dos procedimentos atribuídos, muitas das vezes a 

liderança consegue diminuir essas barreiras. 

O manual de procedimentos abordado, sugere que as pessoas ainda não têm onde buscar 

informações concretas e práticas do procedimento a ser realizado no fluxo dos processos, 

mesmo com o mapeamento existente, falta as informações básicas e necessárias para todo 

aquele usuário dos serviços prestados pela instituição, sejam eles seus colaboradores internos 

ou usuário externo. 

 

➢ COMO IMPLANTAR 

1. Capacidade x Tempo: 

A metodologia a ser implantada deverá evitar sobrecarga de trabalho pelos executores 
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e gestores de processos, neste sentido, será definido um calendário de reuniões produtivas e 

periódicas, com um mediador devidamente capacitado a atuar de forma a permitir que as 

reuniões atinjam seu objetivo evitando ao máximo as dispersões e fuga de pauta. Este será um 

procedimento rotineiro de análise para que sejam discutidas nessas reuniões os resultados 

alcançados com o diagnóstico de rotina. 

 

2. Rotina das atividades: 

Aprofundar o conhecimento sobre as rotinas dos agentes envolvidos para que a 

implementação obtenha êxito na realidade investigada e para isto nada melhor que envolvido 

as práticas adotadas estejam aliadas ao objetivo comum que é eficiência na gestão dos 

processos. É importante que os interessados consigam enxergar os problemas internos a serem 

sanados com o uso da metodologia, pois isto engaja a equipe aos resultados. 

 

3. Ferramentas: 

No mercado existem muitas ferramentas tais como os softwares que podem ser 

utilizados para atingir ao objetivo, este plano inicialmente se utilizará dos sistemas SUAP de 

gerenciamento de processos e das mídias oficiais para comunicação tais como o e-mail. 

 

4. Formar e treinar a equipe: 

A avaliação do currículo é de suma importância para uma gestão de competências. Neste 

sentido, além dos interessados (participantes dos processos) será implantada uma comissão para 

direcionamento dos trabalhos e, caso haja a possibilidade, a criação de um escritório de 

processos na unidade será viável para concretizar a proposta. 

 

5. Aquisições:  

Contratar um consultor de implementação ou de ferramenta BPM seria algo interessante 

do ponto de vista administrativo, porém para este primeiro momento não buscamos esta saída 

evitando assim maiores custos para a unidade, não será necessário adquirir ou fazer manutenção 

dos softwares e hardwares pois o sistema a ser operacionalizado é utilizado na instituição. 

Quanto ao espaço físico para os treinamentos, desenvolvimento e reuniões podemos utilizar os 

espaços disponibilizados pela unidade estudada, tais como o auditório ou sala de reuniões que 

se fizerem disponíveis. 
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6. Roteiro para o diagnóstico: 

Figura 19: Procedimento de diagnóstico para processo crítico. 

Fonte: Elaboração Própria no software Bizagi Modeler, baseada no percurso realizado e em metodologia dos ciclos 

PDCA e BPM. 
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➢ CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Tabela 19: Forma de realização. 

ETAPAS AÇÃO FORMA DE REALIZAÇÃO 

PLAN Definir perfil Através de delegação de competência à 

comissão pelo gestor da unidade. 

Selecionar atores  Através da análise pela comissão 

instituída, dos perfis capazes de 

reproduzir a realidade local. 

Treinar e Estabelecer responsabilidades Através do Líder da comisssão 

estabelecida pelo gestor. 

Revisar Roteiro Guia Reunião da comissão estabelecida pelo 

gestor. 

Categorizar Reunião da comissão estabelecida pelo 

gestor. 

DO Trabalho de Campo Através da comissão estabelecida pelo 

gestor. 

Exploração do material Através do membro da comissão que 

efetuou a coleta. 

Reunião para interpretação dos resultados Reunião da comissão estabelecida pelo 

gestor. 

CHECK Analisar a criticidade dos processos mapeados Reunião da comissão estabelecida pelo 

gestor. 

Analisar o diagnóstico Reunião da comissão estabelecida pelo 

gestor. 

