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Resumo
Considerando os processos como a base do funcionamento das organizações, fonte de transparência
e melhoria contínua, o presente trabalho objetiva mapear e analisar os processos mais solicitados
pelos alunos de graduação do curso de administração da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN) à Coordenação do Curso através da identificação, elaboração e descrição os fluxos de
atividades. Para isso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os secretários da
coordenação e questionários semiabertos com os alunos do curso, com finalidade exploratóriodescritiva e amplitude de estudo de caso por tomar profundidade em uma realidade. Após realizada a
identificação dos processos mais utilizados (contrato de estágio não-obrigatório, aproveitamento de
disciplinas e abatimento de horas complementares) foi realizada a elaboração dos fluxos através da
notação BPMN com o uso do software Bizagi Process Modeler.
Palavras chave: Processos Organizacionais, Mapeamento de Processos, Gerenciamento de
Processos, BPMN.

Process Mapping: A Case Study in Coordination of the Management
Course of UFRN
Abstract
Considering the process as the basis of the functioning of organizations, transparency and continuous
improvement source, the present study aims to map and analyze the processes most requested by
undergraduate students of management of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN)
for Coordination Course through the identification, preparation and description of the activity
streams. For this, semi-structured interviews were conducted with the secretaries of Coordination and
half-open questionnaires with students of the course, with exploratory and descriptive purpose and
case study amplitude to take deep into a reality. After making the identification of the most used
processes (non-mandatory internship contract, use of disciplines and reduction of additional hours)
was made the elaboration of flows through the BPMN notation using the Bizagi Process Modeler
software.
Key-words: Organizational processes, Mapping Processes, Process Management, BPMN.
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1 Introdução
O maior desafio do administrador público é de ordem gerencial, ao invés de econômica ou
social. Maior capacidade de gestão é exigida quando mais escassos forem os recursos e
maiores as demandas sociais. Portanto, para fazer a diferença entre ser ou não ser eficiente,
atingir ou não bons resultados, fracassar ou ter sucesso é indispensável ter capacidade de
gestão como competência estratégica (BRASIL, 2009), uma organização pode alcançar seus
objetivos de negócio de uma forma eficiente e eficaz se as pessoas e outros recursos da
empresa, tais como sistemas de informação, desempenham bem juntos (WESKE, 2012).
Além disso, vale salientar que “cada uma das partes de qualquer negócio está relacionada
com o gerenciamento de processos. [...] Os processos estão em todos lugares, e todos os tipos
de gerente têm algo a aprender estudando o gerenciamento de operações e de processos”
(SLACK et al., 2008, p. 31). Na administração pública, em contraposição a administração
privada, existem várias barreiras que impedem a prática de gestão de processos e aumentam
as chances de insucesso, tais como: a influência política, regras específicas da administração
pública, mudanças na gestão de organizações, entre outros (SILVA, 2014, p. 77).
Com base nisso, nota-se que o conhecimento de gerenciamento dos processos colabora com
o administrador público a superar os desafios existentes. Esse intuito gerou o problema dessa
pesquisa: quais são e como mapear os processos mais solicitados pelos alunos de graduação
do curso de administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) à
Coordenação do Curso? Sendo assim, este trabalho objetiva mapear estes processos, para
isso, tem como objetivo secundário identificar, elaborar e descrever os fluxos de atividades
que compõem os principais processos solicitados pelos alunos à coordenação do curso de
Administração da UFRN.
2 Referencial Teórico
Este capítulo aborda os principais conceitos que foram utilizados como base para cumprir os
objetivos estabelecidos, inicialmente com as definições mais básicas de processos
organizacionais, passando por mapeamento de processos e gestão de processos de negócio,
e, por fim, encerra com a notação utilizada na criação dos fluxos, BPMN.
2.1 Processos Organizacionais
Diversos autores classificam processos organizacionais como a base para o funcionamento
das organizações, como as engrenagens são fundamentais no funcionamento de um relógio,
