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RESUMO 
 

Este trabalho de conclusão de curso tem por objetivo apresentar as etapas de 
modelagem dos requisitos iniciais do projeto de desenvolvimento da Plataforma 
Pandora - Sistema Integrado de Gestão da Informação da Pós-Graduação Stricto 
Sensu da UNEB - e a estruturação do template do manual para sua 
operacionalização, numa perspectiva de integração das áreas de gestão e 
tecnologias, que se constituem elementos fundamentais para fomentar ações e 
soluções inovadoras de enfrentamento dos desafios cotidianos nas organizações 
contemporâneas. A pesquisa está descrita sob o formato de projeto de inovação 
tecnológica, em sessões que correlacionam Pós-Graduação Stricto Sensu, gestão 
da informação e modelagem de requisitos: a primeira sessão contextualiza a Pós-
Graduação Stricto Sensu do Brasil à Bahia e a idealização da pesquisa; a segunda 
apresenta a argumentação teórica a respeito da gestão da informação e sistemas 
integrados de gestão e detalha o percurso metodológico; a terceira explicita o seu 
desenvolvimento e propõe a modelagem dos requisitos iniciais para o 
desenvolvimento do software a ser implementado; e, a quarta descreve a etapa de 
estruturação do template do manual de operacionalização da Plataforma Pandora e 
o processo de mudança institucional a ser enfrentado. A metodologia traz a 
abordagem da Pesquisa Aplicada atrelada à vivência na Secretaria Acadêmica do 
GESTEC, lócus de desenvolvimento da pesquisa, o que nos permitiu o levantamento 
dos requisitos, a análise de viabilidade de implementação e os demais aspectos 
envolvidos. Analisamos a temática ‘gestão da informação’, utilizando estratégias 
metodológicas da teoria de sistemas, organizações e métodos (O&M) - originária da 
administração empresarial – tornando-a aplicável ao estudo de uma ferramenta que 
atende a especificidades de uma instituição de ensino superior (IES), um ambiente 
educativo. Os principais resultados alcançados são intangíveis e se constituem por: 
modelagem dos requisitos iniciais para a prototipagem da Plataforma Pandora; a 
análise das condições do lócus, concluindo pela viabilidade de realização do projeto; 
a elaboração do módulo da secretaria acadêmica online integrada ao software para 
informatização de procedimentos acadêmicos rotineiros; a parceria com os setores 
institucionais envolvidos: PPG, UDO, SEAVI, GESTEC; a apresentação do template 
do manual de operacionalização da Plataforma Pandora, em formato de e-book, 
permitindo fácil atualização e acesso dos usuários. As etapas que se seguirão à 
defesa da pesquisa, tratam da finalização da ferramenta, sua implantação em todos 
os Programas de Pós-Graduação stricto sensu vinculados à UNEB e a elaboração 
do plano de gestão das informações integradas pelo novo sistema. Esperamos que 
os resultados alcançados subsidiem propostas de pesquisa para modelagem de 
novos softwares institucionais que contribuam para a gestão eficaz de instituições 
educativas e, consequentemente, da Educação Brasileira. 
 
PALAVRAS CHAVE: Gestão da Informação. Sistemas Integrados de Gestão. 
Modelagem. Pós-Graduação Stricto Sensu. Universidade do Estado da Bahia.  
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ABSTRACT 

 
This course conclusion work aims to present the steps of modeling the initial 
requirements of the development project Pandora Platform – System Integrated 
Information Management in the Master’s Programs of UNEB - and the manual 
template structure for its operation, with a view to integrating the areas of 
management and technology, which are essential elements to foster innovative 
actions and solutions to confront the daily challenges in contemporary organizations. 
The research is described in the technological innovation project format, in sessions 
that correlate Master’s Gratuete, information management and modeling 
requirements: the first session contextualizes the Master’s Graduate from Brazil to 
Bahia and the idealization of the research; the second presents the theoretical 
argument about the information management and integrated management systems 
and details the methodological approach; the third explains its development and 
proposes the modeling of initial requirements for the development of software to be 
implemented; and the fourth describes the step of structuring the template of 
operation manual of the Pandora Platform and the process of institutional change to 
be faced. We have analyzed the theme 'information management', using 
methodological strategies of systems theory, organization and methods (O&M) - 
originated in business administration - making it applicable to the study of a tool that 
meets the specifications of a higher education institution, an educational 
environment. The main results are intangible and are constituted by: modeling of 
initial requirements for the prototyping of Pandora Platform; the analysis of the locus 
of conditions, completing the project feasibility; the preparation of the module's 
integrated online academic secretary to the software for computerization of routine 
academic procedures; the partnership with institutional sectors involved: PPG, UDO, 
SEAVI, Gestec; the presentation of the template operationalization of Pandora 
Platform manual, in e-book format, allowing easy upgrade and user access. The 
steps that follow to defense research, treat tool completion, its implementation in all 
Master’s Graduate Programs linked to the UNEB and the preparation of the 
management plan of integrated information by the new system. We hope that the 
results achieved subsidize research proposals for new institutional modeling software 
which contribute to the effective management of educational institutions and hence 
the Brazilian Education. 

 
 

KEY WORDS: Information Management. Integrated Management Systems. 
Modeling. Postgraduate Studies. Universidade do Estado da Bahia.  
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INTRODUÇÃO 

 
Talvez esse seja o grande ganho da pesquisa: o de invadir o terreno alheio, 
como explorador... Entretanto, invadimos a nós mesmos, porque somos 
caçador e, esses momentos, movimentos, processos, tentativas, 
possibilidades, de pensar com o cotidiano, de me pensar, possibilitam que 
eu me conheça ao mesmo tempo em que busco conhecer os outros [...]

1
  

 
A história da Pós-Graduação no Brasil, como atividade acadêmica 

regulamentada é um fenômeno recente, que avançou pelo país de forma 

intensificada a partir da segunda metade do século XIX. Do ponto de vista da 

legislação, é pautada por documentos oficiais e/ou momentos fundadores, se 

apresentando como os principais: o Estatuto da Universidade (1931); a fundação do 

CNPq e da CAPES (1951); o Parecer 977/65 (Parecer Sucupira) do antigo Conselho 

Federal de Educação – CFE (1965), documento que, oficialmente, instituiu a pós-

graduação brasileira; o primeiro Plano Nacional de Pós-Graduação – PNPG 

(1975/1979) e os PNPG’s que se sucederam (PNPG 1982/1985; PNPG 1986/1989; 

PNPG 2005/2010; PNPG 2011/2020). 

Uma Educação de “boa qualidade” é fator essencial para o crescimento dos 

índices de desenvolvimento humano de um país, essa relação se evidencia, 

principalmente, quando falamos da oferta de pós-graduação stricto sensu, a qual 

vem adquirindo ênfase ascendente no cenário brasileiro, em especial na última 

década. Em se tratando de um país emergente como o Brasil, este movimento tem 

impulsionado, gradativamente, a oferta de cursos neste nível de ensino, com 

objetivos diversos, mas principalmente, para a formação especializada de 

profissionais que atuam/atuarão em cursos superiores e, no aperfeiçoamento do 

quadro de professores e gestores da educação básica. 

Ao analisarmos os dados da pós-graduação stricto sensu brasileira podemos 

notar que em 1998, foram concedidos 16. 266 títulos de mestre e doutor no país; em 

15 anos, essa cifra superou os 50 mil títulos. O número de cursos de mestrado e 

doutorado mais que dobrou em 13 anos: se no ano 2000 haviam 1.439 programas, 

em 2013 esse número saltou para 3.486. Ainda assim, apesar do salto, o número de 

mestre e doutores em nosso país é insuficiente se compararmos aos números de 

                                                           
1
 FERRAÇO, 2003 e FOUCAULT, 2006, citados por Danielle Piontkovsky no artigo “Juventude, 

práticas cotidianas e invenções curriculares: diferentes modos de se fazer existir e sentir no mundo”, 
apresentado durante o III Seminário Nacional de Educação, Diversidade Sexual e Direitos Humanos, 
em Vitória - ES, 2014. 
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outras grandes potências; como exemplo, podemos citar o caso da Alemanha que, 

até 2010, possuía um índice de 18,6 doutores para cada mil habitantes, enquanto o 

Brasil tinha pouco mais de 1,4 doutores para cada mil habitantes.2 

A pós-graduação stricto sensu também cumpre papel fundamental para o 

reconhecimento e credenciamento das instituições de ensino superior (IES) e no 

ganho ou manutenção do seu “status” de “universidade”. A IES de lotação do nosso 

lócus de pesquisa, a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), é uma instituição 

multicampi e de perfil regionalizado, está presente em vinte e quatro cidades e 

quatorze regiões econômicas do Estado e conhece o cenário da pós-graduação 

stricto sensu para além da formação de professores. Em sua multidisciplinaridade de 

cursos em nível stricto, oferece oportunidades em diversas áreas do conhecimento 

(Educação, Biodiversidade, Ecologia, História, Cultura, Química) mas, ainda 

necessita ter o seu potencial de interiorização ampliado para os cursos nesse nível 

de ensino, de forma estruturada e explorando as necessidades regionais da sua 

área de atuação . Neste sentido, a gestão integrada das informações administrativas 

e acadêmicas que perpassam os cursos, através de processos tecnológicos 

inovadores, constitui um pilar de importância vital para os avanços necessários a 

esta expansão, tais como: ampliação da oferta de cursos; consolidação do seu 

quadro docente; expansão das pesquisas realizadas; financiamento de projetos; 

exploração do potencial em registro de marcas e patentes; ampliação e qualificação 

da produção técnica e bibliográfica, entre outros.  

A partir das experiências vivenciadas no nosso cotidiano profissional e do 

contexto que se apresenta na universidade, despertamos para a seguinte 

inquietação: Quais ações podem ser propostas e desenvolvidas a partir da relação 

entre gestão e tecnologias, que possibilitem a organização e a integração 

informatizada das informações administrativas e acadêmicas nos programas de pós-

graduação, stricto sensu, da UNEB que contribuam para a melhoria da coleta e 

sistematização de dados no que se refere aos processos avaliatórios das agências 

reguladoras?  

Surge, por conseguinte, o projeto de desenvolvimento do sistema integrado 

de gestão da informação da pós-graduação stricto sensu da UNEB: “Plataforma 

Pandora”. Assim, nosso trabalho de conclusão de curso (TCC), com o título: “Gestão 

                                                           
2
 Dados retirados da Revista Galileu, Artigo: Analisamos cursos de pós-graduação no Brasil, por 

Thiago Tanji, de 10 de junho de 2015. 
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integrada da informação nos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UNEB: 

modelagem e operacionalização da Plataforma Pandora”, tem como produto e 

objetivo central a modelagem dos requisitos iniciais para o desenvolvimento do 

software integrado de gestão da informação Plataforma Pandora, cuja engenharia 

será implementada em conjunto com um segundo pesquisador3, e a apresentação 

da estrutura do manual (template) de operacionalização do sistema.  

Nas etapas de desenvolvimento do trabalho buscamos como objetivos 

específicos: 1- identificar os requisitos iniciais para o desenvolvimento da Plataforma 

Pandora; 2 - analisar a situação atual e a viabilidade de aplicação da proposta na 

UNEB; 3 - delinear o módulo da secretaria acadêmica digital integrada ao software 

para informatização de procedimentos acadêmicos rotineiros; 4 - treinar os 

colaboradores do lócus definido para operação do sistema em sua fase inicial; 5 – 

apresentar possibilidades para a consolidação das informações do lócus escolhido 

através de relatórios; 6 – elaborar o template do manual de operacionalização da 

Plataforma Pandora, em formato de e-book, que será utilizado pelos colaboradores 

da pós-graduação stricto sensu da UNEB. 

Analisaremos, em especial, os sistemas de informações gerenciais (SIG’s), 

destacando as vantagens e possibilidades de sua aplicação no aprimoramento dos 

processos de gestão da pós-graduação UNEB, como uma conseqüência natural do 

crescimento e expansão de uma instituição multicampi e de uma política gestora, 

focada nos avanços tecnológicos e na inovação dos seus processos. Como lócus 

inicial das etapas de desenvolvimento da pesquisa, utilizaremos o Programa de Pós-

Graduação Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação – GESTEC, do 

Departamento de Educação da UNEB, que nos permitirá validar o funcionamento o 

protótipo de testes, avaliar suas funcionalidades e mapear as possibilidades de 

ampliação/implementação nos demais programas da instituição. 

Acerca de nossa metodologia, trazemos a abordagem da Pesquisa Aplicada à 

experiência na Secretaria Acadêmica do GESTEC, o que nos permitiu o 

levantamento dos principais requisitos para desenvolvimento do software. Para 

lograrmos êxito, tratamos da temática ‘gestão da informação’, utilizando abordagens 

metodológicas da teoria de sistemas, organizações e métodos (O&M) - originária da 

                                                           
3
 Pedro Alejandro Herrera Ramirez, cujo TCC traz por título: “Plataforma Pandora: desenvolvimento 

do sistema integrado de gestão da pós-graduação stricto sensu da UNEB”. Trabalho orientado pela 
Profª Tânia Maria Hetkowski.  
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administração empresarial – tornando-a aplicável a uma instituição de ensino 

superior (IES), um ambiente educativo.  

Nosso texto apresenta a trajetória do desenvolvimento do trabalho em quatro 

sessões retratando, na primeira, o contexto em que idealizamos e realizamos a 

nossa pesquisa, na segunda, apresentamos a argumentação teórica para 

sustentação epistemológica e metodológica do percurso, na terceira, delineamos a 

forma ao trabalho e propomos a modelagem dos requisitos para o desenvolvimento 

do software a ser implementado e, na quarta, descrevemos a etapa de estruturação 

do template do guia (manual) para a operacionalização da Plataforma Pandora.  

Pretendemos, por fim, que os resultados desta pesquisa possibilitem avanços 

para a gestão da Universidade do Estado da Bahia e que o novo software, quando 

implementado, fomente avanços e possibilidades para a interiorização organizada 

da pós-graduação stricto sensu da instituição, apontando caminhos futuros para a 

ampliação do conceito obtido frente aos órgãos avaliadores e forneça subsídios para 

a ampliação da oferta de cursos em atendimento à demanda pela formação 

profissional, em nível stricto, apresentada pelo estado e, até mesmo, pela região 

Nordeste. 
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1 CENÁRIO DA PESQUISA 
 

 

A pós-graduação possui uma sistemática formando estrato essencial e 
superior na hierarquia dos cursos que constituem o complexo universitário. 
Isto nos permite apresentar o seguinte conceito de pós-graduação sensu 
stricto: o ciclo de cursos regulares em segmento à graduação, 
sistematicamente organizados, visando desenvolver e aprofundar a 
formação adquirida no âmbito da graduação e conduzindo à obtenção de 
grau acadêmico. (SUCUPIRA, 1965) 

 

1.1 A Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil: momentos fundadores 

 

Recontar a história da pós-graduação stricto sensu brasileira nos remete aos 

anos 30, época em que as Universidades eram organizadas em cátedras4 e 

contavam com um grande número de professores estrangeiros vindos, 

principalmente, de regiões européias. Estes professores, muitos enviados em 

missões acadêmicas financiadas pelo governo brasileiro, outros refugiados da 

grande crise européia causada pela Segunda Guerra (1939-1945), ajudaram a 

estruturar os primeiros cursos da pós-graduação no País. 

A partir da Reforma Universitária de 1930, o Brasil passou a adotar o modelo 

norte-americano, com estrutura departamental, formada por colegiados com 

professores da mesma especialidade que assumiam, conjuntamente, a 

responsabilidade pelas atividades de pesquisa, ensino e extensão. Uma experiência 

que, relativamente, enfatizava, prioritariamente, o papel do professor orientador e o 

processo de formação do aluno. Sobre o modelo em cátedras e a 

departamentalização Fávero (2006, p. 34) afirma que: 

 
[...] Apesar de ter sido bastante enfatizado que o “sistema departamental 
constitui a base da organização universitária”, não seria exagero observar 
que, entendido o departamento como unidade de ensino e pesquisa, a 
implantação dessa estrutura, até certo ponto, teve apenas caráter nominal. 
Por sua vez, embora a cátedra tenha sido legalmente extinta, em muitos 
casos foi apenas reduzida sua autonomia. A departamentalização encontra 
resistências desde o início da implantação da Reforma Universitária. 
Passada mais de três décadas observa-se ser o departamento, 
freqüentemente, um espaço de alocação burocrático-administrativa de 

                                                           
4
 A organização da Universidade em cátedras foi inspirada no modelo europeu, onde a 

responsabilidade pelas atividades de pesquisa, ensino e extensão eram atribuídas a um único 
professor – o professor catedrático – que respondia pelas atividades inerentes à sua disciplina, com o 
auxílio de alguns assistentes por ele indicados. Modelo superado pelas universidades brasileiras a 
partir da reforma da educação de 1968.  
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professores, tornando-se, em alguns casos, elemento limitador e até inibidor 
de um trabalho de produção de conhecimento coletivo.  

 

  Refletindo sobre a questão do departamento como um espaço, cada vez 

mais, de acentuação das atividades burocráticas e administrativas, as quais se 

tornam crescentes e inibidoras da produção em pesquisa, reconhecemos a 

importância de ações que corroborem com a transformação desta realidade. A 

informatização de atividades rotineiras, a obtenção de informações sistematizadas e 

consolidadas com maior rapidez, a fluidez do fluxo de processos e informações, são 

exemplos de como a gestão eficaz dos dados e a utilização da tecnologia da 

informação, são importantes aliados para o sistema departamental e para a gestão 

universitária, superando as resistências e contribuindo para a constituição de um 

espaço cada vez mais dedicado à investigação científica e a produção de 

conhecimento.  

 Em 1930, ocorreram importantes movimentos de mudança na educação. O 

Governo Provisório de Getúlio Vargas criou o Ministério da Educação e Saúde 

Pública, cujo Ministro Titular, Francisco Luís da Silva Campos, a partir da 

experiência com a reforma do ensino realizada em Minas Gerais (1931), elaborou e 

programou reformas de ensino secundário e universitário no País.  O projeto 

articulava medidas que se estendiam desde a promulgação do Estatuto das 

Universidades Brasileiras (Decreto nº 19.851/31), a organização da Universidade do 

Rio de Janeiro (Decreto nº 19.852/31) e a criação do Conselho Nacional de 

Educação (Decreto nº 19.850/31).  