ACT Analisar as possibilidades de intervenção Reunião da comissão estabelecida pelo 

gestor. 

Agregar valor Reunião da comissão estabelecida pelo 

gestor. 

Apresentar os resultados Submissão do relatório ao gestor da 

unidade. 

Nota. Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 20: Local de realização e Responsáveis. 

ETAPAS AÇÃO LOCAL RESPONSÁVEL 

PLAN Definir perfil Gabinete 

do Gestor 

Gestor 

Selecionar atores  Sala de 

reuniões 

Comissão 

Treinar e Estabelecer responsabilidades Sala de 

reunições 

Líder da comissão 

Revisar Roteiro Guia Sala de 

reuniões 

Membros da comissão 

Categorizar Sala de 

reuniões 

Membros da comissão 

DO Trabalho de Campo Setores de 

trabalho 

Membros da comissão 

Exploração do material Estação de 

trabalho 

Membro da comissão 

Reunião para interpretação dos resultados Sala de 

reuniões 

Membros da comissão 

CHECK Analisar a criticidade dos processos mapeados Sala de 

reuniões 

Membros da comissão 

Analisar o diagnóstico Sala de Membros da comissão 
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reuniões 

ACT Analisar as possibilidades de intervenção Sala de 

reuniões 

Membros da comissão 

Agregar valor Sala de 

reuniões 

Membros da comissão 

Apresentar os resultados Sala de 

reuniões 

Líder da comissão 

Nota. Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 21: Prazos. 

ETAPAS AÇÃO 
MESES 

1 2 3 4 5 6 

PLAN 

Definir perfil       

Selecionar atores        

Treinar e Estabelecer responsabilidades       

Revisar Roteiro Guia       

Categorizar       

DO 

Trabalho de Campo       

Exploração do material       

Reunião para interpretação dos resultados       

CHECK 
Analisar a criticidade dos processos mapeados       

Analisar o diagnóstico       

ACT 

Analisar as possibilidades de intervenção       

Agregar valor       

Apresentar os resultados       

Nota. Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 22: Treinamentos e Custos. 

ETAPAS AÇÃO TREINAMENTOS CUSTOS 

PLAN Definir perfil Necessária avaliação curricular para 

definição dos perfis capazes de conduzir 

as etapas. 

Não se aplica. 

Selecionar atores  Necessária observação da capacidade 

técnica para opinar. 

Não se aplica. 

Treinar e Estabelecer 

responsabilidades 

Identificável a partir da análise dos 

membros da equipe. 

Avalia-se a possibilidade do 

treinamento ser realizado por 

membro local participante da 

comissão. 

Revisar Roteiro Guia Conforme método disponibilizado. Não se aplica. 

Categorizar Conforme método disponibilizado. Não se aplica. 

DO Trabalho de Campo Conforme método disponibilizado. Não se aplica. 

Exploração do material Conforme método disponibilizado. Não se aplica. 

Reunião para 

interpretação dos 

resultados 

Conforme método disponibilizado. Não se aplica. 

CHECK Analisar a criticidade 

dos processos 

mapeados 

Conforme método disponibilizado. Não se aplica. 

Analisar o diagnóstico Conforme método disponibilizado. Não se aplica. 

ACT Analisar as 

possibilidades de 

intervenção 

Conforme método disponibilizado. Não se aplica. 

Agregar valor Conforme método disponibilizado. Não se aplica. 

Apresentar os Através de relatório de diagnóstico. Não se aplica. 
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resultados 

Nota. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Tabela 23: Riscos e Medidas preventivas. 

ETAPAS AÇÃO RISCOS ENVOLVIDOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

PLAN Definir perfil Desinteresse, 

descomprometimento e falta de 

capacidade técnica dos escolhidos. 

Análise curricular e funcional. 

Selecionar atores  Falta de capacidade técnica para 

opinar. 

Análise funcional. 

Treinar e 

Estabelecer 

responsabilidades 

Desinteresse e 

descomprometimento. 

Diálogo, engajamento e observação. 

Revisar Roteiro 

Guia 

Não atingir o objetivo. Corelacionar o roteiro guia aos 

objetivos pretendidos. 

