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BPM ACadêmico ECI-UFMG, mapeamento de processos e fluxos 

informacionais: procedimentos metodológicos aplicados  

 

As universidades públicas, além de desempenharem a sua função social para a            

sociedade por meio do ensino, pesquisa e extensão, possuem uma estrutura           

organizacional, no qual as informações recebidas são analisadas e convertidas em           

conhecimento. Em muitas situações, esse conhecimento fica no nível tácito, difícil           

de ser compartilhado. Dessa maneira, é preciso transformar esse conhecimento          

para a forma explícita - formal, sistemático, e de fácil comunicação e transferência.  

A Gestão do conhecimento permite tornar ativos intangíveis das organizações em           

informação valiosa, com o mapeamento de processos torna-se possível reconhecer          

e visualizar o conjunto de atividades de uma instituição.  

A partir da metodologia da aprendizagem por projetos, denominada Pedagogia de           

Projetos (PP), foi criado o Projeto BPM Acadêmico, no intuito de mapear os             

processos referentes às atividades-meio da Escola de Ciência da Informação (ECI)           

da Universidade Federal de Minas Gerais, para proporcionar condições favoráveis          

para a eficácia na gestão dessa unidade acadêmica.  

O Projeto de Extensão BPM ACadêmico tem como objetivo macro o mapeamento e             

a modelagem de todos processos dos setores que compõem o organograma da            

ECI. Os procedimentos metodológicos, são de natureza aplicada e descritiva, com           

abordagem qualitativa, e utiliza-se ainda, do método pesquisa-ação. Segundo         

decisão estratégica da Diretoria da ECI, e a partir do número de docentes             

disponíveis para coordenar cada equipe de trabalho, definiu-se os cinco setores:           

Secretária, Serviços Gerais, Seção Pessoal, Contabilidade e Compras; esses         

setores fazem parte da Fase 1. Para cada setor, foi designado uma equipe de              

trabalho composta por um docente responsável e, pelo menos, um bolsista (aluno            

de graduação).  

Os procedimentos metodológicos adotados consistiram em: 1) Definir critérios de          

prioridade para iniciar o mapeamento e dos papéis e responsabilidades dos membro            

do projeto; 2) Definir cronograma de execução das tarefas; 3) Capacitar a equipe do              

projeto e os funcionários dos setores nas tarefas de mapear, descrever e desenhar             



os processos, este último por meio do software BizAgi; 4) Descrever e mapear os              

processos da ECI/UFMG: as-is e to-be; 5) Validar e ajustar os processos descritos e              

desenhados de cada equipe; 6) Compilar as experiências e lições aprendidas; e 7)             

Desenvolver cientificamente a abordagem do assunto na Ciência da Informação.  

A Fase 1 do projeto, foi finalizada recentemente, e consistiu na elaboração dos             

descritivos e no mapeamento dos processos com uso do software BizAgi referente            

aos cinco setores já mencionados. Foram entregues as versões finais das planilhas            

do descritivo dos setores pelas equipes e o desenho do fluxo dos processos, e              

ainda o registro das lições aprendidas no referido período. 

O projeto encontra-se na Fase 2, onde 05 (cinco) novos setores da unidade             

acadêmica estão sendo descritos e mapeados, dando continuidade ao cronograma          

e plano de ação do projeto.  

Palavras chave: Modelagem de Processos. Mapeamento de processos. Fluxo         

informacional. Unidade Acadêmica. Escola de Ciência da Informação. UFMG. 

 