  Na década de 50, avançando em seu processo de modernização, o Brasil 

realizou um grande impulso para os cursos de pós-graduação, até então, uma 

realidade em países europeus e norte-americanos. Este período foi marcado por 

intensas mudanças políticas e de reformas significativas para a educação e pelo 

surgimento de importantes órgãos reguladores para o desenvolvimento das 

pesquisas desenvolvidas no País e, também, para a criação de cursos em nível de 

pós-graduação, sob a perspectiva de esta atingir o ápice da qualificação profissional. 

Como exemplo, citamos: a implantação dos Mestrado e Doutorado na Escola 

Superior de Agricultura de Viçosa (1961), Mestrado em Matemática da Universidade 

de Brasília (1962), Doutorado do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (1962) e 

dos cursos de Mestrado em Medicina Veterinária-Parasitologia Veterinária, 
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Agronomia-Ciência do Solo e Química Orgânica da Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro (1965). 

Nas colocações de Bianchetti e Fávero (2005, p. 02), “essa é uma história que 

pode ser resgatada não apenas pelo aspecto legal, mas a partir de diversas outras 

perspectivas”. Sob a ótica acadêmica, por exemplo, a implantação da pós-

graduação como programa organizado, regulamentado e autorizado, traduzia 

expectativas nacionais para a formação completa de um profissional, em especial, 

para a formação de professores pesquisadores para atuar nas Universidades 

Brasileiras. Saviani (apud ROSÁRIO, 2013, p. 18) descreve esse acontecimento 

como uma “formação em serviço” dos docentes do ensino superior dentro das 

próprias Universidades. Para Balbachevsky (2004, p. 277) “a expansão desse 

sistema representava, também, uma alternativa doméstica barata para a qualificação 

dos professores da rede federal de universidades, que passava por uma forte 

expansão”.  

Nessa corrida pela formação especializada e pela modernização e avanço 

das ciências no País, em 1951, final do Governo do Presidente Eurico Gaspar Dutra, 

foi criado o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CNPq, pelo Decreto 1.310/51, presidido pelo Almirante Álvaro Alberto, com o 

objetivo de promover e estimular o desenvolvimento da investigação científica e 

tecnológica em qualquer domínio do conhecimento, mas com especial interesse no 

campo da física nuclear (CNPq, 2014). 

Em seguida, já no segundo período do Governo Vargas foi criada a 

Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, pelo Decreto 

nº 29.741/51, atual Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

CAPES, em que Anísio Teixeira foi nomeado como secretário-geral. A Comissão foi 

criada com o objetivo de “assegurar a existência de pessoal especializado em 

quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades dos 

empreendimentos públicos e privados que visam ao desenvolvimento do país” 

(CAPES, 2014). 

Apesar do termo “pós-graduação” ter sido citado, formalmente, pela primeira 

vez no Artigo 71, do Estatuto das Universidades do Brasil (1931), apenas em 1965 o 

Ministério da Educação reconheceu a pós-graduação como um novo nível para o 

ensino, realizando a normatização dos cursos a partir da aprovação do Parecer 
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977/65 do Conselho Federal de Educação - CFE, conhecido como Parecer Sucupira, 

nome que faz referência ao seu relator, Newton Sucupira5 que, no parecer, fixa 

como finalidade da pós-graduação stricto sensu: 

 

[...] oferecer, dentro da Universidade, o ambiente e os recursos adequados 
para que se realize a livre investigação científica e onde possa afirmar-se a 
gratuidade criadora das mais altas formas da cultura universitária. (BRASIL, 
1965, p. 04) 

 

O Parecer 977/1965 apontava, em síntese, três motivos fundamentais que 

exigiam, de imediato, a instauração de um sistema de cursos pós-graduados. Tais 

motivos já apresentavam aspectos e objetivos de natureza acadêmica e profissional 

a serem considerados pelos cursos: 

 
1. Formar professorado competente que possa atender à expansão 
quantitativa do nosso ensino superior garantindo, ao mesmo tempo, a 
elevação dos atuais níveis de qualidade; 
2. Estimular o desenvolvimento da pesquisa científica por meio da 
preparação adequada de pesquisadores; 
3. Assegurar o treinamento eficaz de técnicos e trabalhadores intelectuais 
do mais alto padrão para fazer face às necessidades do desenvolvimento 
nacional em todos os setores. (BRASIL, 1965, p. 05) 

 

Em 1965, o país possuía 27 (vinte e sete) cursos classificados em nível de 

mestrado e 11 (onze) em nível de doutorado, totalizando 38 (trinta e oito) no País. 

Em março de 2015 (quadro 01), somam 3.881 (três mil, oitocentos e oitenta e um) 

programas e 5.812 (cinco mil, oitocentos e doze) cursos, divididos em 3.226 (três 

mil, duzentos e vinte e seis) mestrados acadêmicos, 589 (quinhentos e oitenta e 

nove) mestrados profissionais e 1.997 (um mil, novecentos e noventa e sete) 

doutorados6. 

 

 

 

                                                           
5
 Newton Lins Buarque Sucupira, nascido em 1920, em Porto Calvo, Alagoas, Sucupira formou-se 

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Recife (1942), e Bacharel em Filosofia pela 
Universidade Católica de Pernambuco (1947). Em 1961, indicado por Anísio Teixeira, integrou o 
primeiro grupo de intelectuais a compor o Conselho Federal de Educação (CFE), atualmente 
Conselho Nacional de Educação (CNE). Newton Sucupira presidiu o grupo de trabalho que elaborou 
a Lei da Reforma Universitária no Brasil, em 1968. Após 16 anos atuando no Conselho (três 
mandatos), ficou conhecido como patrono da regulamentação da pós-graduação brasileira. O Parecer 
de sua autoria foi marco na regulamentação: Parecer nº 977/65 (Brasil, MEC, 2007). 
6
 Dados retirados do sistema GeoCapes em 30 de novembro de 2015; www.capes.gov.br. 

 

http://www.capes.gov.br/
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Quadro 01- Mestrados e doutorados reconhecidos por região do País 03/2015 

   Fonte: http://www.capes.gov.br/cursos-recomendados 

Legenda: M – Mestrado acadêmico; D – Doutorado; F – Mestrado Profissional; M/D – Mestrado e 

Doutorado.  

 

Até 1996, nos referíamos à divisão dos níveis da pós-graduação stricto como 

cursos em modalidades de mestrado e doutorado (Parecer 977/1965), mas é 

interessante destacar que em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 

nº 9.394), em seu Art. 44, traz pela primeira vez a classificação “Programa de pós-

graduação stricto sensu”, definido como a reunião da oferta de cursos de mestrado e 

doutorado, em seguimento específico e comum a ambos os níveis, abertos a 

candidatos diplomados em cursos superiores de graduação e que atendam às 

exigências das instituições de ensino e ao edital de seleção dos alunos. Já a 

classificação “curso stricto sensu” diz respeito ao nível de formação, se mestrado ou 

doutorado, suas especificidades, ementas e estrutura curricular, dentro de um 

programa credenciado pela CAPES que, ao final, conferirá o título específico ao 

formando. 

 Na Bahia, o inicio dos estudos pós-graduados em nível stricto sensu não 

difere da história nacional, visto que surge, também, da demanda pela formação de 

profissionais de nível superior especializados, para atender às necessidades 

emergentes das próprias instituições de ensino superior, do Estado e de sua 

economia.  

Até meados da década de 1960, a Universidade Federal da Bahia - UFBA, 

oferecia titulação em nível de doutorado através de processos pouco estruturados, 

em que o candidato, tipicamente um docente da instituição, desenvolvia sua tese 

sozinho ou com a ajuda de um orientador/colega e defendia a mesma para uma 

banca constituída pela sua unidade de ensino.  Com o Parecer nº 977/1965 e a 

http://www.capes.gov.br/cursos-recomendados
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sanção da Lei 5.539/68, que modificou o Estatuto do Magistério e impôs a titulação 

de pós-graduação stricto sensu como condição para a progressão na carreira 

docente das universidades federais, assim a UFBA começou a criar seus programas 

stricto sensu e o primeiro, instalado em 19687, foi o Mestrado em Química.  

No âmbito das Universidades Estaduais, instituições relativamente jovens se 

comparadas à presença da Universidade Federal no Estado, o primeiro curso stricto 

sensu foi o Mestrado Interdisciplinar em Desenvolvimento Regional e Meio 

Ambiente, da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, autorizado pela CAPES 

em 1997, com entrada da primeira turma de alunos regulares em 1998. 

 

1.2 A Pós-Graduação Stricto Sensu na UNEB  

 

Na UNEB, a pós-graduação stricto sensu é recente. O seu primeiro programa 

autorizado pela CAPES foi implantado no ano de 2001, o curso de mestrado 

acadêmico em Educação e Contemporaneidade - PPGEDUC, vinculado ao 

Departamento de Educação - DEDC, Campus I, localizado na cidade de Salvador. O 

seu primeiro curso em nível de doutorado foi autorizado em 2008, constituindo o 

Programa em Educação e Contemporaneidade. 

Como instituição multicampi8, a universidade está presente, com seus vinte e 

nove Departamentos, em vinte e quatro municípios do estado da Bahia, atingindo 

quatorze regiões econômicas e dezoito dos vinte e seis territórios de identidade do 

estado (UNEB, PE 2007, p. 27), o que a coloca como uma instituição de destaque 

em áreas de conhecimento, voltadas para o desenvolvimento regional. Fialho (2009, 

p. 25) entende esta institucionalidade, multicampi, como um fenômeno que articula 

um forte grau de interdependência entre variáveis morfológicas (integração físico-

geográfica), gerenciais (dinamismo na gestão), acadêmico-administrativas 

(infraestrutura operacional) e regionais (espacialidade), e explica a importância 

estratégica da multicampia quando afirma que esta, 

                                                           
7
 Dados retirados da página do PPG em Química da Universidade Federal da Bahia, em 16 de 

dezembro de 2014; http://www.quimica.ufba.br. 
 
8
 A universidade multicampi, traduz, no espaço, configurações específicas: como uma instituição 

presente em diferentes regiões do estado, convive com realidades diversas, [...] promove condições 
para lidar com o plural, com o comum, com o diferente, com o local, com o característico, com o novo, 
com o desigual, com o secular. (FIALHO, 2002, p. 70). 

 

http://www.quimica.ufba.br/
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[...] emerge da própria razão de ser de uma instituição como a Universidade 
e envolve questões como o seu assentamento geográfico, o contexto 
regional e urbano, a distribuição do seu corpo docente, o fluxo de 
informações e a comunicação entre os seus diferenciados espaços, a 
dinâmica do seu funcionamento, a convivência entre seus sujeitos, 
membros de uma comunidade acadêmica, entre muitas outras. Ou seja, 
estão implicadas as dimensões acadêmicas, organizacional (FIALHO, 2009, 
p. 25) 

 

A pós-graduação emerge, entre outros importantes motivos (pesquisa, 

desenvolvimento, inovação) da sua razão de “permanecer” (universidade). Ao 

analisarmos a Portaria MEC Nº 1.264/2008, que revoga e aprova o novo instrumento 

de avaliação externa de Instituições de Ensino Superior – IES, as quais integram o 

Sistema Nacional de Educação Superior - SINAES, percebemos que no art. 2º fica 

estabelecido que o Instrumento de Avaliação Institucional “deverá prever, quanto às 

universidades, pontuação específica pela existência de programas de pós-

graduação stricto sensu, considerando satisfatório o funcionamento de pelo menos 

um programa de doutorado e três programas de mestrado, todos reconhecidos e 

com avaliação positiva pelas instâncias competentes (grifo nosso)”. 

 

Art. 3º A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo 
identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas 
atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as 
diferentes dimensões institucionais, dentre elas obrigatoriamente as 
seguintes:  
§ 1º Na avaliação das instituições, as dimensões listadas no caput deste 
artigo serão consideradas de modo a respeitar a diversidade e as 
especificidades das diferentes organizações acadêmicas, devendo ser 
contemplada, no caso das universidades, de acordo com critérios 
estabelecidos em regulamento, pontuação específica pela existência de 
programas de pós-graduação e por seu desempenho, conforme a avaliação 
mantida pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior – CAPES (BRASIL, 2004). 

 

Assim, notamos que ofertar cursos em nível stricto, é condição para a 

manutenção do status de universidade das instituições de ensino superior, desta 

forma credenciadas, como reafirma Newton Sucupira (1965, p. 04) ao expressar que 

“um programa eficiente de estudos pós-graduados é condição básica para se 

conferir à nossa universidade caráter verdadeiramente universitário, para que deixe 

de ser instituição apenas formadora de profissionais e se transforme em um centro 

criador de ciência e de cultura”.   
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Torna-se, porém, importante notar que esta é uma exigência do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) para as universidades em nível federal, mas que as 

instituições em nível estadual estão obrigadas a cumprir de igual forma, ainda que 

estas (as estaduais) sequer estejam citadas/contempladas na Constituição Federal 

Brasileira, como podemos observar: 

 
Art. 211º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 
financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria 
educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir 
equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade 
do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios (BRASIL, 1988).  

 

Para Fialho (2011, p. 02) esta é uma questão que não se reduz apenas à 

lacuna legislativa acima mencionada, mas à problemática do acesso à educação 

superior pública e a muitas ambiguidades e imprecisões no trato do pacto federativo 

e da organização do sistema educacional, no Brasil. Apesar do reconhecimento 

inexistente na legislação federal e da falta de financiamento dos recursos advindos 

de tais instâncias, as estaduais constituem importantes pólos de formação e 

desenvolvimento para suas regiões. Alcançar novos rumos em gestão, tecnologias, 

modernização de processos e expansão, implicam investimento financeiro, em 

pessoal, estrutura física e lógica, o que nos preocupa para a concretização deste 

trabalho.  

Atualmente, a gestão da universidade sustenta seu projeto em princípios 

como: formação acadêmica e profissional através dos cursos de graduação, pós-

graduação e Educação à Distância - EAD; consolidação da pesquisa e inovação; 

infraestrutura e tecnologia da informação e comunicação (UNEB PAP 2015, p. 17). 

Nestes princípios, notamos o entrelaçamento da tecnologia com a gestão acadêmica 

universitária, que auxiliarão a superar os desafios da democracia, de transparência, 

velocidade e qualidade na transferência de ensino, pesquisa e extensão à 

sociedade, princípios com os quais a pós-graduação stricto sensu deve convergir. 

Os programas e cursos de pós-graduação stricto sensu da UNEB são 

propostos e oferecidos pelos seus Departamentos, em articulação com a Pró-

Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação - PPG e regularmente aprovados 

pelo Conselho Universitário - CONSU. A PPG é o órgão responsável pela gestão, 

assessoria e avaliação das atividades relacionadas á pesquisa e ao ensino de pós-
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graduação e, tem sua estrutura administrativa composta pelo gabinete, pela 

gerência de pós-graduação, gerência de pesquisa e pela Agência UNEB de 

Inovação. 

 

Figura 01 - Organograma da PPG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Autora, 2015, com base na estrutura descrita no Estatuto da UNEB. 

 

Em 2015, a Universidade possui quatorze programas e quinze cursos em 

nível de formação stricto sensu, distribuídos em nove mestrados acadêmicos, três 

mestrados profissionais, um mestrado profissional interinstitucional - Minter9 (em 

rede), um doutorado acadêmico e um doutorado interinstitucional - Dinter (PPG 

UNEB, 2015).  O quadro a seguir (02) sumariza dados importantes dos programas e 

demonstra como a pós-graduação na UNEB é nova e tem um longo caminho à 

frente. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Pós-graduação stricto sensu interinstitucional (Minter/Dinter): Projeto que têm como objetivo permitir 

a utilização da competência de programas de pós-graduação bem avaliados e reconhecidos pelo 
CNE/MEC para, com base em formas bem estruturadas de cooperação interinstitucional, viabilizar a 
formação de mestres e doutores em regiões que se encontram fora dos centros consolidados em 
ensino e pesquisa (CAPES, 2014). 
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Quadro 02 - Programas de pós-graduação stricto sensu UNEB 

 

Fonte: Kellen Lima Gomes, 2015, baseado em dados do I Workshop PPG UNEB em abril/2014. 

Programas 
Modalidad

e 

Ano de início 
Conceito 

CAPES trienal 
Discentes 
titulados 

Utilização 
do SAGRES 
acadêmico Mestrado Doutorado 2007-

2009 
2010-
2012 

Educação e 
Contemporaneidade 

Acadêmico 2001 2009 4 4 
387 M 
16 D 

Sim 

Gestão e 
Tecnologias 
Aplicadas à 
Educação 

Profissional 2011 - - 3 44 Sim 

Educação de 
Jovens e Adultos 

Profissional 2013 - - 3 - Sim 

Química Aplicada Acadêmico 2006 - 3 3 35 Não 

Biodiversidade 
Vegetal 

Acadêmico 2010 - - 3 27 Sim 

Ecologia Humana e 
Gestão 
Socioambiental 

Acadêmico 2009 - - 3 34 Sim 

Estudos de 
Linguagens 

Acadêmico 2006 - 3 3 126 Sim 

Crítica Cultural Acadêmico 2009 - - 3 39 Sim 

Educação, Cultura 
e Territórios 
Semiárdidos 

Acadêmico 2014 - - 3 - Sim 

Horticultura 
Irrigada 

Acadêmico 2006 - 3 3 92 Não 

História Regional e 
Local 

Acadêmico 2006 - 3 3 78 Não 

Educação e 
Diversidade 

Profissional 2014 - - 3 - Sim 

Doutorado 
Multidisciplinar em 
Difusão do 
Conhecimento 

Acadêmico 
(Dinter - 
UFBA) 

- 2008 - 4 23 Não 

Letras 
Profissional 

(Minter - 
UFRN) 

2013 - - 4 - Sim 
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                  Figura 02- mapa de localização da Pós-Graduação Stricto Sensu UNEB 

Fonte: http://www.ppg.UNEB.br 
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O primeiro encontro administrativo da pós-graduação stricto sensu da UNEB 

do ano de 2014 – I Workshop PPG, reuniu coordenadores e colaboradores dos 

cursos com o objetivo de traçar o perfil e identificar os principais entraves e 

dificuldades dos cursos, bem como as potencialidades a serem exploradas. Os 

dados coletados no evento nos permitiram identificar pontos importantes: 

1. A multidisciplinaridade nas áreas de conhecimento ofertadas pelos cursos; 

2. A necessidade de planejar estratégias de fortalecimento dos Programas; 

3. A oferta de cursos de doutorado está no limite das exigências do MEC, 

como já citado (Lei nº 10.861/2004), sendo um curso próprio e o outro em 

associação com outras instituições; 

4. Entre 2001 e 2014 a UNEB titulou 885 (oitocentos e oitenta e cinco) 

mestres e apenas 16 (dezesseis) doutores; 

5. Dos 17 (dezessetes) cursos ofertados, 04 (quatro) estão no processo de 

formação da sua primeira turma e dois estão realizando o processo de 

seleção dos primeiros alunos; 

6. Dos 03 (três) cursos de doutorado, dois são em regime de cooperação 

interinstitucional com outras IES; 

7.  29% dos programas não utilizam o Sistema de Automação e 

Gerenciamento do Ensino Superior (SAGRES) disponibilizado pela instituição.  