Categorizar Não atingir o objetivo. As categorias devem estar alinhadas ao 

roteiro guia e claras ao entrevistador. 

DO Trabalho de 

Campo 

Desinteresse, desvios de assunto 

pelo entrevistado ou ruídos. 

Escolha do local e data apropriada; 

Quebra-gelo. 

Exploração do 

material 

Cansaço e perda de contexto. Exploração ser realizada pelo próprio 

entrevistador e melhor distribuição das 

entrevistas pelo líder. 

Reunião para 

interpretação dos 

resultados 

Dispersão e improdutividade. Comprometimento dos envolvidos e 

Presença do mediador. 

CHECK Analisar a 

criticidade dos 

processos 

mapeados 

Dispersão e improdutividade. Comprometimento dos envolvidos e 

Presença do mediador. 

Analisar o 

diagnóstico 

Dispersão e improdutividade. Comprometimento dos envolvidos e 

Presença do mediador. 

ACT Analisar as 

possibilidades de 

intervenção 

Dispersão e improdutividade. Comprometimento dos envolvidos e 

Presença do mediador. 

Agregar valor Dispersão e improdutividade. Comprometimento dos envolvidos e 

Presença do mediador. 

Apresentar os 

resultados 

Não serem aproveitados. Engajamento dos envolvidos e apoio ao 

gestor. 

Nota. Fonte: Elaboração própria. 

 

➢ MONITORAMENTO E CONTROLE 

O monitoramento e controle da proposta será realizado através do envolvimento dos 

interessados no projeto e dos próprios executores. Caso necessário, pode ser definido ação 

específica para os possíveis ajustes e análise do cumprimento do estabelecido para os que 

desempenharão papéis. 

Conforme a execução e checagem vai acontecendo, o ciclo vai se reestabelecendo a cada 

seis meses, se tornando um hábito aos colaboradores e agregando valor a partir dos resultados 

alcançados, havendo então sempre uma rotina de monitoramento e controle. 
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Este plano é uma propositura de diagnóstico e a partir dele, outros encaminhamentos 

podem e devem ser aplicados. Vale ressaltar a importância de a gestão avaliar os resultados 

alcançados com o diagnóstico periódico para então desenvolver ações corretivas ou preventivas 

no que tange a gestão dos processos. Caso a gestão não se envolva com as proposituras, corre-

se o risco de o método cair em descrédito ou ficar inoperante, daí a importância do engajamento. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONTRIBUIÇÕES 

 

Muitos são os entraves para solucionar problemas que impactam a gestão de processos 

eficiente nas organizações, o mapeamento surge como uma técnica gerencial capaz de 

visualizar o fluxo dos processos de modo a compreensão do todo, como também, de cada parte 

do processo. As instituições têm avançado para a aplicação do mapeamento dos processos, 

porém observou-se que o mapeamento pode incorrer em desuso se não for realizado com o 

devido envolvimento dos interessados e até mesmo sem os treinamentos adequados para 

aqueles que estão liderando os trabalhos.  

Será que as pessoas utilizam o mapeamento realizado? Qual a percepção que os 

operadores de processos têm do material estabelecido? Por que mesmo com mapeamento 

estabelecido pode se incorrer em ineficiência? Há o seu devido acompanhamento? No intuito 

de responder a tantas indagações, esta pesquisa se propôs a desvendar possíveis barreiras 

existentes no âmbito institucional de um campus norteado pela pergunta: Como diagnosticar 

processo crítico de modo a ter um acompanhamento de processos mapeados mais eficiente?  

A partir deste questionamento, o estudo foi delineado pela possibilidade de chegar a ter 

uma unidade institucional que eficientemente acompanhe seus processos mapeados, realize 

diagnósticos periódicos e verifique possibilidades de intervenção de modo a intervir. 

Para tal, o objetivo geral estabelecido para a pesquisa foi propor um plano de diagnóstico 

ao campus do Instituto Federal e para alcançar este objetivo se fez necessário percorrer os 

seguintes objetivos específicos: Listar os processos do departamento de ensino que foram 

mapeados; Esquematizar procedimento de identificação de processo crítico; Classificar os 

processos mapeados de acordo com o nível de criticidade; Diagnosticar processo crítico no 

departamento de ensino e Considerar as possibilidades de intervenção. 