por exemplo. São atividades que transformam uma situação, produto ou dado que, quando
manipulados ou adicionados insumos, geram resultados (ALVES FILHO, 2001), compostos
por diversas etapas de produção ou atividades a serem executadas (DE SORDI, 2012)
visando atender as necessidades (internas e externas) dos clientes com base na transformação
de entradas organizadas de recursos (SLACK et al., 2008, p. 30). Ballestero-Alvares (2012,
p. 9) comenta, ainda, que “denomina-se processo uma determinada sequência estruturada e
predefinida de ações que transforma os insumos captados em saídas e as oferece ao ambiente,
agregando valor a partir do momento em que manipula adequadamente esses insumos”.
O gerenciamento do próprio trabalho é o foco dos processos, não importa o nível
organizacional, deve-se procurar alcançar visão holística do negócio e identificar
oportunidades de melhoria (OLIVER, 2010, p. 64). Além disso, Miguel (2012, p.97) ressalta
que “o gerenciamento eficaz dos processos organizacionais gera resultados positivos no
sentido de aumentar a qualidade dos produtos e também de melhorar o desempenho
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organizacional”.
Nessa mesma linha de pensamento, Paim et. al. (2009, p. 25-26) comentam que a gestão de
processos é útil a todas organizações, sejam elas privadas, públicas ou do terceiro setor e
relata os seguintes resultados e benefícios: a) “uniformização de entendimentos sobre a forma
de trabalho através do uso dos modelos de processo para a construção de uma visão
homogênea do negócio”; b) “melhoria do fluxo de informações a partir da sua identificação
nos modelos de processo e, consequentemente, do aumento do potencial prescritivo das
soluções de automação”; c) “padronização dos processos em função da definição de um
referencial de conformidade”; d) “melhoria da gestão organizacional a partir do melhor
conhecimento dos processos associados a outros eixos importantes de coordenação do
trabalho, com, por exemplo, indicadores de desempenho, projeto organizacional, sistemas de
informação, competências, entre outros”; e) “aumento da compreensão teórica e prática sobre
processos, ampliando as possibilidades de reflexão, diálogo e ação voltada ao
desenvolvimento e aprimoramento dos mesmo”; f) “redução de tempo e custos dos processos,
com enfoque econômico-financeiro”; g) “redução no tempo de atravessamento de produtos”;
h) “aumento da satisfação dos clientes”; i) “aumento da produtividade dos trabalhadores”; e,
j) “redução de defeitos”.
2.2 Gerenciamento de Processos de Negócio
Historicamente, Harmon (2013) recorda que a concepção atual BPM, Business Process
Management, em português, Gestão de Processos de Negócio, é oriunda da influência de
diversos movimentos, tais como: Fordista e Taylorista de simplificação do trabalho, por meio
das metodologias de Gestão da Qualidade Total - TQM, Lean e Seis Sigma, e, logo mais, do
Modelo de Maturidade de Capacidade - CMM. Assim como exemplificado na Figura 1.
Paralelamente, Hammer (2015, p. 3) cita que BPM tem dois antecedentes intelectuais
primários, o primeiro deles foi o trabalho de Shewart e Deming com o Controle Estatístico
do Processo (e, logo mais, com o Seis Sigma) e o segundo, sua própria criação, o BPR, a
Reengenharia de Processos de Negócio.
Já Weske (2007, p. 4) complementa relatando que BPM foi influenciada por conceitos e
tecnologias de diferentes áreas de administração de empresas e ciência da computação e com
raízes na tendência orientação do processo da década de 1990, quando uma nova forma de
organizar as empresas com base em processos de negócios foi proposta.
BPM refere-se a projetar e executar processos de negócio (HAVEY, 2005), possibilitando às
organizações alcançarem seus objetivos através da melhoria, gerenciamento e controle de
seus processos (SOUSA NETO & MEDEIROS JUNIOR, 2008) e baseada na constatação de
que cada produto ou serviço que a organização oferece ao cliente é o resultado de uma série
de atividades realizadas (WESKE, 2012).
Por fim, Campos (2007, p. 3) sintetiza que o processo deve ser tratado como uma fonte de
valor para a organização e não pode ser deixado lado, após a implantação deve haver um
acompanhamento contínuo do processo, desde as atividades e sequências até a alocação de
recursos. BPM, assim como o ciclo DMAIC (definir, medir, analisar, melhorar e controlar)
remetem ao ciclo PDCA ao ser estabelecido o princípio que deve haver aperfeiçoamento
contínuo ao serem iniciados novos ciclos de gestão (CARVALHO, p. 4).
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Fonte: Harmon, 2013, p. 38.
Figura 1 - Visão Geral