Com base nesses pontos, podemos perceber a dimensão institucional dos 

resultados da gestão da informação na pós-graduação, considerando também, 

fatores como a multicampia, a necessidade da informatização dos processos, o 

acompanhamento da rotina acadêmica e administrativa, bem como, as atividades 

desempenhadas pelos seus docentes e discentes. Para Fialho, a dimensão 

institucional que abrange a gestão e as atividades acadêmicas e administrativas dos 

programas de pós-graduação stricto sensu reflete: 

 
[...] uma rotina de trabalho caracterizada pelo desempenho intensivo de 
atividades múltiplas, tanto no âmbito interno da própria universidade como 
no âmbito externo, junto a redes e órgãos que lhe são correspondentes, em 
circuito regional, nacional e internacional. Isso configura uma rotina 
diferenciada, que tem por base articulações institucionais formadas pelos 
circuitos e redes de pesquisa, ciência, tecnologia e cultura. Por sua vez, 
lidar com tais redes agências e órgãos exige domínio, habilidades e 
competências especificam, de natureza técnica e, também, em termos de 
ferramentas, sistemas e linguagens da informática, além da capacidade 
para saber lidar e articular informações especializadas (2011, p.108). 
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A necessidade de equilíbrio entre estes fatores vem reafirmar a necessidade 

de iniciativas que favoreçam os processos de gestão, o fluxo da informação e 

contribuam para otimização das rotinas administrativas dos programas, o que 

refletirá, diretamente, na avaliação institucional interna, no aprimoramento do 

processo de coleta e sistematização de dados necessários para as avaliações 

externas junto aos órgãos reguladores e no reconhecimento da instituição pela 

sociedade.  

 

1.3 A avaliação na Pós-Graduação: processos e implicações 
 

O espaço universitário é complexo e dinâmico, características peculiares de 

ambientes cujo cenário político, econômico, tecnológico e social é incerto, veloz e 

mutável. Esta constatação torna a universidade exposta a problemas com previsões 

futuras e planejamentos em longo prazo, o que a obriga a trabalhar com uma 

variável maior de alternativas, aumentando os desafios para a sua gestão. 

Nesse sentido, processos avaliatórios próprios tornam-se imprescindíveis 

neste percurso, pois podem fornecer elementos que demonstrem a eficiência das 

estratégias e dos planos de gestão da universidade, além de preparar a instituição 

para melhor responder ao Instrumento de Avaliação Externa de IES do MEC 

(Portaria nº 1.264/2008) e aos processos de credenciamento e recredenciamento.  

São pré-requisitos para credenciamento e recredenciamento das 

universidades, conforme LDB nº 9.394/96: 

 
Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos 
quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de 
domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por: 
I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos 
temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e 
cultural, quanto regional e nacional; 
II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de 
mestrado ou doutorado; 
III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral (BRASIL, 
1996). 

 

Assim, no que diz respeito à avaliação e ao perfil exigido de uma 

universidade, está vinculada à produção intelectual institucionalizada, a pós-

graduação stricto sensu. A Resolução CES nº 02/98, art. 1º, estabelece que “a 

produção intelectual institucionalizada (inciso I, art. 52, Lei 9.394/96) consiste na 
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realização sistemática da investigação científica, tecnológica ou humanística, por um 

certo número de professores, predominantemente doutores, ao longo de um 

determinado período, e divulgada, principalmente, em veículos reconhecidos pela 

comunidade da área específica”. O art. 2º diz que a produção intelectual 

institucionalizada será comprovada: 

 

a) por três cursos ou programas de pós-graduação stricto sensu, avaliados 
positivamente pela CAPES e/ou b) pela realização sistemática de pesquisas 
que envolvam:  
I - pelo menos 15% do corpo docente;  
II - pelo menos metade dos doutores;  
III - pelo menos três grupos definidos com linhas de pesquisa explicitadas. 
(BRASIL, 1998). 

 

O §1º do mesmo artigo, estabelece que os requisitos que deverão ser 

seguidos para essa comprovação são: 

 

I. participação dos docentes da instituição em congressos, exposições, 
reuniões científicas nacionais ou internacionais, e, especialmente, nos 
congressos nacionais da respectiva área com apresentação de trabalhos 
registrada nos respectivos anais;  
II. publicação dos resultados dos trabalhos de investigação em livros ou 
revistas indexadas ou que tenham conselho editorial externo composto por 
especialistas reconhecidos na área;  
III. desenvolvimento de intercâmbio institucional sistemático através da 
participação de seus docentes em cursos de pós-graduação, troca de 
professores visitantes ou envolvimento em pesquisas interinstitucionais;  
IV. desenvolvimento de programas de iniciação científica, envolvendo 
estudantes dos cursos de graduação correspondentes às temáticas 
investigadas (BRASIL, 1998). 

 

A legislação (LDB 9.394/96; Portaria 1.264/2008; Resolução 02/98) 

estabelece um critério de avaliação institucional para as universidades, visando 

integração das atividades de ensino e pesquisa e que, claramente, convergem com 

a pós-graduação stricto sensu, seu modus operandi e resultados. Esta convergência 

demonstra que os conceitos obtidos pela pós-graduação stricto sensu nas 

avaliações, estão imbricados com as avaliações das universidades e são condição 

de extrema relevância para o seu reconhecimento.  

Fialho (2011, p. 109) reafirma que os programas de pós-graduação são 

fundamentais para o credenciamento e recredenciamento de instituições como 

universidades, considerando [...] um eixo estratégico de primeira grandeza, [...] para 

o qual convergem dois sistemas de avaliação institucional: o Sistema Nacional de 
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Avaliação da Educação Superior – SINAES e a CAPES. Neste ponto, faz-se 

importante rememorar que, em 1976, foi atribuída a CAPES a tarefa de coordenar o 

Sistema de Avaliação da Pós-Graduação, composta por dois processos: a Avaliação 

dos Programas de Pós-Graduação (Coleta CAPES) e a Avaliação das Propostas de 

Cursos Novos de Pós-Graduação - APCN. Igarashi et al. (2009, p. 231), ao discorrer 

sobre o sistema avaliativo da CAPES, afirma que esta “é relevante e necessária para 

garantia da qualidade do ensino superior no cenário nacional”. 

É importante lembrar que, até 2014, o formato do sistema de avaliação 

compreendia a realização do acompanhamento anual e da avaliação trienal do 

desempenho de todos os programas e cursos que integram o Sistema Nacional de 

Pós-Graduação. Em 16 de dezembro de 2014, a CAPES publicou um comunicado 

do seu Conselho Superior, no qual informa sua decisão de realizar a próxima edição 

da avaliação em período quadrienal. Desta forma, a primeira avaliação quadrienal 

será realizada em março de 2017, versando sobre dados e informações dos anos 

2013, 2014, 2015 e 2016 e, na metade do período (2015) serão realizadas análises 

que possam apontar tendências dos programas. 

Conforme diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Pós-Graduação 

(PNPG 2011-2020), os resultados desse processo avaliatório são expressos pela 

atribuição de uma nota na escala de “1” a “7”e fundamentam as deliberações 

CNE/MEC sobre quais cursos obterão a renovação de “reconhecimento”, a vigorar 

no quadriênio subseqüente (BRASIL, 2010, p. 125). Ainda segundo o PNPG 2011-

2020, “os princípios que nortearão este sistema de avaliação na próxima década 

são: a diversidade e a busca pelo contínuo aperfeiçoamento” (p. 127), os quais irão 

requerer da equipe gestora dos programas, iniciativas pautadas na aplicação de 

novos modelos de gestão e no uso das TIC para atendimento a estes princípios. 

 

Cabe à Coordenação dos Programas de Pós-Graduação, tanto em nível de 
mestrado quanto em nível de doutorado, construir, gerenciar e disponibilizar 
instrumentos capazes de auxiliar na administração dos mesmos, visando 
atender tanto a órgãos reguladores, quanto à demanda e especificidade 
interna de cada curso, com vistas a promover o aperfeiçoamento contínuo. 
(IGARASHI et al. 2009, p. 233). 

 

Em 2013, diante dos desafios impostos à gestão da pós-graduação brasileira, 

a CAPES em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

lança a Plataforma Sucupira, um software que substituiu o instrumento utilizado até 
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2012 (Coleta de Dados) e no qual a reunião de dados passa a ser apenas uma das 

suas inúmeras funcionalidades. O título do novo software foi uma homenagem ao 

professor Newton Sucupira, relator do Parecer CNE nº 977/1965.  

A CAPES descreve a Plataforma Sucupira como “uma nova e importante 

ferramenta para coletar informações, realizar análises e avaliações e ser a base de 

referência do Sistema Nacional de Pós-Graduação – SNPG”. Suas principais 

funções são:  

 
1. Disponibilizar em tempo real e com muito mais transparência as 
informações, processos e procedimentos que a Capes realiza no SNPG 
para toda a comunidade acadêmica.  
2. Propiciar à parte gerencial-operacional de todos os processos, permitindo 
maior participação das pró-reitorias e coordenadores de programas de pós-
graduação – PPGs. (BRASIL, 2014, p. 7).  

 

Os dados coletados pela Plataforma Sucupira são utilizados no processo de 

avaliação dos cursos e para a constituição do acervo de informações consolidadas 

sobre o Sistema Nacional de Pós-Graduação - SNPG. A coleta de dados objetiva 

prover a CAPES com informações necessárias ao planejamento dos seus 

programas de fomento e delineamento de suas políticas institucionais (CAPES, 

2014). São elencados ainda alguns avanços que podem ser proporcionados, 

divididos nas seguintes sessões: 

 

Para a CAPES: 
1. Maior transparência dos dados para toda a comunidade acadêmica; 
2. Redução de tempo, esforços e imprecisões na execução de avaliação do 
Sistema Nacional de Pós-Graduação - SNPG; 
3. Maior facilidade no acompanhamento da avaliação; 
4. Maior confiabilidade, precisão e segurança das informações; 
5. Controle gerencial mais eficiente. 
 
Para as instituições de ensino: 
6. Maior facilidade e simplicidade no processo de coleta/envio das 
informações; 
7. Imediata visibilidade das informações da instituição; 
8. Maior agilidade no processo de solicitações e facilidade na comunicação 
junto a CAPES; 
9. Melhor acesso e maior disponibilidade de informações sobre todo SNPG 
para elaborar metas, ações e políticas institucionais e respectivos planos de 
desenvolvimento; 
10. Envio de informações continuamente em tempo real ao longo do ano; 
11. Possibilidade de integração com sistemas de registro acadêmico-
corporativos. (BRASIL, 2014, p. 7). 
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Respeitadas as iniciativas da CAPES e o otimismo sobre o novo software, no 

primeiro ano de sua implementação, demonstrou entraves e dificuldades no 

preenchimento por parte dos Programas: instabilidade, inconsistências, problemas 

com importação de dados, gravação, conferência de dados, suporte técnico, 

inadequação e desvios. Tais dificuldades foram vivenciadas, em nossa experiência, 

na Secretaria Acadêmica do GESTEC e estão registradas na carta10 enviada pelos 

coordenadores de curso à CAPES, em setembro de 2014, pelo Fórum Nacional de 

Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Educação (Forpred). 

No mesmo período, foi criada na UNEB a Secretaria Especial de Avaliação 

Institucional (SEAVI), um reconhecimento da alta gestão da Universidade, quanto à 

importância dos processos avaliatórios institucionais. Durante o segundo semestre 

de 2014, a SEAVI em parceria com a PPG/UNEB e a Unidade de Desenvolvimento 

Organizacional (UDO), envidou esforços para a reorganização e reorientação dos 

registros acadêmicos da Pós-Graduação Stricto Sensu da UNEB, entendendo ser 

esse, um passo para a otimização e clarificação do processo de avaliação 

institucional da PÓS. Tarefa das mais difíceis, visto que a base de dados 

acadêmicos da Universidade, naquele momento, apresentava uma série de 

inconsistências, inexistências, inadequações e repetições das informações 

armazenadas. 

 O trabalho realizado detectou grandes imprecisões nos registros acadêmicos, 

dentre eles: 

  

- Falta de padronização das nomenclaturas adotadas nos registros dos 
cursos; 
- Ausência de alinhamento entre os registros dos períodos de início e fim 
dos cursos constantes no SAGRES e aqueles da Plataforma Sucupira; 
- Divergência entre registros diversos do SAGRES e da Plataforma 
Sucupira;  
- Divergências entre os registros do SAGRES e os projetos de curso; 
- Inconsistências o registro de legislação de regulação dos cursos (UNEB, 
2015, p. 12). 

 

                                                           
10 Documento do Forpred: relatório das condições e perspectivas dos Pestrados Profissionais na 
Área de Educação. Documento elaborado pela comissão designada na reunião do Forpred com pauta 
única sobre os Mestrados Profissionais, em Recife (PE), (05/08/2013) e ratificada em assembleia da 
reunião do Forpred, em Recife (PE), (06/08/2013). Disponível em: 
http://www.UNEB.br/Gestec/files/2014/05/MProfissional-FORPRED-GOIANIA.pdf.  
 

http://www.uneb.br/gestec/files/2014/05/MProfissional-FORPRED-GOIANIA.pdf
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 Tais imprecisões tornam a base de dados não confiável e exige grande 

mobilização para realizar análises, correções, alterações na ferramenta de registro 

(SAGRES) e importantes adequações para atendimento aos requisitos e 

expectativas institucionais.  Para a SEAVI, a ausência e inconsistência de 

informações na base de dados da Pós-Graduação têm gerado dificuldades e 

fragilidades: 

 

- Dificuldades na compatibilização do registro de carga horária docente para 
atualização do Plano Individual de Trabalho docente (PIT); 
- Dificuldades de acompanhamento das atividades acadêmicas por meio da 
caderneta eletrônica; 
- Ausência de informações institucionais, dificultando o acompanhamento da 
formação de egressos profissionais e da produção por eles apresentada; 
- Carência de informações indispensáveis aos cursos na Plataforma 
Sucupira, refletindo diretamente no desempenho de avaliação dos 
Programas (UNEB, 2015, p. 12). 

 

A partir do diagnóstico apresentado, a equipe envolvida no trabalho de 

reorganização e reorientação dos procedimentos acadêmicos da Pós-Graduação da 

UNEB, adotou medidas para: alteração e padronização dos registros de nomes dos 

Programas e cursos; confronto entre registros do SAGRES e projetos de cursos; 

adequação do período de início e final do curso cadastrado; atualização dos 

registros de legislação dos cursos e; adequação de registro de curso, currículo e 

matriz curricular. Estas ações preparam o atual sistema acadêmico para a 

integração com os demais softwares institucionais em uma base de dados única de 

gestão da informação dos Programas, objetivo do nosso projeto. 

Melo e Tenório (2011, p. 236) ratificam que é importante construirmos formas 

e meios que contribuam para que os resultados da avaliação na pós-graduação 

stricto sensu sejam utilizados, efetivamente, que tenham uma destinação e 

possibilitem a tomada de decisões, ajustando, inovando e recriando processos que 

consigam ter um curso consequente. 

  

[...] a avaliação dos Programas de Pós-Graduação é para constituição da 
chamada “memória da Pós-Graduação”, que é o acervo de informações 
consolidadas sobre o Sistema Nacional de Pós-Graduação - SNPG. A 
coleta de dados objetiva ainda prover a CAPES de informações necessárias 
ao planejamento dos seus programas de fomento e delineamento de suas 
políticas institucionais. (BRASIL, 2010, p.1). 
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A partir dessa análise, entendemos que é cada vez mais notória a 

necessidade do desenvolvimento de mecanismos para atendimento a demandas 

fundamentais como memória, sistematização de dados, gestão acadêmica, 

avaliação, produção científica, avaliação institucional, para além da rotina, levando 

em consideração as mudanças permanentes ocasionadas no processo de 

gerenciamento dos cursos e a aplicação prática dos resultados obtidos nas 

avaliações da CAPES, que inspirem, sobretudo, um processo contínuo de melhoria.  

 

1.4 Idealização e lócus da pesquisa e o engajamento do pesquisador 

 

1.4.1 A idealização da proposta 

 

As constatações, acima relatadas, apontavam para a urgência de iniciativas 

inovadoras para a consolidação de um modelo de gestão da informação na pós-

graduação da UNEB, respeitando o perfil regional e as características acadêmicas e 

administrativas dos cursos. Assim, em 2012, uma equipe coordenada pelos 

professores Ivan Luiz Novaes e Tânia Maria Hetkowski (GESTEC/UNEB), iniciou o 

levantamento das demandas de informatização da pós-graduação, considerando a 

ausência, na universidade, de um sistema de gerenciamento da informação que 

realizasse a compilação dos dados e resultados inerentes à produção tecnológica e 

científica dos cursos, para avaliação da condição docente e que instrumentalizasse 

o preenchimento do relatório de atividades a ser apresentado para a avaliação da 

CAPES. 

 Sem registro da memória da pós-graduação na universidade, o trabalho 

demandava partir do marco zero e do envolvimento de uma equipe multidisciplinar. 

Assim, com o afastamento para realização de pós-doutoramento do Prof. Ivan Luiz 

Novaes, em 2013, o projeto foi assumido pela Profª Tânia Maria Hetkowski, então 

coordenadora do MP Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação – GESTEC, por 

Kellen Lima Gomes, secretária acadêmica do GESTEC e Pedro Alejandro Herrera 

Ramirez, analista de desenvolvimento de sistemas da Gerência de Informática – 

GERINF/UDO UNEB, apoiados pelo Diretor Benjamim Ramos Filho. 