A pesquisa qualitativa foi realizada em um campus do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia sendo observada a abordagem Design Science no trabalho tecnológico. A 

partir do problema relevante e da não existência de soluções no âmbito institucional, 

desenvolveu-se um produto útil e viável para as práticas organizacionais. Os métodos buscaram 

realizar através da experiência e olhar dos executores de processos e tomadores de decisão um 

diagnóstico de processo crítico a partir do que fora mapeado. A partir da revisão teórica, a coleta 

de dados percorreu os caminhos de uma triangulação da pesquisa documental com as entrevistas 

realizadas e a análise se deu através dos documentos e conteúdo das entrevistas transcritas. 

Esses caminhos encontraram alguns achados sendo os principais deles inerentes ao que 

foi proposto neste estudo, ou seja, o resultado das análises das verbalizações transcritas 
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correspondeu ao objetivo estabelecido. Da análise de criticidade dos processos, observou-se 

que a gestão dos processos acadêmicos possui limitações quanto a eficiência, houve 

demonstração de insegurança pelos operadores de processos quanto a efetividade dos 

procedimentos elaborados por aqueles desenvolveram o mapeamento, observância dos 

objetivos organizacionais e o aspecto comunicação por diversas vezes aparece, segundo relatos 

o mapeamento existente não teria ouvido participantes dos fluxos dos processos e nem 

interessados. Esta situação tem implicado em resistência ao modelo proposto e predomínio da 

informalidade, com isto, os procedimentos que deveriam ser padronizados visando a eficiência 

dos processos acarretam problemáticas como trâmites indevidos, desvios de responsabilidades, 

prazos não estabelecidos, enfim, barreiras para que o resultado institucional aconteça de 

maneira efetiva. O processo apontado como o mais crítico decorrente da análise foi de 

transferência externa Inter campi e para outras instituições. 

O diagnóstico de processo crítico, permitiu perceber mais claramente o quanto a não 

participação dos envolvidos no processo de padronização surtiu efeito negativo, os relatos 

quanto a abertura dos processos e o fluxo estabelecido na prática observou falhas inerentes à 

falta de padronização e desconhecimento da causa por parte daqueles que operacionalizam nos 

fluxos.  

No ambiente, relatos de falhas de comunicação e preocupações em relação a evasão mas 

sem indicadores que possam ser mensurados; Queda da força de trabalho decorrente dos 

afastamento e licenças concedidas, possivelmente têm gerado uma sobrecarga de trabalho para 

os colaboradores ativos; Os procedimentos carecem de atribuição de responsabilidades, geram 

tramites indevidos e os padrões nem sempre são praticados o que leva aos praticantes a crer que 

o problema está na burocracia. Os sistemas não têm integração o que ocasiona retrabalhos e 

morosidade dos processos.  

Sob a perspectiva dos entrevistados, o fluxo padrão estabelecido não ouviu os 

participantes e possivelmente não observa o objetivo institucional, há dificuldade em entender 

o que é um mapeamento e o que é um fluxograma, além de ser ressaltado que não há um 

organograma institucional definido padrão, os fluxos são considerados longos, sem prazos 

estabelecidos e sem um manual de procedimentos a seguir. As práticas adotadas observaram 

insegurança para os processos, falta de cultura do planejar, mapear, registrar em sistema, 

disfunção da padronização e um grande impacto nos procedimentos decorrente das trocas de 

gestão. 

Quanto às possibilidades de intervenção, os entrevistados manifestaram sinteticamente 

as necessidades de haver: a obrigatoriedade de registro no sistema eletrônico, atribuição de 
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responsabilidades nas etapas do processo, identificação das particularidades do processo, 

verificação das etapas do processo, discussão de melhorias, melhorar a comunicação, viabilizar 

o fluxo, trabalhar com indicadores, agilizar as tarefas, diminuir os retrabalhos, desburocratizar, 

simplificar os processos, planejar o desenvolvimento das atividades, otimizar o tempo, 

capacitar pessoas, desenvolver habilidades e documentar. 