2.3 Modelagem de Processos de Negócio
Modelar processos significa construir modelos (BALDAM, VALLE & ROZENFELD, 2014,
p. 106) que são importantes durante os vários estágios do ciclo de vida BPM, onde há vários
motivos para se modelar os processos como a simplificação e compartilhamento da
compreensão com as pessoas que os estão operando diariamente (DUMAS et al., 2013, p.
63).
A modelagem de processos pode trazer benefícios como a formalização do processo existente
e identificação das melhorias necessárias, facilitação do fluxo de maneira automatizada e
eficiente, aumento da produtividade, permite a resolução de problemas difíceis e há
simplificação das regulamentações e questões de conformidade (HAVEY, 2005), além de
melhorar a compreensão dos processos e identificar e prever problemas (DUMAS et al.,
2013, p. 63).
Existem várias abordagens de modelagem orientada a atividade, como EPCs (Event-driven
Process Chains, (Cadeia de Processos Dirigida por Eventos), diagramas de atividades UML
(Unified Modeling Language, Linguagem de Modelagem Unificada), BPMN (Business
Process Model and Notation, Modelo e Notação de Processos de Negócio), entre outras
(REIJERS, MENDLING & RECKER, 2015, p. 172; HOUY, FETTKE & LOOS, 2015, p.
157). A escolhida, por sua popularidade, para esse trabalho foi a BPMN, que de acordo com
Baldam, Vale e Rozenfeld (2014, p. 126) tem sido utilizada intensamente em novos projetos
de processos.
BPMN fornece às empresas a capacidade de compreender os seus procedimentos internos de
negócios em uma notação gráfica e dá as organizações a capacidade de comunicar esses
procedimentos de uma forma padrão. Além disso, a notação gráfica facilita o entendimento
das colaborações de desempenho e transações de negócios entre as organizações. Isso irá
garantir que as empresas e participantes em seus negócios vão compreender-se e permitirá as
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organizações se adaptarem às novas circunstâncias de negócios interna e B2B rapidamente
(BUSINESS PROCESS MANAGEMENT INITIATIVE, 2016). Logo em seguida, no
Quadro
1,
estão
representados
os
principais
itens
do
BPMN:

EVENTOS
Evento Inicial: Indica que um determinado processo ou coreografia será iniciado e é descrito
como um acionador, que define a causa do evento. Os principais eventos iniciadores de um
processo são mensagem, tempo e regra.

OBJETO DE FLUXO

Evento Final: Os eventos indicam quando um processo ou coreografia vai terminar e tem a
descrição de resultados.
ATIVIDADES
Atividade: é um termo genérico para o trabalho realizado em um processo na empresa. Uma
atividade pode ser atômica ou não-atômica. Os tipos de atividades que são uma parte de um
modelo de processo são: sub-processo e tarefas, que são retângulos arredondados.
GATEWAYS
Gateway Exclusivo: é usado para criar caminhos alternativos dentro de um fluxo de processo.
Este é basicamente o "ponto de desvio na estrada" para um processo. Para uma dada instância
do processo, apenas uma das vias pode ser feita
Gateway Paralelo: é usado para sincronizar (combinar) fluxos paralelos e criar fluxos
paralelos. É também um tipo de condição de corrida. Neste caso, no entanto, quando o evento
é acionado e o processo é instanciado, os outros eventos da configuração Gateway não estão
desativados.

SWINLANE

CONEXÃO

Fluxo de Sequência: Um fluxo que se origina a partir de um evento de início e continua através
de atividades em caminhos alternativos e paralelos até atingir um evento final.
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Fluxo de Mensagem: é um objeto de conexão que mostra o fluxo de mensagens entre dois
participantes. O Fluxo de Mensagens é representado por um tracejado salteado.
Associação: é um objeto de conexão que é usada para conectar informações e Artefatos com
o fluxo de objetos. Uma associação é representada como uma linha pontilhada gráfica com
uma ponta de seta para representar a direção do fluxo.
Piscina: é a representação gráfica da colaboração entre participantes. Um Participante
representa uma entidade parceira específica (por exemplo, uma empresa) e/ou uma entidade
genérica (por exemplo, um comprador, vendedor ou fabricante). Uma Colaboração é uma
coleção de mensagens trocadas entre Participantes. Representa um Participante em uma
Colaboração. Graficamente, uma piscina é um recipiente para particionar um Processo de
outras Piscinas e Participantes.
Raias: é uma partição que é usada para organizar e categorizar atividades dentro de uma
piscina. Uma pista se estende a todo o comprimento da piscina na vertical ou na horizontal.
Raias são muitas vezes utilizados para coisas como papéis internos (por exemplo, Gerente,
Associados), sistemas (por exemplo, uma aplicação corporativa), ou um departamento interno
(por exemplo, transporte, finanças).
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Agrupamento: é um artefato que fornece um mecanismo visual para agrupar elementos de um
diagrama informalmente.
Anotação: são um mecanismo de um modelador para fornecer informações adicionais para o
leitor de um diagrama BPMN.

