
BPM ACadêmico, mapeamento de processos e fluxos informacionais: escopo 
do projeto de extensão 

 Introdução 

Trata-se de um projeto de Extensão, que consiste em um conjunto de ações processuais 
contínuas, com objetivo específico e prazo determinado. Neste caso específico, o BPM Acadêmico é 
composto de ações processuais contínuas, com cronograma definidos, composto por atividades 
executadas sucessivamente para serviço específico, para o aperfeiçoamento dos setores 
envolvidos (AGANETTE; MACULAN e LIMA, 2018). 

Pretende-se que o projeto seja concluído em 04(quatro) anos, sendo que a primeira fase, a de 
planejamento teve início em novembro de 2017. A segunda fase, do descritivo e mapeamento dos 
processos é realizada por meio de entrevistas em cada seção da ECI, o que gera a descrição dos 
principais processos, atividades e respectivos registros informacionais.  

O BPM ACadêmico, conta com o apoio da diretoria da ECI; do grupo de pesquisa RECRI; de alunos 
de graduação na UFMG em biblioteconomia e Sistemas de Informação; e de alunos do PPG-GOC e 
técnicos administrativos da ECI. 

Fazem parte do escopo de trabalho do referido projeto: 

1) Elaboração de um plano de ação com critérios de prioridade de cada setor da ECI e seus 
respectivos processos: juntamente com a diretoria da ECI, e a equipe do projeto, definiu-se 
10(dez), para serem trabalhados: i) Secretaria Geral; ii) Serviços Gerais; iii) Seção de Pessoal; iv) 
Contabilidade; Compras; vi) Biblioteca; vii)CATI-LTI; iix) Patrimônio e almoxarifado; ix)Cenex; 
x)Sessão de ensino. 

2) Elaboração de cronograma de execução do projeto: de acordo com plano de ação elaborado e 
definição de papéis e responsabilidades. 

3) Capacitação para que estejam aptos a descreverem e mapearem os processos e atividades de 
acordo com seu setor de atuação. 

4) Descrição dos processos de cada setor, este produto documenta cada processo e seu respectivo 
registro informacional. 

5) Desenho dos processos. Por meio dos descritivos, transforma-se a linguagem natural em 
linguagem BPMN. A ferramenta utilizada é o Bizagi. 

6) Validação e ajuste periódico, de acordo com o cronograma estabelecido, os processos descritos 
e desenhados por cada setor da ECI; 

7) Avaliação e redefinição dos papéis, competências, responsabilidades e atribuições de cada 
funcionário de acordo com os processos e atividades da ECI. 

8) Produção de artigos. 

Considerações Finais: 

Conclui-se que os resultados do referido projeto, podem ser utilizados como parâmetros para 
gestão de processos em outras instituições acadêmicas, e contribuem para a área da Ciência da 
Informação em relação  a estudos de gestão de processos no contexto de organizações de ensino 
público superior.  

  

 