 Na perspectiva de agregar valor com uma proposta de intervenção foi 

identificada a possibilidade de se ter uma controladoria enquanto forma de se fazer gestão mais 

eficiente para o acompanhamento dos processos enquanto prevenção e não enquanto correção, 

a partir do momento que os erros ocorrem. Quanto a visão humana reiterou-se a necessidade de 

uma gestão política entre os servidores melhorando o contato interpessoal a partir do “conversar 

mais”. Uma possibilidade apresentada foi utilizar a tecnologia para alerta de atrasos no sistema 

com a finalidade de colaborar no gerenciamento dos processos pendentes do setor, pertinente a 

isso, o planejamento de rotinas é uma necessidade apontada que pode ser trabalhada 

inicialmente com um calendário de reuniões periódicas onde a partir destas reuniões que podem 

ser mensais, seria estabelecido um procedimento rotineiro de análise para um melhor feedback 

como também foi percebida a opção de se instrumentalizar relatórios mensais, simples e sem 

burocracias, desta forma, através do espaço para discutir rotinas administrativas pode-se 

melhorar a eficiência dos processos. 

Sem dúvida do ponto de vista relevância da pesquisa, uma das principais contribuições 

foi conseguir vislumbrar os dados falarem através dos cenários de análise – AS IS e redesenho 

– TO BE coordenados por quatro indicadores que juntos convergiram à checagem quanto a 

gestão/mapeamento e ação corretiva quanto às possibilidades de melhoria/ intervenção, 

permitindo alcançar os resultados esperados, conforme demonstra a Figura 17. 

 Outra relevância destacada pertinente ao estudo foi a contribuição teórica para a 

integração diagnóstico de processo crítico utilizando-se das metodologias dos ciclos BPM e 

PDCA, inovando no ponto de vista da gestão de processos pela engrenagem realizada utilizando 

do PDCA para percorrer os caminhos que chegariam à checagem, entendida como AS IS e 

redesenho, entendida como TO BE, ao mesmo tempo buscando automatizar a modelagem do 

método de diagnóstico de processo crítico, através do Bizagi Modeler, software de notação e 

modelagem de processos, o que permitiu tal como demonstrado na Figura 15. 

 A partir do método modelado, foi possível a elaboração do plano de diagnóstico a ser 

apresentado ao gestor da unidade. Este plano conclui as principais relevâncias observadas do 

estudo, pois com ele, além do método proposto, possibilita ao gestor implantar sem maiores 

custos, demonstrando utilidade e viabilidade para implementação, além de, possibilitar outros 
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agentes a realizar diagnósticos de processos críticos e fazer proposituras à gestão, contribuindo 

assim com a eficiência do acompanhamento de processos e consequentemente com a qualidade 

na prestação dos serviços públicos, a Figura 16 sintetizou o plano. 

A produção apresenta aplicabilidade pois contribui com melhorias na qualidade da 

prestação do serviço, é de interesse comum aos envolvidos, apresentará retorno benéfico para 

os usuários ao ser submetida à aprovação pelo principal gestor do campus estudado.  

O produto tecnológico também traz inovação, visto que almeja propor implementação 

de modelo de acompanhamento de processos mapeados, algo ainda inexistente na realidade 

institucional e de grande relevância para o controle eficiente das atividades desempenhadas pela 

administração pública em especial nas instituições federais de ensino. 

O produto desta pesquisa viabiliza o entendimento dos processos, agilidade e redução 

no tempo de execução das tarefas, transparência e eficiência na condução do fluxo, eliminação 

de barreiras, melhoria da produtividade, satisfação do usuário com o serviço prestado, 

segurança nas informações repassadas, estabelecimento de prazos, definição de prioridades, 

dentre outros. Ressalta-se que a área impactada por este trabalho é a administração pública 

federal. 