 Em 2014, submetemos o projeto como proposta de pesquisa, para concorrer 

ao processo seletivo de alunos regulares do GESTEC e, após aprovação, surge a 
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Plataforma Pandora, sistema que passamos a desenvolver como produto final de 

conclusão do curso, dividido em duas etapas que contemplam a aderência do 

projeto às áreas de concentração do curso: 1- Gestão da Educação e Redes Sociais 

– assumida por Kellen Lima Gomes para desenvolvimento da modelagem dos 

requisitos para desenvolvimento do software e da estruturação da template do 

manual de operacionalização, sob orientação da Profª Nadia Hage Fialho; 2- 

Processos Tecnológicos e Redes Sociais – assumida por Pedro Alejandro Herrera 

Ramirez que apresenta como produto a engenharia do protótipo do software, 

orientado pela Profª Tânia Maria Hetkowski.  

 O título Plataforma Pandora é uma menção ao artefato da mitologia grega: 

“caixa de pandora”, presente no mito sobre Pandora, a primeira mulher criada por 

Zeus. Na história, Pandora foi criada para que pudesse se vingar de Prometeu que 

havia roubado o fogo do monte olimpo e levado para o mundo humano contra a 

vontade de Zeus; Pandora foi criada com o defeito da curiosidade e Zeus a entrega 

uma caixa que continha todos os males do mundo, para que, movida por sua 

curiosidade, a caixa fosse aberta liberando todas as tragédias humanas.  

 A interpretação para este trabalho é a curiosidade como uma atividade 

exploratória que, nos conduziu a esta pesquisa e originou processos científicos e 

inovadores em gestão e tecnologias para a UNEB. O desconhecido é o que leva o 

homem a buscar respostas e soluções para os seus problemas, assim, a Plataforma 

Pandora é uma caixa que reúne dados e revela informações úteis para a gestão da 

Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade, conduzindo a novas reflexões e 

ações, numa perspectiva visionária de compreensão desse ambiente.    

 

1.4.2 O lócus da pesquisa 

 

No Brasil, o primeiro mestrado profissional em educação data de 2009: o 

Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública da Universidade 

Federal de Juiz de Fora - UFJF, aprovado pela Resolução do Conselho Setorial de 

Pós-graduação e Pesquisa 01/2009 em 23/03/2009, recomendado em 24/11/2009; 

homologado pelo Conselho Nacional de Educação através da Port. MEC n.º 1045, 

de 18/08/10, DOU 19/08/10 (HETKOWSKI; FIALHO; SACRAMENTO, 2013, p. 03).  
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No Estado da Bahia, o primeiro Mestrado Profissional em Educação foi 

recomendado pela CAPES no ano de 2011, através do Programa de Pós-Graduação 

Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação - MP GESTEC (Ofício 039-

11/2010/CTC/CAAII/CGAA/DAV/CAPES), vinculado ao Departamento de Educação, 

Campus I da UNEB (Resolução 772/2010 CONSU/UNEB). O Programa é o segundo 

do Brasil a oferecer o curso em nível de mestrado na área de Educação, modalidade 

profissional. De acordo com o Regimento Geral do GESTEC (2011), o Mestrado está 

dividido em duas áreas de concentração: 

 
Área I: Gestão da Educação e Redes Sociais: linha de atuação que visa 
atender a formação de profissionais que atuam na educação básica e 
superior, cujos projetos se dediquem a intervenção nos processos 
educacionais, a análise e aplicação de medidas de gestão voltadas para o 
desenvolvimento de políticas, planos, programas, projetos e avaliação 
educacional. 
Área II: Processos Tecnológicos e Redes Sociais: linha de atuação voltada 
para a formação de profissionais que atuam no desenvolvimento da 
tecnociência, processos tecnológicos alternativos, caracterizados pela 
intervenção, transformação e criatividade através do uso das Tecnologias 
da Informação e Comunicação – TIC (UNEB, 2011, p. 2). 

 

Esses campos temáticos são demonstrados por meio de dois eixos de 

formação e qualificação profissional: a relação educação versus mundo do trabalho, 

com recortes para a relação universidade versus educação básica e, especialmente, 

à educação superior versus educação profissional e tecnológica. [...] na perspectiva 

que orienta o GESTEC, destacadas as relações entre educação e mundo do 

trabalho, acentuadas pela crescente expansão dos conhecimentos e pelo ritmo com 

que tecnologias adentram e se disseminam no dia a dia das pessoas e nos seus 

ambientes de trabalho (HETKOWSKI et al., 2013, p. 500). 

São várias as motivações para a escolha do lócus, considerando que o 

projeto deveria ser realizado com o registro das informações mais relevantes para a 

memória dos cursos: o vínculo com os pesquisadores, área de conhecimento que 

atinge um número maior de cursos da instituição (educação), proposta do curso 

voltada para a aliança entre gestão e tecnologias, além de possuir um quadro 

discente e docente significativo e diversificado, mas que não extrapola 

possibilidades temporais e quantitativas possíveis para a conclusão do trabalho.  

Em 2013, formou-se a primeira turma, titulando 41 (quarenta e um) mestres 

em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação, com a perspectiva de formar, até 

2016, um total de 150 (cento e cinquenta) mestres. Seu corpo docente, em 2011, 
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ano de início, contava com 11 professores, sendo: 10 (dez) professores 

permanentes e 01 (um) professor visitante; em 2013 o Programa já contava com 21 

professores: 01 (um) professor visitante, 04 (quatro) professores colaboradores e 17 

(dezessete) professores permanentes; quadro ampliado em 2014, quando o 

Programa iniciou o processo de inserção de novos professores em regime de co-

orientação e colaboração, passando a um quadro docente composto por 27 (vinte e 

sete) professores: 01 (um) professor visitante, 04 (quatro) professores colaboradores 

e 22 (vinte e dois) professores permanentes11. O gráfico 01 demonstra a 

movimentação discente do curso de 2011-2015, o gráfico 02 apresenta a evolução 

do quadro docente de 2011-2015. 

 

Gráfico 01: Movimentação discente GESTEC 2011-2015 
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Fonte: Autora, 2015, baseado em dados da Plataforma Sucupira (dez. de 2015). 

 

Gráfico 02: Evolução do quadro docente GESTEC 
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Fonte: Autora, 2015, baseado em dados da Plataforma Sucupira (dez. de 2015). 

                                                           
11

 Dados coletados da Plataforma Sucupira CAPES, em 24 de dezembro de 2015. 



42 
 

 
 

Os gráficos acima demonstram o crescimento do Programa e a inserção de 

pessoas no Gestec, o que, conseqüentemente, aumenta a geração e a circulação de 

dados e informações. Todo dado produzido pelo seu quadro discente e docente 

(acadêmica, administrativa, produção, projetos, pesquisa) precisa ser registrado 

para que não se perca e gerido para que agregue valor e se transforme em 

informações úteis para o desenvolvimento do curso.  

Outra relevante característica do Gestec é a sua identidade acadêmica, que 

demonstra no seu processo formativo, uma preocupação tanto com a produção 

acadêmico-bibliográfica, quanto com a produção profissional-técnica, o que amplia o 

leque de requisitos necessários para a sua avaliação e possibilita, em um sistema de 

gestão da informação, atingir um número elevado de variáveis em seus requisitos 

básicos, já que, nos próximos dois anos, o sistema de gestão, proposto, deverá 

estar atendendo a todos os cursos stricto sensu da UNEB, tanto profissionais, 

quanto acadêmicos. 

Diante dos elementos abordados, entendemos que o Gestec reúne 

características abrangentes para o estudo e para a implantação dos primeiros 

testes, o que facilitará e otimizará a implantação da Plataforma Pandora nos demais 

cursos.   

 

1.4.3 O engajamento do pesquisador 

 

Ademais, associados aos pontos elencados acima, como preponderantes 

para a definição do lócus, encontra-se a nossa experiência no GESTEC, unidade 

acadêmica do Departamento de Educação da UNEB, para a qual fui designada para 

a função de Secretária Acadêmica (2012). Dentre as atividades assumidas estão: 

registro acadêmico (matrículas, desligamentos, cadernetas, integralização curricular, 

calendário acadêmico); organização de eventos (processos seletivos, bancas de 

qualificação e defesa, palestras, aulas inaugurais, oficinas); comunicação (site, 

contatos institucionais, divulgação de eventos em mídia e redes sociais); registros e 

comunicação oficial (relatórios, ofícios, memorandos, atas, certidões, atos 

administrativos, editais, resoluções) acompanhamento de parcerias, projetos 

institucionais e projetos de pesquisa; assessoria à coordenação; assessoria a 

grupos de pesquisa; processos administrativos; avaliação do curso (CAPES). 
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A experiência nos permitiu assumir inquietações sobre este espaço de 

atuação e identificar situações/ações passíveis de ajustes: (re)trabalhos gerados na 

rotina acadêmica pela falta de informatização; vulnerabilidades na articulação das 

informações necessárias para preenchimento do Sistema de Avaliação da CAPES; a 

falta de integração com os sistemas institucionais em operação; dificuldades de 

engajamento dos professores e alunos com os processos avaliativos; 

distanciamento dos demais programas da instituição; ausência de operacionalização 

e padronização nas rotinas acadêmicas; não sistematização de informações 

importantes para a gestão do curso e sua memória. 

 A vivência, o melhor laboratório experimental para qualquer pesquisador, nos 

possibilitou perceber a imensa demanda de informações que circulam na dinâmica 

da rotina do curso, considerando que o contexto da pós-graduação perpassa pela 

corrida por produção técnica e científica (condição de existência) e pela necessidade 

de estabelecer redes inter e intra-institucionais (condição de sobrevivência). Nessa 

perspectiva vislumbramos a importância de medidas que corroborem para o 

processo de gestão das informações que circulam e são produzidas diariamente 

pelos cursos, de forma informatizada e sistêmica. 

A pesquisa proposta se ampliou a partir do processo de imersão, qualificando 

nosso olhar profissional-técnico, a partir de interações com outras instituições e 

setores da universidade envolvidos com a pós-graduação stricto sensu. Assim, 

realizamos reuniões institucionais internas com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino 

de Pós-Graduação – PPG, com a Secretaria Especial de Avaliação Institucional - 

SEAVI e com a Unidade de Desenvolvimento organizacional – UDO da UNEB, bem 

como, visitas exploratórias à Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

e Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, o que nos permitiu refletir sobre a 

situação atual do lócus e a viabilidade da proposta. 
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2 INFORMAÇÃO, SISTEMAS E GESTÃO  

 

“Para acertar-se narrando qualquer caso que se dê, cite-se: o quê, onde, 
quando, como, com quem e por que.” (D’ASCENÇÃO, 2014) 

 

2.1 A informação nas organizações 

 

 A tentativa de elucidar a definição de informação não é a mais fácil das 

missões, apesar de, em nosso dia a dia, a estarmos produzindo, transmitindo, 

recebendo, compreendendo ou explorando, em atividades das mais diversas, como 

uma criança que acompanha os movimentos das pessoas à sua volta ou satélites 

enviados à órbita de outros planetas em busca do novo. Ao analisarmos esse 

processo, emitir, receber, transformar, acomodar informação, percebemos que 

assimilá-la, muitas vezes, é um processo intuitivo, imperceptível e transformador, 

mas estudar o significado do termo se torna mais complexo e desafiador ao 

considerarmos o seu caráter polisemântico12 e, a diversidade do seu campo de 

aplicação. 

 Podemos analisar a sua estrutura etimológica sob duas perspectivas: da 

origem no latim e da origem no grego: no latim, informação deriva do termo 

informare, que significa in “em”, mais forma “aspecto, forma”; no grego, deriva dos 

termos morphe “forma” e eidos “aquilo que se vê; configuração”.  Entendemos 

assim, que a informação diz respeito à revelação da forma de algo, da sua 

concretude, que até então, era desconhecida ou inacabada, nos fazendo 

compreender as confusões conceituais existentes entre os termos dado e 

informação.  

   A compreensão precisa do conceito de dado e informação é fundamental para 

o entendimento da sua relevância para o processo gerencial e das instituições 

enquanto sistemas.  Oliveira (2013. P. 24) traz a seguinte compreensão para seus 

significados: 

 
Dado é qualquer elemento identificado em sua forma bruta que, por si só, 
não conduz à compreensão de determinado fato ou situação; 
Informação é o dado trabalhado que permite ao gestor tomar uma decisão. 

 

                                                           
12

 União do grego poli: "muitos" + sema:"significados”. 
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 Rezende e Abreu, corroborando com o conceito de Oliveira (2013), 

apresentam dado e informação como: 

 

Dado é entendido como um elemento da informação, um conjunto de letras, 
números ou dígitos, que, tomado isoladamente, não transmite nenhum 
conhecimento, ou seja, não contém significado claro. 
Informação é todo dado trabalhado, útil, tratado, com valor significativo 
atribuído ou agregado a ele e com um sentido natural e lógico para quem 
usa a informação. (2013, p. 60). 

 

 Para que possamos perceber ainda melhor as distinções entre os termos, é 

necessário que conheçamos, primeiramente, os diversos sinônimos que podemos 

correlacionar a eles (figura 3) e sua relação de abrangência (figura 4). 

   

Figura 03 - Diagrama de sinônimos para dado e informação 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2015. 

 

  A partir da análise teórica e do diagrama apresentados, entendemos que dado 

é o fato bruto, quantificável que, isolado, pode ou não exercer determinada 

importância. A informação é a utilização dos dados, atribuindo a estes significados, 

relevância. Afirmamos, assim, que a informação possui maior abrangência se 

relacionada ao dado e os utiliza como insumos, organizando-os e ordenando-os, a 

fim de torná-los úteis ou de valor para algo ou alguém. 
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Figura 04 - Relação de abrangência dado x informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2015. 

   

  Esta manipulação dos dados e das informações, por agentes tecnológicos ou 

intelectuais, conferindo a eles valor definido, pode ser chamada de conhecimento, o 

qual proporciona ao gestor a visão dos mais complexos problemas que envolvem a 

sua instituição e compõe a base, o guia, para a tomada de decisões institucionais. 

Podemos afirmar, ainda, que a informação é um agente redutor das incertezas que 

se tem a respeito de algo, assim, as organizações modernas como sistemas 

administrativos abertos13 e interativos, constantemente irrigadas por informações, 

devem registrá-las e utilizá-las como fator para conexões estratégicas entre os 

níveis operacional, tático e gerencial, a fim de estruturar seus processos e torná-los 

integrados e articulados.     

  Para instituições educativas esta é uma realidade que se refere à dinâmica da 

sua gestão, do seu funcionamento, à sua expansão, ao seu reconhecimento social, 

ao seu planejamento institucional, à sua permanência e, sobretudo, aos seus 

resultados finais. Vejamos o nosso exemplo, a UNEB: como atrai o seu público? 

Como expande seus Departamentos pelo interior do estado? Porque é considerada 

uma instituição multicampi de referência? O que impede avanços ainda maiores? A 

resposta está no diferencial obtido a partir da redução das incertezas, através do 

tratamento das informações e da sua utilização de forma estratégica. 

                                                           
13

 Sistemas caracterizados pela influência e interação com o ambiente externo à organização, pelo 
planejamento, normas, procedimentos, envolvimento de pessoas; geralmente estão associados a 
modelos de gestão participativa. 
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  A informação, sua coleta e armazenamento sistemático, passaram a exercer 

papel reconhecido e valorizado nas organizações, sendo sinônimo de poder. Sua 

relevância estratégica permite à organização diferencial competitivo e, a 

possibilidade de ampliação das suas atividades fins e da sua área de atuação. O 

levantamento das informações que circundam as atividades de uma instituição 

(internas ou externas) é de extrema importância para a definição do seu 

planejamento estratégico de gestão e, conseqüentemente, para que se atinja o êxito 

esperado. 

   

2.2 Sistemas de Informações Gerenciais - SIG 

 

 Para entendermos o significado de Sistemas de Informações Gerenciais - SIG 

é importante conhecermos o significado de Sistemas e Sistemas da Informação - SI 

e a amplitude das relações que podem estabelecer. Em nossas atividades diárias, 

interagimos cotidianamente com diferentes sistemas: sistema solar, tráfego urbano, 

segurança pública, saúde, educação, redes lógicas, entre inúmeros outros que se 

fazem presentes nos processos de gestão. Mas o que define um sistema?  

 O termo sistema é originário do latim “systema” e do grego “sýstema”, 

formada pelas partículas ‘syn’ (junto) + hístemi (permanecer, suporte), assim temos 

para sistema “aquilo que permanece junto, interconectado”. D’Ascenção define 

sistema como: 

 
Um conjunto organizado e complexo, uma reunião ou combinação de coisas 
ou partes, inter-relacionadas e interdependentes, que formam uma unidade, 
visando à realização de um objetivo ou conjunto de objetivos. (2014, p.50). 

 

 Oliveira compreende sistema como um conjunto de partes integrantes e 

interdependentes que, conjuntamente, formam um todo unitário com determinado 

objetivo e efetuam função específica. (2013, p. 06).  

 A partir destas definições, podemos entender as organizações como sistemas 

que, por sua vez, são formados por outros sistemas ou subsistemas e interagem 

para que os objetivos organizacionais sejam alcançados. Podemos considerá-los 

como sistemas administrativos, que planejam, comandam e controlam todas as 

atividades da organização, os quais são formados por componentes básicos: 

entradas, processamento, saídas, objetivos e controle e avaliação. 



48 
 

 
 

 Observemos as características desta estrutura a partir da visão de 

D’Ascenção e Oliveira: 

 

Quadro 03 - Quadro teórico dos componentes de um sistema 

Componente  D’Ascenção  Oliveira  

Entrada  É a energia necessária ao processo de 
transformação do sistema (materiais, 
informações, pessoal, tecnologia) 

Função caracterizada pelas 
forças que fornecem ao sistema 
os materiais, as informações e 
as energias para a operação ou 
processo de transformação. 

Processamento  Processo pelo qual as entradas são 
transformadas nos resultados (saídas) 
esperados. 

Função que possibilita a 
transformação de um insumo 
(entrada) em um produto, 
serviço ou resultado (saída). 

Saída  São os resultados do processo de 
transformação. 

Correspondem aos resultados 
do processo de transformação, 
ou seja, as finalidades para as 
quais se uniram objetivos, 
atributos e relações do sistema. 

Objetivos  Corresponde à finalidade para a qual o 
sistema foi criado. 

É a própria razão de existência 
do sistema, ou seja, sua 
finalidade. 

