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RESUMO
A Escola da Ciência da Informação da UFMG se dedica para a formação de profissionais que lidam com a Ciência da
Informação, oferecendo cursos de nível superior em biblioteconomia, museologia e arquivologia. Para tal, a ECI
utiliza-se de uma estrutura administrativa como suporte para o correto funcionamento da instituição, sendo estas
secretarias, colegiados, seções de ensino, de pessoal entre outros. Em cada setor existem vários processos, atividades
e informações sendo diariamente executados, para o devido funcionamento da ECI. “Um processo é um grupo de
atividades realizadas numa sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem valor para
um grupo específico de clientes”. (GONÇALVES, 2000). Acredita-se assim, que para dar eficiência, propor melhorias
na gestão faz-se necessário mapear os processos e seus respectivos fluxos informacionais, o que justifica e motiva o
desenvolvimento do projeto de extensão: BPM Acadêmico, que contempla o mapeamento de todos os processos,
fluxos informacionais da ECI e o registro de lições aprendidas, com vistas a Gestão do Conhecimento. E ainda,
padronizar tais processos por meio da elaboração de manuais e procedimentos; incentivar a produção de artigos
científicos  e  fomentar  o  debate  da  temática  na  comunidade  acadêmica.  O  projeto  utiliza-se  da  metodologia,
internacionalmente conhecida: Business Process Management (BPM) que trata da gestão de processos de negócios
por meio de técnica e ferramentas com o intuito de aperfeiçoar os resultados obtidos pelas organizações através da
melhoria dos seus processos (DANDA, 2011). O projeto conta com uma equipe de 15 (quinze) profissionais, dividida
em equipe de gestão e de operacionalização. Tem em seu quadro, a diretora da ECI, professores da graduação do
curso  de  biblioteconomia,  do  grupo  de  pesquisa  RECRI,  da  pós-graduação  PPG-GOC  e  alunos  do  curso  de
biblioteconomia e sistemas de informação da pós-graduação. O projeto é gerenciado como base no guia do PMBOK
(Project  Management  Body  of  Knowledge).  No primeiro  semestre  de  2018,  realizou-se  a  abertura  do  projeto,
formalizada, por meio de uma reunião com toda equipe do projeto, e dos responsáveis por cada setor que compôs o
escopo inicial do projeto, com intuito de alinhar entendimentos e apresentar o escopo do projeto. Em seguida,
mapeou-se  e  documentou-se  os  processos  e  fluxos  informacionais  dos  5  (cinco)  setores  da  ECI,  inicialmente
escolhidos estrategicamente, sendo estes: serviço gerais, secretaria executiva, contabilidade, compras e seção de
pessoal. Cada setor foi acompanhado por uma equipe composta por um professor e um bolsista, que passaram a ter
encontros presenciais com os funcionários de cada setor, para treinamento da metodologia BPM, elaboração do
descritivo de processos,  mapeamento/desenho dos mesmos utilizando o software Bizagi  e o registro das lições
aprendidas. Atualmente, o projeto está em sua segunda Fase, que consiste na descrição e mapeamento/desenho de
novos 5(cinco) setores: Biblioteca; CATI/LTI; Almoxarifado e Patrimônio; CENEX e Seção de Ensino do curso de
Biblioteconomia. Pretende-se que ao final do ano de 2021, o projeto tenha contemplado todos os setores da ECI, que
de acordo com o organograma institucional, soma-se 28 setores. Com os processos e fluxos informacionais dos
setores da ECI mapeados, documentados e padronizados, poderá se pensar na implementação de melhorias de modo
corporativo,  visando  melhoria  continua  dos  serviços  prestados  para  o  público  interno  e  externo  da  ECI.
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