As principais limitações do trabalho percorreram entre o interesse dos participantes e os 

prazos entre coleta, análise e possíveis implementação, além de estarmos vivenciando um 

momento de pandemia em virtude do COVID-19. Os produtos tecnológicos não 

necessariamente precisam ser implementados na instituição, pois uma avaliação dos resultados 

reais demandaria um tempo além do disponibilizado para este tipo de dissertação de mestrado, 

os conhecimentos gerados e produtos tecnológicos podem ser estabelecidos como proposituras, 

para implementação em trabalhos futuros. 

O risco considerado mais alto do estudo foi o despertar nos agentes públicos envolvidos 

no processo o interesse em participar e colaborar com a pesquisa no apontamento e solução das 

problemáticas elencadas pois este procedimento a ser implementado depende de como o 

pesquisador conduzirá os levantamentos dos dados a serem analisado bem como também de 

como os agentes envolvidos prestarão as informações necessárias para que se tenha os 

resultados reais. Vale ressaltar a importância também do gestor estar engajado para que o 

procedimento seja implantado uma vez que são mobilizados servidores para atender as 

demandas.  

Acredita-se que possíveis mudanças serão aceitas uma vez que é notório a necessidade 

de se aperfeiçoar os procedimentos relacionados aos processos para garantir eficiência na 

prestação dos serviços, melhorando o acompanhamento dos processos.  
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A sociedade é quem mais se beneficiará com o estudo e aplicação, uma vez que 

diagnósticos com vistas à intervenção em processos críticos gera transparência e informações 

mais seguras, claras e bem definidas, além de possibilitar à organização minimizar os impactos 

na gestão decorrentes das falhas operacionais nos fluxos dos processos visando sempre a 

qualidade do serviço prestado ao cidadão. 

Acredita-se que todos os elementos que envolvam a gestão de processos dentro de um 

órgão são passiveis de mudanças e adequações sendo intocável apenas o que compete à parte 

legal e normativas que regem a administração pública. Os órgãos de controle estão 

constantemente solicitando adequações nos processos para atender o que se espera de uma 

gestão com qualidade e gerenciamento dos riscos institucionais.  

Neste sentido buscou-se com o estudo facilitar a implementação do procedimento aqui 

angariado, bem como a partir deste diagnóstico, possibilitar estudos futuros a respeito de 

implementações e possíveis instrumentos intervencionistas quanto à solução dos problemas 

encontrados. 
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APENDICE A – TERMO DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE 

PESQUISA 

 

TERMO DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

Ilmo. Sr. - Diretor Geral do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de,  

 Solicitamos a V. S.ª anuência para realização da pesquisa intitulada 

“Procedimento de diagnóstico para processo crítico: Aplicação em um Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia” a ser realizada pela mestranda Michelle de Oliveira Costa 

do Mestrado Profissional em Administração da Universidade Federal Fluminense (UFF) em 

parceria com o IF. A pesquisa está sendo realizada sob orientação do Professor Doutor Márcio 

Moutinho Abdalla com o objetivo de propor um procedimento de diagnóstico (produto 

tecnológico) como solução para o problema de acompanhamento mais eficiente dos processos 

acadêmicos mapeados na instituição pública de ensino. 

Neste sentido, para realização da pesquisa, será necessária a realização de entrevistas 

individuais com alguns servidores que se enquadrem no perfil desejável para atender ao 

objetivo da pesquisa no Departamento de Ensino do campus para que eles possam, com base 

na sua opinião, ajudar na construção do produto tecnológico referido. Informamos que a 

confidencialidade dos nomes dos servidores e do campus será mantida e os dados serão 

trabalhados de maneira consolidada. 

Declaramos conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras e, conforme a 

resolução 510/2016 do CNS, essa pesquisa não precisa ser registrada nem avaliada pelo sistema 

CEP/CONEP pois trata-se de: 

✓ Pesquisa de opinião pública com participantes não identificados;  

✓ Pesquisa que utiliza informações de domínio público; 

✓ Pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem na prática 

profissional e que não revelam dados que possam identificar o sujeito; 

 Na certeza de contarmos com a colaboração de V.S.ª, agradecemos a atenção, 

ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário. 