Controle e avaliação  É a verificação se as saídas do sistema 
estão dentro dos padrões de qualidade 
estabelecidos, permitindo a avaliação e 
o replanejamento. 

Servem principalmente para 
verificar se as saídas estão 
coerentes com os objetivos 
estabelecidos, através de 
requisitos ou padrões. 

 

Fonte: Autora, 2015, baseado em D’Ascenção (2014, p.51) e Oliveira (2013, p. 7) 

 

Comparando os conceitos explanados pelos autores e atrelando-os à pós-graduação 

stricto sensu na UNEB temos: 
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Figura 05 - A Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UNEB como um sistema 

 

Fonte: Kellen Lima Gomes, 2015, baseado no diagrama de sistema de Oliveira (2013, p.8) 

 

 O espaço da pós-graduação na UNEB, como qualquer ambiente 

organizacional, influencia e é influenciado pelo meio no qual está inserido. Esse 

espaço é formado por alunos que almejam cursos que atendam as suas 

expectativas acadêmicas e profissionais; professores que buscam suporte às suas 

atividades de pesquisa e produção acadêmica; colaboradores do quadro técnico 

administrativo que desejam melhores condições para o desenvolvimento das suas 

rotinas; e os gestores que demandam melhorias nos resultados apresentados aos 

órgãos reguladores e à sociedade. Este conjunto de atores é responsável pela 

dinâmica de mudança do ambiente e dos resultados projetados a partir da sua 

manipulação. 

 Outro importante conceito a ser analisado é o de sistema de informação. 

Rezende e Abreu (2013, p. 62) definem SI como “o processo de transformação de 

dados em informações que são utilizadas na estrutura decisória de uma organização 

e proporcionam sustentação administrativa, visando à otimização dos resultados 

esperados”. Assim, a partir dos conceitos analisados, podemos obter: 

 

Figura 06 - Representação de um sistema da informação 

 

Fonte: Kellen Lima Gomes, 2015, elaborado a partir de Rezende e Abreu (2013) 
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 Compreendemos, então, que os Sistemas de Informações Gerenciais 

auxiliam a organização quanto ao alcance dos seus objetivos e metas, fornecendo 

aos seus gestores a visão global das atividades desenvolvidas, de forma que 

possam obter controle sobre o grande volume de dados e informações, a 

organização dos processos e o planejamento futuro. O foco principal do SIG está 

diretamente relacionado à atividade fim da instituição, ao seu contexto abrangente, à 

interligação de técnicas e tecnologias disponíveis, quesitos de qualidade, 

produtividade, rentabilidade, processo decisório e competitividade. A pós-graduação, 

por exemplo, deve possuir um SIG direcionado ao processo de pesquisa, produção 

científica e inovação, efetivamente, auxiliando nos processos de difusão do 

conhecimento científico e nos resultados que serão devolvidos à sociedade. 

 Para Oliveira (2013, p. 27), diante desse enfoque da informação e da 

evolução tecnológica, novas formas de planejamento, coordenação e controle serão 

necessárias para uma administração adequada dos recursos tecnológicos e 

humanos envolvidos no processamento das informações nas organizações. O 

processo de transformação de dados em informações, por um SIG, pode ser 

realizado através do uso de componentes tecnológicos ou mesmo manualmente. 

Nesse trabalho, consideramos a perspectiva sociotécnica apresentada por Rezende 

e Abreu (2013, p. 62) em que tecnologia e organização devem ser ajustadas entre 

si, através de planejamento, organização e informatização, até que se obtenha uma 

harmonização entre os dois domínios, com o objetivo principal de auxiliar nos 

processos decisórios e avaliatórios, neste caso da pós-graduação stricto sensu da 

UNEB.  

  

2.3 Gestão da informação e de sistemas informatizados 

 

 Para que possamos atingir os resultados esperados de um SIG, a qualidade 

técnica gerada pela tecnologia é condição necessária, mas não suficiente. O 

desconhecimento das instituições com relação aos avanços tecnológicos e seus 

recursos, tem provocado grandes dificuldades aos processos gerenciais, levando a 

alta gestão a se preocupar, excessivamente, com componentes da informática 

(hardware, software), esquecendo, muitas vezes, do seu principal objetivo: o 
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gerenciamento eficaz das informações e dos seus sistemas gerenciais para 

subsidiar seus processos e atividades. 

 Nos dias atuais, evoluímos para uma sociedade em que o valor da 

informação está propenso a superar o do capital, se tornando fator chave para o 

sucesso organizacional. A gestão contemporânea exige adequação das instituições 

a este cenário e, que as decisões possam ser tomadas a partir da análise de um 

número significativo de informações disponíveis. Na esfera educacional 

encontramos contextos similares a esta dinâmica, onde as instituições educativas 

apresentam características diferenciadas em relação à década anterior 

(informatização, competitividade, inovação, fluidez, exigências sociais), o que 

confirma nossa tese sobre o valor da informação, quando aplicada neste caso.   

 A informação é um importante recurso para a instituição e que necessita ser 

gerido. O termo gestão, etimologicamente, surge do latim gestio “ato de administrar, 

de gerenciar” e do termo gerere “levar, realizar”; é também a tradução para 

“administração” no português europeu. O significado de gestão e a abordagem 

apresentada para gestão da informação, citadas anteriormente, nos conduzem a 

considerar que gerir informação significa coletá-la, organizá-la, qualificá-la e 

quantificá-la, de maneira informatizada, identificando suas fontes de origem e 

fidedignidade, tornando fácil o seu acesso e planejando o seu uso. Este constitui o 

objetivo principal da gestão de sistemas de informação, para o qual estabelecemos 

as relações definidas no diagrama (figura 07). 

 

Figura 07 - Diagrama de relações da gestão de sistemas da informação - GSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2015. 
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 Para Júnior (apud DAVENPORT,1998) a gestão da informação pode ser vista 

como um conjunto estruturado de atividades que incluem o modo como as 

organizações obtêm, distribuem e usam a informação e caracteriza-se como um 

processo que necessita de suporte e, demanda, constantemente, aperfeiçoamento e 

monitoramento. Na perspectiva de Braga (apud, ZORRINHO1995), gerir a 

informação é, assim, decidir o que fazer com base em informação e decidir o que 

fazer sobre informação. É ter a capacidade de selecionar de um repositório de 

informação disponível, aquela informação que é relevante para uma determinada 

decisão e, também, construir a estrutura e o design desse repositório. 

 A informação se constitui como insumo básico nos processos de gestão, pois 

uma instituição não pode funcionar plenamente sem informações, sem aprender a 

usá-la e a empreender recursos para a sua gestão, o que pode significar valor vital e 

condição de eficiência. Portanto, entendemos ser um importante passo nessa 

pesquisa, a compreensão do processo de gestão informatizada da informação, 

considerando o crescimento do volume de informações que perpassam uma 

organização diariamente, com foco na sua contribuição para melhoria dos processos 

acadêmico-administrativos e avaliatórios da pós-graduação UNEB. 

 

2.4 A importâncias dos SIG’s para a gestão da informação na Pós-Graduação UNEB 

 

 No âmbito da pós-graduação stricto sensu, verificamos que a gestão eficaz da 

informação está diretamente relacionada ao alcance de um objetivo principal: 

conceitos de excelência para seus cursos nos processos avaliatórios da CAPES. 

Para a obtenção de resultados satisfatórios, faz-se necessária a formulação e a 

implantação de estratégias para a gestão das informações acadêmico-científicas 

produzidas nos Programas, o que pode ser feito através de recursos da tecnologia 

da informação que auxiliem no processo de coleta de dados, na sua efetiva 

utilização e na integração com as agências avaliadoras. Nesse contexto, o 

desenvolvimento de sistemas de informações gerenciais, direcionados para atender 

a tais expectativas dos cursos, poderá contribuir para o entendimento dos critérios 

de avaliação das áreas específicas CAPES, assegurando o planejamento 

estratégico mais adequado e o sucesso nas ações voltadas para a gestão 

acadêmica e administrativa da pós-graduação através da sua pró-reitoria.  
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 Além do aspecto estratégico, devemos considerar as dificuldades das IES 

para realizarem seus processos de avaliação interna, em face de diversos entraves: 

a não fluidez das informações, ausência de tratamento dos dados, baixo 

comprometimento dos atores envolvidos, inexistência de estratégias apropriadas, 

falta de investimento nos recursos tecnológicos e humanos adequados e suficientes 

para atendimento às demandas, entre outros. Pensar em um SIG que auxilie no 

processo de gestão das informações acadêmico-científicas no âmbito da pós-

graduação stricto sensu é pensar nos fatores que a fazem ineficaz, o que nos 

conduz a considerar as melhorias e avanços que deve ter o processo de avaliação 

interna que, se bem estruturado, fornecerá subsídios para a análise de condições 

preponderantes para os insucessos externos e auxiliará na verificação da efetividade 

das estratégias utilizadas, bem como, nas possibilidades de adequação. 

 Um SIG eficiente poderá fornecer importantes mudanças ao processo de 

gestão acadêmica da pós-graduação, o que beneficiará alunos, professores, 

colaboradores e gestores. Para OLIVEIRA, os sistemas de informações gerenciais 

podem, em determinadas condições, trazer os seguintes benefícios para as 

instituições: 

 

1. redução de custos operacionais; 
2. melhoria no acesso às informações, propiciando relatórios mais precisos 
e rápidos, com menor esforço; 
3. aumento da produtividade; 
4. melhoria nos serviços realizados e oferecidos; 
5. melhoria no processo de tomada de decisões, por meio do fornecimento 
de informações mais rápidas e precisas; 
6. estímulo para maior interação entre os tomadores de decisão; 
7. fornecimento de melhores projeções e análises dos efeitos das decisões; 
8. melhoria na estrutura organizacional e nos métodos administrativos, para 
facilitar o fluxo de informações; 
9. melhoria na estrutura de poder, proporcionando maior poder para aqueles 
eu entendem e controlam o sistema; 
10. redução do grau de centralização de decisões, e; 
11. melhoria na adaptação da empresa para enfrentar os acontecimentos 
não previstos. (2013, p. 28). 

 

 Para a gestão, em especial, da pós-graduação stricto sensu da UNEB, além 

dos benefícios apontados pelo autor, temos: melhoria no tempo de resposta às 

agências reguladoras; integração com sistemas institucionais já em operação; 

integração com a Plataforma Lattes CNPq; integração institucional com a Plataforma 

Sucupira CAPES; redução de retrabalhos nas rotinas acadêmicas e administrativas; 
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informatização de procedimentos; aproximação dos cursos e facilidade de acesso às 

informações face à natureza multicampi da Universidade; oportunidade de 

preparação para abertura de novos cursos; maior segurança e precisão no trato da 

informação; redução da probabilidade de erros; possibilidade de avaliação interna; 

melhorias nos processos de comunicação entre gestor e usuários do sistema; 

análise dos pontos de convergência e desvio através de relatórios gerenciais; entre 

outros. 

 Inúmeros são os benefícios gerados pela utilização de um SIG no processo 

de gestão da informação, porém, no que diz respeito à condução institucional 

necessária para o sucesso desta ação, alguns fatores poderão aumentar ou diminuir 

as possibilidades de resultados positivos, entre os quais:  

a) Envolvimento da alta gestão – se o envolvimento não for o esperado, 

poderá trazer descrédito para a implantação do SIG; 

b) Conscientização dos envolvidos – se os usuários e gestores não 

estiverem conscientes da importância da mudança, o projeto poderá estar 

comprometido; 

c) Profissionais treinados – caso a equipe operacional não desenvolva a 

competência necessária para o que se espera do novo sistema, pode 

haver dificuldades com os resultados esperados; 

d) Organizar para informatizar – para implantação de um SIG, processos 

devem estar devidamente organizados e ajustados, do contrário, o fator 

tempo poderá se tornar um agente comprometedor; 

e) Suporte tecnológico adequado – para garantir o funcionamento constante 

da ferramenta e de auxílio aos seus operadores; 

f) Demonstração de eficiência – para tornar possível a implantação do SIG e 

sua creditação institucional, é importante realizar testes de demonstração 

da eficiência da sua utilização e apresentação de resultados consolidados; 

g) Atualização constante – as informações que compõem o SIG devem sofrer 

atualização constante para manter a confiabilidade dos seus relatórios e 

resultados para usuários e gestores. 

 Percebemos que administrar informações não é tarefa fácil e consiste em 

saber “o quê e como fazer" com as mesmas, as quais são importantes para se 

alcançar objetivos amplos de uma instituição. O dado acadêmico diz respeito a toda 
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produção da Universidade e precisa ter garantias de possuir qualidade, 

confiabilidade e utilidade. Gerir esse dado imprimindo-lhe significado nos processos 

de gestão da pós-graduação, de forma eficaz, pode representar a manutenção dos 

cursos em operação, a abertura de novos e, conseqüentemente, a perpetuação e 

disseminação da pesquisa e da produção científica da Universidade. 

  

2.5 Percurso metodológico 

 

A estruturação deste trabalho considera a experiência profissional vivenciada 

no Programa de Pós-Graduação Gestão e Tecnologias da Universidade do Estado 

da Bahia – GESTEC/UNEB e é realizado, paralelamente, à engenharia de software 

pela equipe de desenvolvimento da Gerência de Informática da UNEB – GERINF, 

coordenada pelo pesquisador Pedro Alejandro Herrera Ramirez. Como produtos 

finais de pesquisa, apresentaremos ao GESTEC, a Modelagem dos requisitos 

iniciais para desenvolvimento do software e o E-book com a apresentação do 

template do manual técnico para operacionalização da Plataforma Pandora, pela 

Área de Concentração I – Gestão da Educação e Redes Sociais; e o software 

Plataforma Pandora, pela Área de Concentração II – Processos Tecnológicos e 

Redes Sociais. 

Para tanto, nos propomos a investigar a gestão da informação no âmbito da 

pós-graduação stricto sensu da UNEB e realizar o levantamento de requisitos iniciais 

para subsidiar o desenvolvimento do novo software de gestão. Este dispositivo nos 

permitirá registrar, organizar e consolidar dados acadêmicos específicos, definir 

estratégias, planejar ações e auxiliar o processo decisório, contribuindo, assim, para 

avanços institucionais. A metodologia proposta para este trabalho está no campo 

das Pesquisas Aplicadas, utilizando a abordagem da Pesquisa de Intervenção com o 

objetivo de evidenciar a relação entre os fenômenos vivenciados pelo pesquisador 

no cotidiano da Secretaria Acadêmica do GESTEC e a utilização da gestão e das 

tecnologias como subsídio para a solução dos problemas encontrados.  

Ainda são tímidos os estudos relacionados à Pesquisa Aplicada ou de 

Intervenção na área de Educação, considerando o paradigma existente e o 

distanciamento provocado pela comunidade acadêmica da área, principalmente, 

quando tratamos das conexões estabelecidas entre teorias e práticas educativas e 
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de gestão. Para os avanços desse estudo, com foco na informação acadêmica, 

consideraremos como principais referências de leitura em Pesquisa Aplicada de 

Intervenção em Educação, os estudos de Bernardete Gatti (1992/2008/2011), Marli 

André (2005), Nadia Hage Fialho (2015) e Tânia Maria Hetkowski (2014), 

pesquisadoras que se dedicam a explorar e expor as relações teórico-práticas à 

constituição de pesquisas intervencionistas em Educação. 

Para Fialho14 (2015) a pesquisa que não lida apenas com o avanço do 

conhecimento em si, mas que tem o viés da intervenção é chamada Pesquisa 

Aplicada. A pesquisadora afirma: “Pesquisa Aplicada é uma intervenção no campo 

social”. Entendemos assim, que a pesquisa de que tratamos neste trabalho de 

conclusão de curso, tem por objetivo principal, retornar à sociedade os resultados 

práticos das descobertas científicas, através das ações do pesquisador. 

Hetkowski (2014, p. 5), ao se referir às pesquisas realizadas nos Mestrados 

Profissionais em Educação – MPE’s, destaca o foco prioritário do princípio da 

aplicabilidade como, 

 

[...] as dinâmicas relacionais ao trabalho nas organizações educacionais, 
vistas por diferentes aspectos, as quais representam espaços para estudo e 
busca de compreensões e soluções, pois os MPE’s pressupõe 
investigações “engajadas”, com atuações nos processos educativos, 
formativos, criativos e, que provoquem impactos nas dinâmicas 
pedagógicas, nos procedimentos de gestão, no redimensionamento dos 
recursos financeiros, na efetivação de projetos, processos, produtos, 
cursos, oficinas, entre outras atividades junto aos alunos, professores e 
comunidade.  

 

Assim, o primeiro desafio para a realização dessa pesquisa encontrou-se em 

nossa realidade cotidiana, nas dificuldades para obter informações, realizar a coleta 

e a sistematização de informações para avaliações Capes e das rotinas do trabalho 

desenvolvido na secretaria acadêmica do Gestec. A partir dessa condição, propor 

modificações práticas para esta realidade é pensar na nossa relação com o lócus 

pesquisado, principalmente, pela interação profissional com as problemáticas 

observadas com o objetivo de entender sua origem e consequências aos processos 

de gestão. 

 

                                                           
14

 Aula da disciplina Pesquisa Aplicada, Desenvolvimento e Inovação III, para a turma do Mestrado 
Profissional em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação, da Universidade do Estado da Bahia, 
realizada em 31 de março de 2015. 
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A imersão do pesquisador no DNA da pesquisa significa [...] buscar 
coletivamente soluções possíveis e plausíveis à realidades do lócus em 
questão, pois, engajar-se demanda estar no/para contexto estudado, aberto 
as propositivas vivas e pululantes do cotidiano [...]. Essa perspectiva de 
pesquisa engajada demanda tempo, mergulho, compromisso político, 
conhecimento teórico-prático, diálogo, flexibilidade e rigorosidade científica. 
(HETKOWSKI, 2014, p. 08). 

 

Para entender é preciso conhecer e para conhecer engajar-se, ou seja, 

implicar-se no lócus pesquisado, fazer parte, aproximar-se do objeto de pesquisa, o 

que a faz pulsante, inquietante, viva e a coloca em constante movimento e 

metamorfose. Lourau (apud PAULON,1993), faz a seguinte reflexão: 

 
Pois não é a implicação, cada vez mais claramente, o objeto de análise das 
relações que temos com a instituição e, antes de tudo, com nossa 
instituição de pertencimentos mais próxima aquela que possibilita nossa 
inserção nas situações sociais de intervenção, de formação e de pesquisa?  