Objeto de Dados: é a representação gráfica de objeto que carrega algum tipo de informação,
como um documento, um recibo, uma receita, um manual, por exemplo.

Fonte: Object Management Group (2013) e De Sordi (2012)
Quadro 1 - Principais elementos do modelo BPMN

3 Metodologia
Primeiramente, foi realizada uma entrevista semiestruturada com os secretários da
Coordenação do Curso de administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
na finalidade de conhecer os processos que são solicitados com maior frequência pelos alunos
de graduação. A partir dessas informações, foi elaborado o questionário semiaberto,
composto pelas informações coletadas com os secretários, e, também, com a possiblidade de
extrair a opinião dos alunos.
Logo mais, as questões fechadas foram tratadas com base estatística descritiva e as abertas
através de análise de conteúdo com agrupamento de respostas similares. Obtidas respostas
dos alunos, novamente os secretários foram entrevistados para levantar os fluxos de
atividades dos processos. O material resultante serviu como base para os autores modelarem
os processos na notação BPMN através do software Bizagi Process Modeler.
Sendo assim, a pesquisa é de finalidade exploratória e descritiva e trabalhou tanto com
variáveis de natureza qualitativa, as entrevistas e as questões abertas do questionário, quanto
com quantitativas, questões fechadas do questionário. Caracteriza-se ainda como estudo de
caso por investigar um fenômeno contemporâneo em seu contexto no mundo real, com a
delimitação clara das fronteiras onde uma realidade específica foi estudada com profundidade
(YIN, 2015).
4 Resultados
Diariamente os estudantes dão entrada em processos administrativos na coordenação do
curso e, com isso, surge a necessidade de acompanhamento do andamento desses processos
e quais os seus resultados, tendo em vista que tais resultados podem ser fundamentais na
decisão dos estudantes em alguns aspectos, como quais disciplinas devem ser cursadas no
semestre, por exemplo. Essa necessidade foi identificada através da verificação das respostas
dos alunos no questionário. Por isso, é fundamental que o cliente, o aluno, saiba do trâmite e
da análise de sua solicitação, bem como o tempo aproximado de atendimento e,
consequentemente, do resultado.
Através da pesquisa com os estudantes e do mapeamento dos processos, foram identificados
pontos fortes e fracos, bem como o nível de acesso à informação e andamento do processo
estão expostos para os graduandos. Os resultados da pesquisa impactarão todos os alunos que
utilizam, em algum momento, os processos de competência da coordenação do curso, bem
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como os servidores responsáveis pelo andamento dos processos e seus resultados finais. Na
pesquisa, em uma análise quantitativa, foi identificado que 76,6% dos alunos participantes
deram entrada em ao menos um processo na coordenação do curso e, do total, 60% dá entrada
com frequência menor que anual. Através da análise qualitativa das respostas dos alunos,
ficou identificada, principalmente, a necessidade de transparência durante o processo e o
feedback de seus resultados, o que evidencia a importância deste estudo.
Foi identificado através de tratamento descritivo dos dados obtidos na pesquisa que os
processos mais requeridos pelos alunos, assim como demonstrado no Gráfico 1, são
relacionados a solicitação de:
a) assinatura no contrato de estágio não-obrigatório, presente 48% das respostas;
b) aproveitamento de disciplinas, presente em 29% das respostas; e,
c) abatimento de horas complementares na carga-horária do curso, presente em 27% das
respostas.
Além disso, a pesquisa apontou que cerca de 23% dos discentes respondentes ainda não
solicitou nenhum processo.

