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 Otimizar as atividades de uma organização, passa primeiramente pela 

identificação, descrição e desenho dos seus processos. Compreender e saber 

como empregar a gestão de processos, propicia uma redução de custos, do 

esforço e aprimora os resultados em uma organização. A orientação para 

processos, com o foco nas atividades geradoras de valor para os clientes, e a 

percepção da organização como cadeia de atividades interligadas por 

departamentos, trouxe resposta poderosa para muitos problemas que 

enfrentavam organizações estruturadas por função e orientadas para produtos 

(GARVIN, 1998). 

O Projeto de Extensão BPM ACadêmico tem como escopo inicial o 

mapeamento e a modelagem de todos os processos dos setores que compõe o 

organograma da ECI, tanto para as atividades meio, quanto finalísticas. E está 

sendo implantado por meio da divisão dos setores e a esquematização das 

funções. Com isso é possível mapear e aprimorar as oportunidades e gaps de 

cada setor. 

Neste contexto, o acesso aos dados e suas atualizações, assim como 

o acesso às informações em ambiente virtual, por meio de um website, se 

tornam indispensáveis. Ao se gerenciar o conteúdo por meio de um website, 

visa-se a excelência por meio de um plano de ações que suprem as 

necessidades reais e /ou latentes dos usuários deste serviço, fomentando a 

divulgação de modo eficiente aos dados do projeto. 

  Foi estabelecida uma metodologia para criação, desenvolvimento e 

manutenção do site do BPM ACadêmico, fixada por meio de etapas e metas a 



serem cumpridas de acordo com o escopo do projeto, o que garantiu assim 

qualidade do conteúdo publicado no site. Inicialmente, considerou-se o usuário 

e a experiência de navegação a ser provida com o site. Foi delineado, portanto, 

um arcabouço no qual institui-se: I) a definição da logomarca do projeto; II) a 

missão, visão e valores do projeto; III) o ambiente de hospedagem 

(Wordpress); IV) a arquitetura inicial da página e sua usabilidade; V), formulou-

se um wireframe simples que expunha a estrutura e os componentes presentes 

no site (como barras de navegação, atributos, imagens, ícones de acesso, feed 

de notícias, etc). 

             Após a publicação do site, www.bpmacademico.eci.ufmg.br, os 

artefatos produzidos evidenciaram-se como um canal de comunicação capaz 

de centralizar a informação de forma prática, ágil e acessível aos seus 

usuários.  A página foi idealizada, com intuito de evidenciar um design prático, 

que facilita o acesso às informações, tanto a usuários quanto a 

desenvolvedores. A elaboração de um site requer agrupar diversas habilidades 

e conhecimentos que possibilitem uma estrutura funcional e fluidez no acesso 

aos dados.  É importante manter os dados atualizados, aliando práticas 

organizacionais, de usabilidade, design e acessibilidade que projetem ao 

usuário a experiência de navegação eficiente e satisfatória. 
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