 

 
Para Gatti (apud HETKOWSKI, 2011), “sem reflexão e auto-reflexão sobre o 

ato de conhecer, as formas de ver e colocar problemas, a maneira de tentar abordá-

los, sem crítica e autocrítica não há pesquisa”. Assim, percebemos que a pesquisa 

relacionada à prática cotidiana nos desafia a buscar outras formas para 

compreender o nosso espaço e o nosso papel, numa perspectiva ativa e passiva, de 

agente transformador e de transformado. 

Dessa reflexão quanto ao nosso lugar, pesquisador-pesquisado, entendemos 

que as atividades relacionadas a esta pesquisa estão associadas a fundamentos 

básicos da teoria da administração por envolver, essencialmente, rotinas 

administrativas e acadêmicas, estratégias, registro e organização de dados, 

planejamento de ações, informatização de processos e decisões. Assim, nossa 

pesquisa utiliza fundamentos e estratégias propostas pela Metodologia de Sistemas, 

Organização e Métodos - O&M, em sua estruturação, e para o levantamento dos 

requisitos iniciais necessários ao desenvolvimento e implementação da Plataforma 

Pandora, bem como para a elaboração do manual de operacionalização do software, 

a partir das abordagens propostas por Oliveira (2013) e D’Ascenção (2014).  

De acordo com Oliveira (2013, p. xxiii) um dos aspectos que reforça a 

importância do entendimento de ações de O&M para as organizações é o fator de 

que o gestor deve considerá-las como um instrumento facilitador do processo 

decisório, bem como da operacionalização das decisões tomadas e do controle e 
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avaliação dos resultados obtidos. A análise das técnicas de O&M nos permite 

perceber que, para gerir informação é preciso organizá-las de forma sistêmica, 

associando métodos e tecnologias eficientes ao registro, armazenamento e 

tratamento dos dados, visando à agilidade dos processos, confiabilidade, redução de 

custos e retrabalhos, consolidação de informações e aprimoramento da sua gestão. 

Para tanto, com base nas sete fases da metodologia de levantamento, 

análise, desenvolvimento e implementação de métodos administrativos, propostos 

por Oliveira (2013, p. 228 e 229), estabelecemos as seguintes etapas na pesquisa: 

 Fase 1: Levantamento e análise da situação atual; 

 Fase 2: Identificação e fluxogramação dos processos; 

 Fase 3: Análise da viabilidade de implementação; 

 Fase 4: Modelagem de requisitos para engenharia do software; 

 Fase 5: Treinamento e teste para implementação; 

 Fase 6: Estruturação do manual de operacionalização (template); 

 Fase 7: Acompanhamento, atualização e  avaliação. 

 

Figura 08 - As sete fases da metodologia 

Fonte: Kellen Lima Gomes, 2015, baseado em Oliveira (2013, p. 229). 

 

Para o desenvolvimento das fases acima estabelecidas, utilizaremos como 

técnicas/estratégias no processo de pesquisa, planejamento e estruturação dos 

resultados deste trabalho: análise da documentação existente, pesquisa 

bibliográfica, observação direta, fluxogramação, entrevistas não estruturadas e 

conversas informais.  

Na fase 1, realizamos o diagnóstico situacional através do levantamento e 

análise da situação atual, para tanto, coletamos de todas as informações 
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necessárias para conhecermos melhor o lócus e os seus processos utilizando 

técnicas de pesquisa da documentação existente, observação direta e entrevistas 

não estruturadas.  

Na análise da documentação existente, analisamos a legislação pertinente ao 

curso, à UNEB, às agências reguladoras e à área de Educação, bem como 

relatórios, pareceres e outros documentos, que fornecerem elementos para o 

diagnóstico qualitativo sobre a condição do Programa e da importância da gestão 

eficaz das informações por ele processadas. De acordo D’Ascenção (2014, p. 106) a 

técnica de pesquisa da documentação existente consiste: 

 
Na identificação, coleta e análise de toda documentação para ampliação do 
conhecimento em estudo, principalmente com relação ao histórico dos 
problemas, alternativas adotadas para a solução e problemas legais 
envolvidos. 
 

A observação direta, na definição desse autor, consiste, na verificação in loco 

de tudo o que acontece no ambiente em que se desenvolve o processo em estudo, 

de forma sistemática e planejada (p. 102). Esta técnica será utilizada em todas as 

fases da pesquisa, visto que, o lócus escolhido é o espaço do cotidiano profissional 

da pesquisadora, o que faz da nossa pesquisa uma Pesquisa Aplicada de 

intervenção e, possibilitará a expansão do olhar do pesquisador em relação ao 

ambiente analisado. 

Nas entrevistas não estruturadas e conversas informais realizadas, 

identificamos para além da observação pessoal, a visão dos atores envolvidos com 

a gestão do GESTEC, Coordenação e com os colaboradores responsáveis pela sua 

rotina administrativa e acadêmica, quanto às necessidades de intervenção na atual 

condição do processo de gestão do lócus. As entrevistas foram programadas e 

registradas em atas especificas, mas não obedeceram a um roteiro prévio; tiveram 

como ponto de partida a apresentação dos objetivos da pesquisa e esteve livre para 

interferências por intermédio do interlocutor, durante o desenvolvimento do tema 

abordado. 

Assim, corroboramos com o pensamento de Mattos (2005, p. 826), ao definir 

a entrevista não estruturada como: 

 
[...] uma forma especial de conversação (grifo do autor). Em tal interação 
lingüística, não é possível ignorar o efeito da presença e das situações 
criadas por uma das partes (o “entrevistador”) sobre a expressão da outra (o 
“entrevistado”). E mais: há sempre um significado de ação para além do 
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significado temático da conversação. Os atores, principalmente o 
entrevistado, “fazem” ali muita coisa — e o sinalizam — enquanto articulam 
perguntas, respostas ou interferem nelas. Ora, é falso interpretar o que 
alguém “disse” sem se perguntar também o que, na ocasião, “deu a 
entender”, o que sinalizava para além do que dizia, enfim, o que também 
fazia ao responder tais e tais perguntas.  

 

Na fase de levantamento utilizamos, como técnica auxiliar/complementar, a 

visita técnica a outras IES para análise das condições de operação e funcionamento 

dos sistemas informatizados utilizados na gestão das informações da pós-graduação 

stricto sensu, as quais foram registradas em relatórios estruturados a partir do 

resultado obtido durante a conversação com as instituições assistidas.  

As fases 2 e 4, identificação e fluxogramação dos processos e modelagem de 

requisitos, respectivamente, abarcam detalhamento e redesenho, através de 

técnicas de representação gráfica, cujo objetivo principal foi obter visão 

esclarecedora, precisa e completa dos fluxos relacionados e das variáveis 

envolvidas, elementos que facilitaram análises e definição dos requisitos para 

desenvolvimento do protótipo da Plataforma Pandora.  

 

A fluxogramação é a técnica de representação gráfica que se utiliza de 
símbolos previamente convencionados, permitindo a descrição clara e 
precisa do fluxo, ou sequência, de um processo, bem como sua análise e 
redesenho. (D,ASCENÇÃO, 2014, p. 110) 

 

 Na fluxogramação utilizamos o software BizAgi Process Modeler15, que nos 

permitiu simular e representar graficamente o fluxo informacional e processual como 

um todo das principais atividades. A modelagem de requisitos básicos foi elaborada 

a partir de elementos textuais, com a utilização de editores de texto e, junto com o 

analista responsável pela engenharia do software, transportados para software 

específico.  

Na fase 3, análise da viabilidade de implementação, definimos as 

características principais que o novo sistema deve ter para atendimento às 

demandas indicadas, determinamos as principais necessidades de saídas, o tipo de 

informações que serão registradas e o seu volume, os sistemas em operação que 

fazem integração com a Plataforma Pandora, estimativa dos custos operacionais 

                                                           
15

 É uma ferramenta gratuita de modelagem de processos de negócios que possibilita a criação de 

fluxogramas, mapas mentais e diagramas em geral. Disponível em: < 

http://www.baixaki.com.br/download/bizagi-process-modeler.htm>. Acesso em 05 mai 2015; 

http://www.baixaki.com.br/download/bizagi-process-modeler.htm
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envolvidos e a verificação da adequação da proposta às expectativas dos atores às 

reais necessidades institucionais. Como estratégias, utilizamos a pesquisa 

documental, a observação direta e entrevistas não estruturadas, detalhada 

anteriormente e utilizada na fase 1. 

 O planejamento da fase 5, treinamento e teste para implementação, foi 

realizada em conjunto com a equipe responsável pelo desenvolvimento do software 

e com os usuários, observando: 1) teste de cada módulo separadamente; 2) 

utilização de dados reais; 3) acompanhamento do usuário em cada fase; 4) 

implementação parcial em várias etapas. 

 A fase 6, estruturação do manual de operacionalização, foi realizada através 

da utilização do aplicativo iBooks Author16, com o objetivo de diminuirmos os custos 

e inutilização dos impressos, criaremos um manual em formato eletrônico, 

disponibilizado aos usuários para dispositivos fixos e móveis.  Este formato facilitará 

o processo de treinamento, teste, implementação, bem como, o acompanhamento, 

uma vez que poderemos visualizar o número de acessos dos usuários da 

Plataforma. 

Na fase 7, acompanhamento, atualização e avaliação, utilizaremos as 

técnicas de observação pessoal e entrevistas não estruturadas, com o objetivo de 

investigar os problemas e melhorias que o sistema trará, anotando críticas e 

sugestões, documentando os pontos a serem analisados, de forma a possibilitar os 

ajustes necessários e da maneira adequada. Ao final da etapa de acompanhamento 

e avaliação, foi elaborado um relatório com o registro dos ajustes e modificações 

realizados, programados ou não realizados com respectivas justificativas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Aplicativo gratuito disponível na Mac App Store, cria livros didáticos do iBooks e outros tipos de 
livros com galerias, vídeos, diagramas interativos, objetos 3D, expressões matemáticas e mais. 
Disponível em: < https://www.apple.com/br/ibooks-author/>. Acesso em 05 mai 2015. 

https://www.apple.com/br/ibooks-author/
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3 ETAPAS E FUNDAMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA 

PESQUISA 

 
A informação tem sido um dos elementos geradores de mudanças sociais, 
culturais e organizacionais. O volume de informação à nossa disposição, em 
vários meios de comunicação e mídias, tem crescido intensamente, 
entretanto, o seu valor não está necessariamente vinculado à explosão 
informacional. Ele depende intimamente, não somente do seu potencial de 
utilização, mas, sobretudo, da sua efetiva utilização nos momentos 
oportunos, isto é, o valor da informação é tão maior quanto maior for o 
benefício alcançado com sua utilização. (JUNIOR, 2011). 

 

3.1 Diagnóstico situacional 

 

Intencionando realizar o levantamento e registro dos principais entraves na 

gestão da informação na pós-graduação e reunir dados para este enfrentamento 

através da informatização dos processos, realizamos reuniões institucionais de 

diagnóstico e visitas técnicas a instituições que já possuem tecnologia similar e 

know-how reconhecido no seguimento. 

 

3.1.1 Reuniões institucionais 

 

Em 03 de junho de 2014, realizamos a primeira reunião com a Pró-Reitora de 

Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação da UNEB, na qual estiveram presentes os 

professores Atson Fernandes (Pró-Reitor), André Luiz Souza (Gerente de Pós-

Graduação), Aníbal de Freitas (Gerente de Pesquisa), Hugo Sabá (Diretor da 

Agência de Inovação UNEB), Tânia Maria Hetkowski (Coordenadora GESTEC e 

orientadora do Projeto), Pedro Herrera e Kellen Lima (pesquisadores). Registramos 

nessa ocasião, os seguintes entraves expressados pelos partícipes, a serem 

superados: 

1. A inexistência de uma base de dados da pós-graduação; 

2. Falta de padronização nos procedimentos e registros; 

3. As dificuldades para emissão de relatórios e análise das atividades 

desenvolvidas pelos cursos; 

4. Registros manuais e sem integração; 

5. Dificuldades para identificar o perfil discente; 
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6. Dificuldades de identificar os professores que estão atuando nos 

cursos; 

7. Falta de integração dos sistemas institucionais em uso (SAGRES, 

PIT, SIP, SIGP, SONIC, SIAR, SIAE); 

8. Necessidade de integração com o sistema de avaliação CAPES; 

9. Parceria institucional com o CNPq para adquirir o repositório da 

Plataforma Lattes para a integração com os sistemas UNEB; 

10. Extratores, para cada base, devem ser bem definidos; 

11. Criação de alertas para os usuários; 

12. Acompanhamento dos egressos. 

 

O grupo reunido apoiou a iniciativa e o Pró-Reitor da PPG, Prof. Atson 

Fernandes, parabenizou a grandiosidade e ousadia do projeto e demonstrou o 

interesse da PPG em participar e conceder suporte à pesquisa, oferecendo a 

colaboração da Agência UNEB de Inovação. Frisou ser esta “uma demanda urgente 

e emergente da PPG”, a qual trará suporte necessário para o seu desenvolvimento, 

incluindo a sua apresentação ao Conselho Universitário da UNEB - Consu. 

Em 27 de junho de 2014, realizamos a reunião com a Unidade de 

Desenvolvimento Organizacional da UNEB - UDO, responsável pela Gerência de 

Informática da instituição – Gerinf, onde estiveram presentes Benjamim Ramos Filho 

(Diretor da UDO), Profª Tânia Maria Hetkowski, Pedro Herrera e Kellen Lima. A 

reunião teve como objetivo principal de apresentar o projeto e angariar parcerias 

técnica para o desenvolvimento do software.  Após a apresentação, o Pró-Reitor 

salientou a importância do projeto, visto que a UNEB não possui nenhum tipo de 

registro dos cursos, do seu funcionamento ou dos seus dados, bem como é 

deficiente o processo de obtenção de relatórios que dêem suporte à gestão dos 

cursos. 

“_ A UDO enxerga no projeto um grande potencial de inovação para a 

instituição”, afirmou Benjamim e disponibilizou a Gerinf para a concessão de 

desenvolvedores para auxiliar na implementação do software. 
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3.1.2 Visitas técnicas – experiências bem sucedidas 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN: 

 A Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi criada em 25 de junho de 

1958, foi formada a partir de faculdades e escolas de nível superior já existentes em 

Natal, como a Faculdade de Farmácia e Odontologia; a Faculdade de Direito; a 

Faculdade de Medicina; a Escola de Engenharia, entre outras. A partir de 1968, com 

a reforma universitária, a UFRN passou por um processo de reorganização que 

marcou o fim das faculdades e a consolidação da atual estrutura, ou seja, o 

agrupamento de diversos departamentos. Atualmente, a UFRN oferece 84 (oitenta e 

quatro) cursos de graduação presencial, 09 (nove) cursos de graduação a distância 

e 86 (oitenta e seis) cursos de pós-graduação (UFRN, 2015). 

 Em 1973, também por ocasião da Reforma Universitária ocorrida no país, foi 

criado o Centro de Tecnologia da UFRN, abrigando os cursos das Engenharias, 

Arquitetura e Urbanismo e os tecnólogos em Indústria Têxtil, Administração Rural e 

Cooperativismo, que tinham a duração de três anos. Em 1988, o Centro já contava 

com 06 (seis) departamentos, 08 (oito) coordenadorias de graduação, 03 (três) 

cursos de pós-graduação e o Núcleo de Tecnologia, formado por 29 (vinte e nove) 

laboratórios e 03 (três) oficinas. 

Acompanhando as modernas tecnologias e tendências mundiais, foram 

criados em 1995 os cursos de Engenharia de Computação, Engenharia de 

Produção, Engenharia de Materiais e Engenharia Têxtil e, para inserir cada vez mais 

o Estado na área da tecnologia e da ciência, foram criados, no mesmo ano, os 

cursos de pós-graduação em Engenharia de Saneamento, Arquitetura e Engenharia 

de Produção. Atualmente o Centro está estruturado em 12 (doze) departamentos, 

compostos por 15 (quinze) cursos de graduação, com diversas bases de pesquisa e 

projetos de extensão, além de 07 (sete) Programas de Pós-Graduação, que fazem 

da UFRN referência nacional e internacional em tecnologia e inovação. 

 A visita à UFRN foi realizada em 19 de outubro de 2014. A equipe formada 

pelos pesquisadores Kellen Lima, Pedro Herrera e a Profa. Tânia Maria Hetkowski, 

teve o objetivo de conhecer o Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas – SIGAA, desenvolvido pela Universidade e já em operação em 

diversas instituições do país. Durante a visita fomos recebidos pelo Pró-Reitor de 
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pós-graduação da Universidade, o Prof. Rubens Maribondo17. A seguir, 

apresentamos um panorama (quadro 05) com os principais pontos levantados na 

ocasião: 

 

Quadro 04 - Resultados da visita técnica à UFRN 

Instituição  Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Responsável  Prof. Rubens Maribondo  

Ano de início  1999  

Ano de implantação 2007 (primeiros módulos módulos) 

Sistema  Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA)  

Equipe envolvida  120 analistas e técnicos  

Estrutura física  Centro de Tecnologia com equipamentos modernos e estrutura física 
para a atuação da equipe envolvida  

Descrição da 
ferramenta 

O SIGAA, sistema que integra a gestão de todas as informações e 
atividades acadêmicas desenvolvidas pela UFRN, é um software 
integrado de gestão (SIG) desenvolvido pela própria universidade e que 
teve início em um projeto de iniciação científica (IC) de três alunos do 
curso de ciências da computação. O projeto, abraçado pela alta gestão 
da universidade, começou a ser desenvolvido e hoje é referência 
nacional em sistemas integrados de gestão acadêmica. O sistema, 
atualmente, além de ser utilizado para gestão acadêmica da própria 
UFRN, tem sua licença de uso comercializada para diversas 
universidades do país e outros órgãos governamentais, incluindo o 
know how para o desenvolvimento da Plataforma Sucupira CAPES. 
O objetivo maior do sistema é a integração de todas as atividades 
desenvolvidas na universidade: Recursos Humanos, Registro 
Acadêmico, Biblioteca, Graduação, Pós-Graduação, Financeiro, 
Logística, Ambiente Virtual de Aprendizagem, Espaço de interação, 
Segurança, Produção Científica, ou seja, tudo que envolve a gestão da 
instituição, registrado, memorizado, em um único banco de dados. 