Fonte: Pesquisa (2016)
Gráfico 1 - Solicitações

4.1 Contratação de Estágio
Existem, basicamente, dois tipos de processos que envolvem a Contratação de Estágio, o
primeiro deles é o Processo de Iniciação em estágio não-obrigatório, apresentado na Figura
3, que possui alguns requisitos legais, presentes na Lei nº 11.788/2008 - Lei do Estágio, que
precisam ser cumpridos.
Na Coordenação do Curso de Administração o primeiro passo é levar o Termo de
Compromisso do Contrato de Estágio para apreciação para assinatura do Coordenador do
Curso, entretanto esse passo pode ser invertido, o Contrato pode ser assinado primeira,
também pela parte Contratante, desde que as duas partes assinem o documento em 3 distintas
vias, um que será arquivada na Coordenação, outra deverá ser entregue a Contratante e a
última pertence ao Estudante. Por fim, o último passo é o registro do estágio no sistema pela
Coordenação.
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Fonte: Pesquisa (2016)
Figura 2 - Requisitos do termo de compromissos (contrato de estágio)

Fonte: Pesquisa (2016)
Figura 3 - Processo de Iniciação em estágio não-obrigatório

O segundo deles, é relacionado ao encerramento do estágio, descrito na Figura 4. Ao solicitar
o encerramento de estágio não-obrigatório, o estudante deve comparecer à Coordenação do
curso com os documentos necessários (termo de rescisão e avaliação do aluno no estágio)
para a realização do fechamento. Para isso, é necessário que todas as vias dos documentos
estejam assinadas pelos responsáveis tanto da empresa quanto da Universidade, bem como a
assinatura do aluno, para a conclusão do processo e registro no SIGAA.
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Fonte: Pesquisa (2016)
Figura 4 - Processo de encerramento de estágio não-obrigatório

4.2 Aproveitamento de Disciplinas
Existem duas formas de aproveitamento de disciplinas, sendo uma na Coordenação do curso,
e outra na Pró-reitoria de Graduação – PROGRAD/UFRN. Para dar início ao processo de
aproveitamento de disciplinas, é necessário que o estudante apresente os documentos
exigidos (histórico e ementa) para comprovar que cursou a disciplina e, posteriormente,
solicitar a análise dos documentos. Após essa avaliação, o coordenador ou o vice coordenador
dão o resultado do aproveitamento, seja positivo ou negativo.

Fonte: Pesquisa (2016)
Figura 5 - Processo de aproveitamento de disciplinas
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4.3 Abatimento de Horas Complementares
O primeiro passo para abater, solicitar aproveitamento, das horas complementares é a
realização do preenchimento do Formulário de Registro de Atividades Complementares, pelo
aluno, logo em seguida, deve anexar os certificados comprovantes ao formulário e entregar
esse material à Coordenação para que seja aberto um procedimento administrativo. Depois
da abertura, a Comissão de Avaliação confere se o que foi solicitado pode ser aproveitado de
acordo com a grade curricular do curso e os regulamentos existentes. Caso haja aprovação a
carga horária é incluída no histórico do discente, depois há arquivamento, caso contrário o
processo segue direto ao arquivamento.

Fonte: Pesquisa (2016)
Figura 6 - Abatimento de horas complementares

5 Conclusão
No caso estudado, os processos seguem parte do fluxo de forma manual (via formulários ou
processos administrativos em forma de papel físico), porém, também é utilizado o Sistema
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas na UFRN, o SIGAA, para armazenamento
de algumas informações, como, por exemplo, o cadastro de estágio que deve ser realizado
em um dos módulos do sistema, evidenciando que as ferramentas que a T.I. oferece devem
ser utilizadas o máximo possível, tendo em vista a otimização dos fluxo dos processos e a
permissão, em tempo real, de acompanhamento do andamento dos processos pelo o usuário.
O mapeamento e análise dos processos feitos através da ferramenta BPMN, bem como todos
os conceitos de processos e gerenciamento de processos trabalhados possibilitará que estes
sejam vistos de forma mais transparente. Levando-se em conta o que foi observado na
pesquisa e nas entrevistas, podemos concluir que é necessária uma maior integração entre os
usuários e os servidores, principalmente através da utilização de um canal de comunicação
direto (e-mail, sistema de informação) para que o aluno tenha acesso ao andamento do
processo e seus resultados de forma mais transparente e rápida.
Ainda assim, surgem como outras opções de trabalho para futuras pesquisas a realização do
mapeamento de todos os processos da Coordenação do Curso de Administração, a criação de
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manuais e procedimentos operacionais padrão que possam auxiliar e servir de consulta para
os alunos os servidores envolvidos nos trâmites processuais desse setor.
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