         ____/______/______. 

 

 

 

(    ) Concordamos com a solicitação   (     ) Não concordamos com a solicitação 

 

 

 

  

_________________________________ 

Prof. Dr. Márcio Moutinho Abdalla 

Orientador da Pesquisa – MPA/PPGA/UFF 

___________________________________ 

Michelle de Oliveira Costa 

Mestranda – MPA/PPGA/UFF 

___________________________________ 

Prof. Dr. Diretor Geral do Campus 
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APENDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação: 

Título do Projeto de Pesquisa: Procedimento de diagnóstico para processo crítico: 

Aplicação em um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Pesquisadora Responsável: Michelle de Oliveira Costa. 

Orientador: Prof. Dr. Márcio Moutinho Abdalla. 

 

Participante: ______________________________________________________________ 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

“Procedimento de diagnóstico para processo crítico: aplicação em um Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia” de responsabilidade da pesquisadora Michelle de 

Oliveira Costa. 

 

Leia cuidadosamente o que segue e me pergunte sobre qualquer dúvida que você tiver. Após 

ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso aceite fazer parte do estudo, assine 

ao final deste documento, que consta em duas vias. Uma via pertence a você e a outra à 

pesquisadora responsável. Em caso de recusa você não sofrerá nenhuma penalidade. 

 

Declaro ter sido esclarecido sobre os seguintes pontos (Resolução 510/16, CNS): 

 

1. Este trabalho aborda um procedimento de acompanhamento de processos mapeados, 

que vem a diagnosticar - com base nas práticas adotadas e impressões pessoais - 

processo crítico de um campus do Instituto Federal em detrimento dos resultados 

esperados. Neste sentido, a situação problema de pesquisa deste estudo delineia-se 

em torno do desafio de conseguir que um departamento acompanhe processos 

mapeados identificando pontos críticos para buscar soluções. Parte-se então, da 

seguinte questão: Como diagnosticar processo crítico de modo a ter um 

acompanhamento de processos mapeados mais eficiente? No intuito de responder à 

questão, a presente pesquisa tem por objetivo geral propor um plano de diagnóstico 

ao campus do Instituto Federal estudado. Para alcançar o objetivo geral estabeleceu-

se os seguintes objetivos específicos: Listar os processos do departamento de ensino 

que foram mapeados; esquematizar procedimento de identificação de processo 

crítico; classificar os processos mapeados de acordo com o nível de criticidade; 

diagnosticar processo crítico no departamento de ensino e considerar as 

possibilidades de intervenção. 

 

2. A minha colaboração nesta pesquisa consistirá em participar de entrevista individual, 

na condição de entrevistado, com a finalidade de auxiliar no diagnóstico de processo 

crítico através da alusão das práticas adotadas no fluxo dos processos e das 

percepções pessoais. O perfil esperado para esta pesquisa são colaboradores que 

detém certo conhecimento operacional e participam do fluxo dos processos 

investigados, bem como aqueles que respondem pela gestão do setor/ órgão alvo 

deste estudo. A duração média prevista para esta pesquisa é em torno de 30 a 40 

minutos e será realizada de modo individual, estando presente somente a 

pesquisadora acima mencionada e o participante convidado. Haverá registro de áudio 

na coleta da entrevista. 

 

3. Dado o caráter deste estudo, a execução da pesquisa não envolve riscos de saúde. 
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4. Ao participar desse trabalho contribuirei para esta pesquisa, melhoria dos processos 

públicos e desenvolvimento das atividades do órgão ao qual desenvolvo minhas 

atribuições. 

 

5. A minha participação neste trabalho deverá ter a duração de 30 a 40 minutos. 

 

6. Não terei nenhuma despesa ao participar da pesquisa e poderei deixar de participar 

ou retirar meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e não 

sofrerei qualquer prejuízo. 

 

7. Fui informado e estou ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a 

pagar, por minha participação, no entanto, caso eu tenha qualquer despesa decorrente 

da participação na pesquisa, serei ressarcido. 

 

8.  Meu nome será tratado com padrões profissionais de sigilo e não será identificado 

em nenhuma publicação, assegurando assim a minha privacidade, e se eu desejar 

terei livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo 

e suas consequências, enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da 

minha participação.  