                                                           
17

 Rubens Maribondo do Nascimento é Mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal 

de Santa Catarina (1997) e doutor em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal 
de Santa Catarina/RWTH-Aachen (Alemanha - 2001). Atualmente é professor associado da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Pró-Reitor de Pós-Graduação da UFRN (UFRN, 
2015). É um dos responsáveis pelo desenvolvimento da Plataforma Sucupira CAPES, ferramenta 
desenvolvida a partir do termo de cooperação entre CAPES e UFRN. 
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Principais pontos Os principais pontos de sucesso do sistema são: o envolvimento da alta 
gestão da universidade; a integração de cada atividade desenvolvida 
em módulos; extinção das ilhas de informação; não utilização de 
softwares coadjuvantes terceiros (exceto os de exigência do Governo 
Federal); emprego de recursos humanos e financeiros; disponibilidade 
de estrutura física; template leve; busca de satisfação das 
necessidades básicas do usuário; ferramenta de fácil operação. 

Módulo pós-
graduação 

O módulo pós-graduação apresenta registro específicos, além dos 
básicos e emissão de documentos online: produção docente 
(bibliográfica e técnica) exportadas do repositório institucional da 
Plataforma Lattes CNPq; visualização de todas das bancas 
examinadoras de participação do docente; emissão de documentos 
acadêmicos com dispositivos de validação; históricos; solicitação de 
emissão de diplomas, agendamento de exames de qualificação e 
defesa; banco de teses e dissertações; registro discente e docente; 
ambiente de interação; processos seletivos; espaço para registro de 
outras atividades não registradas na Plataforma Lattes. 

Análise A experiência no possibilitou perceber um SIG implantado em sua 
totalidade, em funcionamento pleno das suas funcionalidades, sua 
estruturação, as aplicações e contribuições para a gestão universitária 
e fatores preponderantes para o sucesso da sua implantação na 
Universidade, como: tempo de maturação e desenvolvimento do 
projeto; o planejamento e a organização do trabalho; a implementação 
por módulos; a importância do envolvimento da alta gestão e do 
investimento em tecnologia e mão de obra especializada; a relevância 
da institucionalização das ações; os retornos mensuráveis e intangíveis 
para a instituição e; a prospecção futura de ampliação da ferramenta.   

Fonte: Autora, 2015. 

 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG: 

 Em Minas Gerais, a primeira instituição de nível superior - a Escola de 

Farmácia, de Ouro Preto - data de 1839. A criação de uma universidade no Estado 

já fazia parte do projeto político dos Inconfidentes. A ideia, porém, somente se 

concretizu em 1927, com a fundação da Universidade de Minas Gerais (UMG), 

instituição privada, subsidiada pelo Estado, que permaneceu na esfera estadual até 

1949, quando foi federalizada. O nome atual, UFMG, foi adotado no ano de 1965 

(UFMG, 2015). 

 Atualmente a UFMG oferece 75 (setenta e cinco) cursos em nível de 

graduação, 05 (cinco) cursos na modalidade a distância, 63 (sessenta e três) cursos 

em nível de Doutorado e 77 (setenta e sete) em nível de mestrado. A Universidade é 

referência nacional em pós-graduação stricto sensu; 74,3% dos cursos ofertados 

possuem conceito CAPES entre 5 e 7 e, é a Universidade com o segundo melhor 

conceito médio dos Programas de Pós-Graduação das Instituições Federais 

Brasileiras: 5,3 (UFMG, 2015). 
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 A visita à UFMG foi realizada em 04 de novembro de 2014. A equipe formada 

pelos pesquisadores Kellen Lima e Pedro Herrera, foi recebida pelo então Diretor do 

Centro de Computação - CECOM da Universidade, o Sr. Carlos Alfeu Furtado da 

Fonseca e a sua equipe de gestão. O CECOM foi criado e 1971, é órgão auxiliar da 

Reitoria, subordinado à Diretoria de Tecnologia de Informação, sendo responsável 

pela informatização administrativa da universidade. A seguir, apresentamos um 

panorama (quadro 06) com os principais pontos levantados na ocasião: 

 

Quadro 05 - Resultados da visita técnica à UFMG 

Instituição  Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG  

Responsável  Carlos Alfeu Furtado da Fonseca 

Ano de início  2001 

Ano de implantação 2003 

Sistema  Sistema de Informações Acadêmicas (INA) 

Equipe envolvida  40 analistas e técnicos  

Estrutura física  Centro de Computação (CECOM) com equipamentos e estrutura física 
para a atuação da equipe instalada. (Continua) 

Descrição da 
ferramenta 

O Sistema de Informações Acadêmicas - INA da UFMG está em sua 2ª 
versão. Sua principal funcionalidade não é o registro acadêmico geral e 
integrado, mas coletar e organizar as informações relacionadas às 
atividades docentes da Universidade e registrar a atuação destes em 
ensino, pesquisa, extensão e administração.  
Os sistemas utilizados pela UFMG, em geral, ainda não possuem 
integração. São, em sua maioria, sistema isolados que correspondem a 
cada atividade desenvolvida na universidade. Atualmente, estão 
renovando a sua tecnologia em busca desta integração. 
Identificamos que a universidade possui diversos sistemas e aplicativos 
para as atividades de recursos humanos, acadêmicas, financeiras, 
administrativas e processos seletivos, mas que estão trabalhando em 
torno da integração dos dados e informações neles registrados. 

Principais pontos Os principais pontos identificados são: o envolvimento da alta gestão da 
universidade; emprego de recursos humanos e financeiros; 
disponibilidade de estrutura física; módulo/ferramenta para avaliação 
institucional; disponibilização para o usuário, através de página 
específica, de todos os sistemas da instituição, facilitando a busca e 

http://www.ufmg.br/ati/
http://www.ufmg.br/
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acesso; relatórios estruturados que alimentam catálogos de divulgação 
institucional e subsidiam processos de avaliações internas e externas. 
Observamos que a universidade busca integrar a graduação com a pós-
graduação, viabilizando que o aluno da graduação realize matrícula 
especial na pós-graduação e aproveite os créditos em seu curso regular. 
Ponto importante para a pós-graduação. 

Módulo pós-
graduação 

O sistema da pós-graduação é integrado ao INA no que diz respeito as 
atividades docentes, registrando afastamentos, capacitações, promoção, 
portarias, prêmios, participação em bancas examinadoras, comissões, 
eventos. 
Este sistema apresenta um módulo para os exames de qualificação e 
defesa que nos chamou a atenção por realizar todas as etapas, desde o 
agendamento, convite, divulgação, registro de membros, declarações de 
participação, emissão de atas e certidões, até a solicitação do diploma de 
conclusão. 

Análise A experiência nos possibilitou perceber um SIG em fase de melhorias e 
adequações, em funcionamento parcial das suas funcionalidades, sua 
estruturação, as aplicações e contribuições para a gestão da universidade 
e fatores preponderantes para os avanços no seu processo de 
implantação e aprimoramento, como: o planejamento e a organização do 
trabalho; a busca pela tecnologia adequada às necessidades da 
instituição; o envolvimento e os esforços da alta gestão para o 
investimento em tecnologia e mão de obra especializada; a relevância da 
institucionalização das ações e os retornos mensuráveis e intangíveis já 
trazidos para a instituição.   

Fonte: Autora, 2015. 

 

3.1.3 Levantamento e análise da situação atual no lócus definido 

 

Para o levantamento e análise da situação atual no GESTEC, consideramos 

os dados coletados a partir de: 

 Conversas não estruturadas com a Coordenação do Programa e seus 

colaboradores; 

 Análise do documento da Área de Educação 2013 (ficha de avaliação), 

regimento interno do curso e resoluções complementares que orientam 

os processos acadêmicos, administrativos e decisórios; 

 Análise da possível integração da Plataforma Pandora com a 

Plataforma Sucupira CAPES e demais softwares institucionais 

utilizados na Pós-Graduação Stricto Sensu; 

 O volume e tempo de trabalho x as ferramentas e tecnologias da 

informação utilizadas para atendimento às demandas; 

Na escuta aos coordenadores e colaboradores do GESTEC, identificamos a 

necessidades de otimização das rotinas, diminuição do trabalho manual e 

burocrático gerado pelo atendimento a demandas de docentes e discentes, 
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celeridade durante as etapas de realização do processo seletivo de novos alunos e 

preenchimento dos dados do curso na Plataforma Sucupira. Os principais pontos de 

convergência são: retrabalhos, preenchimento dos mesmos dados em diversos 

softwares, falta de controle sobre os dados, ausência de um sistema acadêmico que 

atenda às especificidades da Pós-Graduação Stricto Sensu, interface não amigável 

e não dedutiva das ferramentas, utilização de diversas planilhas em Excel e 

formulários online, comunicação ineficaz com docentes e discentes, busca de dados 

de difícil operacionalização e registros realizados através da memória dos usuários. 

A análise realizada na documentação existente (documento de área, 

regimento e resoluções) permitiu observarmos a legislação que regulamenta as 

ações administrativas e acadêmicas e o que consideramos no processo decisório 

para a consolidação do GESTEC, nos fornecendo subsídios para o levantamento 

dos requisitos inicias para desenvolvimento da Plataforma Pandora, tais como: perfis 

de acesso, funcionalidades acadêmicas, a necessidade de um repositório 

institucional da Plataforma Lattes CNPq, a importância do acompanhamento da 

produção docente e discente, bem como, uso de uma ferramenta de suporte a 

docentes e discentes na impressão de documentos comprobatórios rotineiros, a 

utilidade de um sistema de agendamento de bancas de exames de qualificação e 

defesa e possibilidade de realizar, através deste, a impressão dos documentos 

envolvidos no processo, relatórios sistematizados em gráficos e dados descritivos 

para auxílio no processo decisório. 

O preenchimento da avaliação CAPES na Plataforma Sucupira é realizada 

manualmente, considerando o registro dos mesmos dados nos demais sistemas 

institucionais, o que gera retrabalho, aumentando a possibilidade de erros e de 

informações não confiáveis. Verificamos também, que os sistemas institucionais em 

operação não convergem com a Plataforma Lattes e não fornecem relatórios para a 

gestão dos cursos; todas as informações são registradas nas memórias dos 

colaboradores e coordenadores, os quais, em virtude da normalização, permanecem 

nos cargos por períodos, considerados curtos, de dois a quatro anos, o que causa, 

muitas vezes, descontinuidade nos processo de gestão, bem como ausência e 

desvio de conhecimentos acumulados. 
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Na avaliação de 2014, o GESTEC era constituído por um corpo decente de 27 

(vinte e sete) professores e 190 (cento e noventa) alunos18. Para atendimento à 

demanda gerada por ‘esses usuários, o quadro de colaboradores conta com uma 

secretária acadêmica (40h), dois auxiliares de secretaria (40h), uma auxiliar de 

secretaria (30h) e dois estagiários (20h). As ferramentas utilizadas na rotina 

administrativa são programas do Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) e 

Google Docs para elaboração de documentos e relatórios, solicitações acadêmicas 

de alunos, entre outras atividades, não compatíveis com o volume diário 

demandado; possuem grande consumo de material, especialmente, papéis 

utilizados nas impressões.  

O processo seletivo é organizado através do Sistema de Inscrições de Alunos 

Especiais/Regulares (SIAE/SIAR), no entanto, o software não atende a todas as 

etapas do processo, incorrendo no trabalho manual, na utilização de planilhas 

eletrônicas e em grandes retrabalhos e equívocos. Esta inconsistência na relação 

volume x ferramentas, tem causado morosidade no atendimento às demandas, 

perda de dados, informações não confiáveis, falhas no processo seletivo, 

desperdício e desgaste nas relações dos colaboradores com o trabalho 

desenvolvido, relatórios de avaliação fragilizados e sobrecarga de funções e 

atividades. 

 

3.1.4 Identificação e fluxogramação dos processos 

 

As principais atividades administrativas e acadêmicas identificadas no 

GESTEC como sendo as de maior frequência, que demandam utilização de 

softwares, maior tempo de execução e elaboração são: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Dados registrados na Plataforma Sucupira, acessados em dezembro de 2015. 
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Quadro 06: atividade x software/método 

ATIVIDADE SOFTWARE/MÉTODO 

1. Processo seletivo SIAE / SIAE / Excel 

2. Organização de bancas Word  /Excel / Power Point 

3. Matrículas SAGRES 

4. Emissão de documentos acadêmicos Word / SAGRES 

5. Avaliação CAPES  Plataforma Sucupira, Plataforma 

Lattes, memória dos colaboradores 

Fonte: Autora, 2015. 

 

Descritivo e fluxogramação dos procedimentos envolvidos em cada atividade: 

 

Processo seletivo 

Os procedimentos envolvidos na atividade de processo seletivo são: 

1. Constituição de Comissão: onde o colegiado do Programa constitui 

comissão composta por docentes e representantes do quadro técnico 

para a elaboração do edital; 

2. Elaboração do edital: redação da minuta do edital onde constará 

número de vagas e os requisitos para inscrição e seleção de 

candidatos e formaliza, através da Secretaria Acadêmica do curso, 

processo administrativo junto ao Departamento de lotação, solicitando 

encaminhamento à PPG para publicação no Diário Oficial do Estado; 

3. Publicação do edital: o Departamento de lotação encaminha o 

processo de publicação do edital à PPG para análise e, após parecer 

da Procuradoria Jurídica da Universidade - PROJUR, o edital é 

encaminhado para publicação no Diário Oficial do Estado, através da 

Reitoria; 

4. Divulgação: Após publicação do edital, o programa toma as medidas 

necessárias para divulgação do concurso, através da Assessoria de 

Comunicação da UNEB – ASCOM, sites, e-mail, cartazes e outras 

mídias; 
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5.  Preparação do SIAE/SIAE: Após publicação do edital é solicitado à 

GERINF a preparação do sistema de inscrições, atendendo às 

especificidades do Programa. 

6. Inscrições: após preparação do ambiente, o candidato realiza as 

inscrições através do sistema e envia sua documentação através do 

serviço de Sedex dos Correios; 

7. Conferência de documentos: após encerramento das inscrições, a 

documentação enviada pelos candidatos é recebida e conferida pela 

Secretaria Acadêmica do GESTEC e dividida entre os professores 

avaliadores. 

8. Análise de propostas e Lattes: etapa em que os professores 

avaliadores recebem os documentos já conferidos pela Secretaria, 

para análise das propostas de trabalho e Lattes, cuja avaliação é 

registrada em barema específico; 

9. Convocação para entrevistas: após resultado da análise de propostas e 

Lattes, a Secretaria Acadêmica divulgada através do site do programa 

e em murais, a convocação dos candidatos aprovados para etapa de 

entrevistas; 

10. Entrevistas: os candidatos aprovados são entrevistados por uma banca 

de professores avaliadores, em sessões grupais, cujas informações 

colhidas são registradas em barema. 

11. Resultado final: Após as entrevistas, os professores avaliadores, 

reunidos por área de concentração do curso, balizam o resultado de 

cada candidato registrado nos baremas e definem os candidatos aptos 

para aprovação, que são divulgados pela Secretaria Acadêmica no site 

do Programa e em murais; 

12. Relatório: após resultado final, a Secretaria Acadêmica elabora o 

relatório do processo seletivo, com informações relativas aos números 

e dados financeiros para apresentação à coordenação do curso, 

através de ferramentas de Excel e Power point. 
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Figura 09 – Fluxo do processo seletivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2015. 

 

Envolvidos: Na atividade processo seletivo são envolvidos: Colegiado do 

Curso, Comissão, Secretaria Acadêmica, Departamento de lotação, PPG, 

PROJUR, GERINF, Reitoria, Correios, Professores e candidatos. 

Etapas a serem absorvidas pela Plataforma Pandora: demanda de relatórios; 

gestão do processo seletivo, a partir da integração com os sistemas de 

inscrição SIAR e SIAE; implantação do barema eletrônico para registro dos 

processos avaliatórios, em etapas futuras.  

 

Organização de bancas 

Na atividade de organização de bancas estão envolvidos os seguintes 

procedimentos: 

1. Definição de dados da banca de qualificação: discente e professor 

orientador devem, nesta etapa, definir o nome dos professores que 

comporão a banca examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso, 

data e horário, permitindo que as informações estejam alinhadas com 

os participantes; 

2. Formalização do agendamento: o discente deve encaminhar à 

Secretaria Acadêmica, requerimento especifico (impresso), com a 

solicitação de agendamento do exame, constando as informações e 

documentos definidos pelo curso; 
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3. Cadastro de membro externo: para o cadastro do membro externo que 

participará da banca, o discente deve encaminhar à Secretaria 

Acadêmica, formulário impresso de cadastro e cópia do diploma de 

doutorado do professor; a Secretaria recebe o documento, faz o 

registro do professor na Plataforma Sucupira e arquiva o documento; 

4. Agendamento de local: a Secretaria Acadêmica realiza a reserva do 

espaço para a banca e comunica ao discente e ao professor orientador 

através de e-mail e arquiva o requerimento; 

5. Divulgação: a Secretaria Acadêmica encaminha a professores e 

discentes através de e-mail, convite para participação na sessão; 

6. Elaboração de documentos: a Secretaria Acadêmica elabora os 

documentos impressos que serão utilizados durante o exame (corpo da 

ata e certificados de participação); 

7. Apresentação do TCC para banca examinadora: o mestrado apresenta 

o Trabalho de Conclusão de Curso para a banca examinadora 

composta em sessão de avaliação; 

8. Avaliação: é realizada pela banca examinadora constituída e registrada 

em ata específica que, após a realização da sessão, é encaminhada à 

Secretaria Acadêmica para registro no SAGRES e arquivamento; 

9. Agendamento da defesa final: após realização do exame de 

qualificação, no semestre seguinte, o aluno encaminha à Secretaria 

Acadêmica, e-mail solicitando o agendamento do exame de defesa 

final, informando o título final do seu trabalho, confirma os membros da 

banca examinadora e encaminha os dados de data e horário pré-

definidos; 

10. Agendamento de local: a Secretaria Acadêmica realiza a reserva do 

espaço para a banca de defesa e comunica ao discente e ao professor 

orientador através de e-mail; 

11. Divulgação: a Secretaria Acadêmica encaminha a professores e 

discentes através de e-mail, convite para participação na sessão 

pública; 
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12. Elaboração de documentos: a Secretaria Acadêmica elabora os 

documentos impressos que serão utilizados durante o exame (corpo da 

ata, folhas de aprovação e certificados de participação); 

13. Avaliação: é realizada pela banca examinadora constituída e registrada 

em ata específica que, após a realização da sessão, é encaminhada à 

Secretaria Acadêmica; 

14. Registro no SAGRES: Secretaria Acadêmica registra notas e 

observações no sistema acadêmico; 

15. Emissão de comprovantes: após a realização do exame e constatada a 

provação do discente, é possível requer à Secretaria Acadêmica do 

Curso certidão da ata de aprovação. 