 

9. Fui informado que os dados coletados serão utilizados, única e exclusivamente, para 

fins desta pesquisa e que os resultados poderão ser publicados. 

 

10. Qualquer dúvida, pedimos a gentileza de entrar em contato com Michelle de Oliveira 

Costa, pesquisadora responsável pela pesquisa, telefone: e-mail:  
 

 

Eu,__________________________________________________________________, 

RG nº ____________________________ fui informado(a) dos objetivos do presente estudo, 

de maneira clara e detalhada, bem como esclareci minhas dúvidas. Sendo assim, declaro que 

concordo em participar do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

Cidade-Estado,        de _____________________ de 2019. 

 

 
________________________________ 

Assinatura do(a) participante 
 

Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período 

de 5(cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas 

vias originais, sendo que uma será arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida a você. 
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APENDICE C – ROTEIRO GUIA DE ENTREVISTA 

No processo de fabricação de um bolo em uma confeitaria, se faltar um ingrediente ou se 

errarmos na dosagem estabelecida na receita corre-se o risco de perder a massa por completo 

e caso a falha não seja verificada na linha de produção, chegando ao consumidor final, pode-

se perder o cliente. Trazendo essa contextualização para a realidade administrativa de uma 

organização pública como o departamento de ensino de um Instituto Federal de Ensino, na 

sua visão, fale sobre os processos acadêmicos e a sua gestão? 

 

É muito comum uma instituição de ensino sofrer advertências, até mesmo penalidades, 

decorrentes de vistorias de órgãos de controle quando o assunto é processos acadêmicos. 

Falhas operacionais tais como a falta de confiabilidade nas informações repassadas, prazos 

indefinidos para conclusão de parecer nos processos, constantes retrabalhos, tarefas 

acumuladas são algumas das tantas problemáticas que impactam o desempenho eficiente dos 

processos. Em relação aos possíveis problemas em fluxo de processos, há no departamento 

de ensino algum problema que considera urgente de solução? Fale sobre isso. 

 

Sobre os problemas urgentes em solução, fale sobre os processos acadêmicos que tramitam 

no departamento de ensino que considera crítico? Há um mais crítico? 

 

Fale mais sobre as possíveis causas e consequências dos problemas neste processo 

considerado crítico. 

 

Cada vez mais o serviço público está sendo orientado a gerir por resultados, inclusive é um 

fator chave para a destinação de recursos públicos. As instituições têm adotado ferramentas, 

como por exemplo o mapeamento através de fluxogramas, de forma a orientar as práticas 

adotadas nos processos. Poderia descrever o fluxo padrão deste processo?  Como funciona a 

prática? Há uma padronização institucional?  

 

Para melhorar processos, muito se têm utilizado metodologias de gestão como por exemplo 

a modelagem dos processos que sinteticamente podemos definir como verificar a situação 

atual e desenhá-la, identificar o que está errado ou em desuso para propor melhorias. Se 

tivesse autonomia para intervir neste processo crítico, o que mudaria? 

 

Em relação as causas e consequências dos problemas detectados, quais as possíveis soluções 

visualizadas?  

 

Se os problemas apontados fossem solucionados o que teremos como resultado neste 

processo? 

 

Esta entrevista aborda um diagnóstico de processo crítico em um departamento de um 

Instituto Federal. Como este que realizamos, pode haver outros processos considerados 

críticos em outros departamentos e até mesmo em outros Institutos. Em sua opinião, qual a 

melhor forma a ser implantada por uma instituição para diagnosticar periodicamente 

processos crítico e propor soluções? 

 

Se este material a ser produzido tivesse que atender a quesitos de qualidade e facilidade de 

uso por qualquer operador, sua opinião permaneceria essa? 
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Gostaria de ser comunicado do resultado desta pesquisa e das possíveis implicações 

práticas? 

 

(Para gestor- aprovação do produto tecnológico) Qual a sua opinião sobre a proposição de 

um plano de diagnóstico de processo crítico na unidade ao qual é gestor como forma de 

incentivar a melhoria periódica das práticas adotadas e intervenção mais eficiente? 

 

Pensamentos finais: Além do que foi discutido, há algo que queira acrescentar? 
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