 

Figura 10: Fluxo da organização de bancas 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2015. 

 

Envolvidos - Nesta atividade são envolvidos discentes, professores, membros 

externos e Secretaria Acadêmica. 

Etapas a serem absorvidas pela Plataforma Pandora - formalização do 

agendamento; cadastro de membro externo; elaboração de documentos; 

agendamento de defesa final e; emissão de comprovantes. 

 

 Matrículas 

  A matrícula regular se realiza após a aprovação em processo seletivo e 

apresentação dos documentos exigidos em edital. Para realização das matrículas 

são realizados os seguintes procedimentos básicos: 
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1. Entrega de documentos: o candidato aprovado se dirige à Secretaria 

do curso, no período previsto em edital e calendário acadêmico, e 

realiza a entrega dos documentos exigidos; 

2. Conferência da documentação: A Secretaria realiza a conferência da 

documentação recebida do candidato aprovado e homologa a sua 

aprovação para matrícula; 

3. Carga de dados: A Secretaria Acadêmica solicita à Secretaria Geral de 

Cursos a migração dos dados dos candidatos aprovados do SIAR para 

o SAGRES. 

4. Registro no SAGRES: a Secretaria Acadêmica realiza a conferência da 

carga realizada e vincula o discente à disciplina e turma do semestre 

letivo de referência; 

5. Registro na Plataforma Sucupira: após realização do cadastro discente 

no SAGRES, o aluno é registrado junto à Plataforma Sucupira CAPES; 

6. Arquivo de documentos: o aluno matriculado terá sua documentação 

arquivada pela Secretaria em pastas específicas, por área de 

concentração; 

7. Emissão de comprovantes: o aluno matriculado terá direito ao 

comprovante de matrícula, que será emitido através do Sistema 

SAGRES pela Secretaria do curso e retirado pelo aluno no local. 

 

Figura 11: Fluxo da matrícula 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Autora, 2015. 

 

 Envolvidos - Na atividade de matrícula estarão envolvidos Secretaria 

Acadêmica, Secretaria Geral de Cursos e candidato. 
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Etapas a serem absorvidas pela Plataforma Pandora – Registro na Plataforma 

Sucupira (após integração); emissão de comprovantes; acompanhamento da 

integralização curricular e do histórico sintético. 

 

 Emissão de documentos acadêmicos 

 A emissão de documentos acadêmicos é uma das atividades mais realizadas 

na rotina administrativa da Secretaria dos cursos e, demanda custos operacionais 

com material de escritório e pessoal. Nesta atividade estão envolvidos os seguintes 

procedimentos básicos: 

1. Solicitação: o aluno faz a solicitação do documento acadêmico à 

Secretaria do curso, através de e-mail, requerimento online, 

requerimento impresso ou, até mesmo, pessoalmente; 

2. Análise: a Secretaria analisa o modelo de documento solicitado 

3. Definição da ferramenta: a Secretaria escolhe a ferramenta para 

elaboração do documento solicitado, podendo ser duas as formas de 

saída: 1- documentos emitidos automaticamente pelo SAGRES e 2- 

documentos redigidos manualmente no Microsoft Word; 

4. Emissão: a Secretaria realiza a operação de emissão do documento e 

encaminha para validação; 

5. Validação: a assinatura do Secretário Acadêmico ou da Coordenação 

do Curso; 

6. Encaminhamento ao requerente: Após a assinatura do documento, o 

requerente faz a retirada do documento impresso, presencialmente, na 

Secretaria Acadêmica do Programa ou a Secretaria realiza o envio 

através de e-mail. 
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Figura 12: Fluxo da emissão de documentos acadêmicos 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2015. 

 

Envolvidos - Na atividade de emissão de documentos acadêmicos estão 

envolvidos a Coordenação do curso, Secretaria Acadêmica e discente. 

Etapas a serem absorvidas pela Plataforma Pandora: emissão de 

comprovantes e declarações padronizadas, impressos da Plataforma pelo 

próprio usuário, com assinatura digital do Coordenador ou Secretário. 

 

 Avaliação CAPES 

O processo de avaliação CAPES – preenchimento da Plataforma Sucupira -  

é detalhista e minucioso, assim, descreveremos a seguir os procedimentos 

envolvidos de forma macro, para visualização objetiva da atividade: 

1. Atualização do Lattes: A Secretaria Acadêmica juntamente com a 

Coordenação, convoca discentes e docentes para realizarem a 

atualização da Plataforma Lattes/CNPq; 

2. Memorial descritivo: professores elaboram memorial descritivo das 

atividades de pesquisa e projetos realizadas durante o ano; 

3. Importação de dados: Os dados referentes a produção bibliográfica e 

projetos dos professores são importados da Plataforma Lattes para a 

Plataforma Sucupira CAPES pela Secretaria Acadêmica; 

4. A produção bibliográfica discente é copiada da Plataforma Lattes, 

transferida para o editor de texto e preenchida dado por dado na 

Plataforma Sucupira pela Secretaria Acadêmica; 
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5. A Secretaria Acadêmica realiza a atualização manual de dados 

referentes a turmas, trabalhos de conclusão de curso, membros 

externos e atualização de dados docentes e discentes; 

6. A Coordenação do curso elabora no Microsoft Word o relatório 

descritivo do curso, com informações relativas aos indicadores e 

requisitos de avaliação da área, que posteriormente são transferidos 

para o módulo “proposta do curso” na Plataforma Sucupira; 

7. Após preenchimento de dados, a Secretaria Acadêmica encaminha, 

através de e-mail, relatório individual das informações dos docentes 

para conferência dos mesmos; 

8. Após retorno do relatório conferido a Secretaria Acadêmica realiza a 

validação ou a correção dos apontamentos; 

9. Verificação de pendências: realização da conferência das pendências 

para ajustes ou finalização do processo; 

10.  Chancela: após a conferência o relatório é enviado para chancela da 

PPG; 

11.  Envio à CAPES: Após verificação e chancela da PPG, o relatório é 

enviado eletronicamente à CAPES. 

 

Figura 13: Fluxo da avaliação CAPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria, 2015. 
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Envolvidos – Nesta atividade estão envolvidos a Coordenação do curso, 

Secretaria Acadêmica, discentes, docentes e PPG. 

Etapas a serem absorvidas pela Plataforma Pandora: Emissão de alerta 

para atualização do Lattes; checagem de currículo Lattes de discentes e 

docentes através do repositório institucional, além disso, um dos projetos 

da CAPES é a integração da Plataforma Sucupira com sistemas 

institucionais em operação, assim, pretendemos preparar a Plataforma 

Pandora para esta integração. 

 

3.1.5 Análise da viabilidade de implementação 

 

A partir dos dados coletados, identificamos que para atender às principais 

necessidades e expectativas do GESTEC, a modelagem dos requisitos para o 

desenvolvimento da Plataforma Pandora deverá considerar algumas características 

específicas: Evitar o preenchimento manual, trazendo informações já registradas em 

outros sistemas institucionais; oferecer um ambiente intuitivo, atrativo e dinâmico 

que otimize as atividades rotineiras de maior tempo de execução e onde há maior 

possibilidade de erro; relatórios específicos das informações registradas fornecendo 

visão global da condição do Programa; auxílio no preenchimento do relatório de 

avalição CAPES, interface dos perfis docente e discente; acesso rápido as demais 

Plataformas online que facilitem o acesso do usuário e; registro de ocorrências para 

arquivo da memória dos sujeitos envolvidos.  

Nesse ponto, analisamos a relação entre custos e benefícios da implantação 

da proposta e, as ações concretas e necessárias a sua viabilidade: 

 

Análise dos custos 

Na análise de custos consideramos: analistas e desenvolvedores envolvidos, 

equipamentos disponíveis, espaço físico, materiais e terceiros.  

A cotação de mercado estimou que o desenvolvimento do software até a sua 

implantação, em um período de doze meses, geraria custos em torno de 

R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), somados os custos com a 

participação de um analista de sistemas, um analista de O&M, um desenvolvedor, 

um Data Base Administrator (DBA) e um web designer. No caso da implantação 
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para a UNEB, por se tratar de um projeto de pesquisa desenvolvido no Mestrado 

Profissional, objetivando subsidiar a criação e implementação de uma ferramenta de 

gestão pra a Universidade, estimamos que o custo do projeto, pelo período de dois 

anos, obteve o seguinte cenário: 

 

Quadro 07: Pessoas 

Função Número Custo/mês Dedicação (CH/S) Vínculo 

Analista de sistemas 01 R$0 10H Pesquisador 

Analista de O&M 01 R$0 10H Pesquisador 

Desenvolvedor 01 R$5.000,00 40H UNEB 

Web designer 01 R$150,00 2H UNEB 

DBA 01 R$150,00 1H UNEB 

Fonte: Autora, 2015. 

 

Quadro 08: Infraestrutura 

Item Alocação Condição Custo19 

Física GERINF Cedido pela UNEB R$0 

Equipamentos GERINF Cedido pela UNEB R$0 

Fonte: Autora, 2015. 

 

Não houve custos com materiais, terceiros e outros. O projeto se tornou uma 

das demandas da GERINF/UNEB e todos os recursos utilizados foram 

disponibilizados pela instituição ou custeados pelos pesquisadores. Considerando a 

capacidade da GERINF de atendimento à esta demanda, entendemos que há a 

viabilidade de desenvolvimento e implantação da Plataforma Pandora, no entanto, 

registramos que o projeto previsto para dois anos, deverá ser entregue, em completa 

operação, com o dobro do tempo estimado, considerando, principalmente, o 

pequeno investimento da UNEB no que se refere aos recursos humanos envolvidos.   

 

Análise dos benefícios 

Os principais benefícios apresentados pelo projeto, além dos já citados, não 

são mensuráveis ou de economias diretas, apesar de, notoriamente, avaliarmos que 

                                                           
19

 Consideramos custo zero para infraestrutura, pois os espaços e equipamentos cedidos já existiam 
na Gerência de Informática da UNEB, nenhum bem ou espaço novo foi adquirido. 
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existe potencial para uma expressiva redução no consumo de papel alcalino e outros 

materiais de escritório e até, possivelmente, no custo com pessoal. Os principais 

benefícios da implementação da Plataforma Pandora são intangíveis, representados 

por aspectos vantajosos, mas que não poderíamos avaliar financeiramente, a saber: 

 Redução no tempo de resposta a solicitações docentes e discentes; 

 Redução no volume do atendimento presencial; 

 Redução de erros na elaboração de documentos; 

 Agilidade e assertividade no agendamento de bancas; 

 Eficiência e confiabilidade na informação; 

 Apresentação de relatórios estruturados e versáteis; 

 Integração com a Plataforma Sucupira CAPES; 

 Unificação da base de dados sobre a Pós-Graduação; 

 Visão estratégica para a gestão da Pós-Graduação; 

 Qualificação do processo decisório; 

 Possibilidade de avaliação interna das variáveis inerentes à produção 

acadêmica e técnica dos Programas; 

 Acesso sistemático às diversas informações em outros softwares 

institucionais de discentes e docentes; 

 Acesso rápido e de fácil manipulação aos dados registrados no 

Currículo Lattes, através do repositório institucional; 

 Registro da memória dos cursos; 

 Redução de falhas e repetições no processo de avaliação; 

 Redução de problemas relacionados à descontinuidade na gestão dos 

cursos e da Pró-Reitoria. 

Um passo futuro é estabelecer parâmetros, indicadores e instrumentos que 

possibilitem mensurar, mesmo que aproximadamente, os benefícios intangíveis aqui 

elencados e outros ainda não identificados. 

 

Ações 

Algumas ações concretas e específicas precisaram ser realizadas para 

realização da modelagem de requisitos e, para permitir a viabilidade do 

desenvolvimento e implantação da proposta: 
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 Requisição ao CNPQ da autorização institucional para acesso ao 

repositório da Plataforma Lattes na UNEB; 

 Busca de parcerias institucionais, ou seja, envolvimento da “alta 

gestão” no projeto, tornando a proposta um objetivo para a gestão da 

Universidade; 

 Reuniões institucionais de alinhamento da proposta com os objetivos 

da gestão da Universidade; 

 Escuta aos usuários para atendimento às expectativas; 

 Inserção dos pesquisadores em espaços de discussão relativos à 

gestão e à avaliação da pós-graduação stricto sensu; 

 Exame de outros sistemas que atendem a necessidades semelhantes; 

 Clarificação para a gestão da universidade e usuários dos objetivos da 

proposta, da condição da situação atual e da sua viabilidade a partir da 

análise de custos e benefícios. 

 

3.2 Modelagem de requisitos: proposição de um modelo 

 

 Como já afirmamos, uma das mudanças mais significativas nas instituições é 

o valor imaterial assumido pela informação, considerando que a mesma influencia 

fatores vitais para uma instituição como rentabilidade, competitividade e processos 

decisórios. Para a gestão de ambientes educativos temos, ainda, outros fatores 

relevantes como as avaliações externas, por instancias e órgãos reguladores, e os 

resultados apresentados à sociedade. Entendemos, assim, que a partir do destaque 

atribuído à informação e também às inovações tecnológicas, novas formas de 

registrar, organizar, controlar e apresentar seus resultados serão necessárias para 

uma gestão de excelência da pós-graduação stricto sensu na UNEB.  

 O analista de desenvolvimento responsável pela engenharia do SIG, precisa 

compreender bem esse cenário e os problemas associados a ele. A modelagem de 

requisitos cumpre esse papel, de levar ao analista o entendimento sobre o cenário 

envolvido, a visão de como os usuários irão interagir com a nova ferramenta, 

descrevendo propriedades, atributos, funcionalidades e serviços necessários para 

que o sistema alcance os objetivos esperados. 
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Requisitos de sistemas definem o que o sistema necessita fazer e em quais 
circunstâncias devem operar. Requisitos são definidos nos estágios inicias 
do desenvolvimento do sistema como sendo a especificação do que será 
implementado, definindo os serviços que um sistema deve prover e o 
conjunto de restrições de operações que deve atender. A existência de 
diversos tipos de requisitos, para os mais variados tipos de sistemas, torna 
impossível descrever uma forma padronizada para escrever os requisitos e 
também definir a melhor forma de especificar requisitos. A descrição dos 
requisitos de um sistema deve incluir informações complementares como: 
informações de domínio, informações sobre padrões a serem seguidos e 
informações sobre interface com outros sistemas (OLIVEIRA, Valter C. de, 
2008, p. 48).  

  

 Nesse sentido, o modelo básico proposto para a modelagem de requisitos do 

SIG Plataforma Pandora, pretende enfatizar, inicialmente, as informações 

relacionadas às funções e atividades da rotina acadêmica e da produção científica e 

técnica do GESTEC, utilizando como base a experiência nas atividades de rotina 

administrativa e acadêmica na pós-graduação, associada aos critérios de avaliação 

da área de Educação CAPES e os requisitos básicos, necessários à sua integração 

com a Plataforma Sucupira CAPES. O objetivo é atingir maior estabilidade no 

registro, consolidação dos dados e redução das possibilidades de alterações e 

interferências.  

 Consideramos que, a partir do lócus escolhido e da análise dos processos 

envolvidos, o modelo proposto trata, inicialmente, das seguintes áreas 

funcionais/atividades: 

 Coordenação do curso 

 Secretaria virtual 

 Currículo Lattes 

 Discente 

 Docente 

 Participante externo 

 Administrativo – financeiro 

 Relatórios 

 Essas áreas pré-definidas no esquema agruparão funções e atividades 

correlacionadas ao perfil do usuário. “É por meio da execução das funções e das 

atividades que se alcançam resultados bem definidos. Esses resultados, decorrentes 

de cada função, são passados às demais funções resultando, assim, nas grandes 

cadeias de inter-relações e interdependências das funções de uma organização, ou 
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seja, aplicações práticas (OLIVEIRA, 2013, p. 37)”. Da análise desse intercâmbio de 

funções/perfis definidos neste esquema, poderemos identificar as origens e os 

destinos de cada informação, bem como, suas principais características e posição 

no fluxo. 

 

Figura 14 - Esquema de áreas funcionais/atividades da pós-graduação UNEB 

 

Fonte: Adaptação do diagrama de áreas funcionais básicas de Oliveira (2013, p.39). 

 

 Cada uma das áreas apresentadas é formada por um conjunto de requisitos 

específicos que auxiliarão o analista na engenharia da Plataforma Pandora e, 

consequentemente, à Pró-Reitoria da Universidade e ao Programa de Pós-

Graduação a conquistarem seus objetivos de gestão. A partir das áreas funcionais, 

atividades e requisitos selecionados e do ciclo de verificação e ajustes, que 

estabelecemos a convergência de dados e informações necessárias para a 

estruturação das etapas de desenvolvimento e implementação do SIG.  

  

3.2.1 Detalhamento das áreas funcionais 

 

 Coordenação do curso: Nesta área o usuário poderá registrar e 

acompanhar informações referentes ao perfil do Programa, dados da 
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coordenação do curso, parcerias e convênios, sua infraestrutura, vínculos e 

ações desenvolvidas junto às Redes de Educação, ações que identifiquem a 

inserção social do Programa e dados inerentes aos processos seletivos para 

alunos especiais e regulares; 

 Secretaria virtual: gestão dos processos seletivos, emissão de 

documentos acadêmicos básicos pré-estabelecidos pela PPG, fórum de 

notícias, calendário acadêmico, acesso rápido a plataformas utilizadas na 

pós-graduação (SAGRES, Plataforma Brasil, Plataforma Sucupira, PIT), 

arquivos para download, agendamento de bancas, registro de membros 

externos, fale conosco; 

 Currículo Lattes: acesso aos dados de discentes, docentes e membros 

externos registrados na Plataforma Lattes CNPq; 

 Discentes: acesso ao perfil do discente, o que inclui seus dados pessoais, 

vinculação a grupo de pesquisa, dados do seu histórico escolar e sua 

integralização curricular, relatório da biblioteca e registro de ocorrências na 

sua trajetória acadêmica, acompanhamento do egresso; 

 Docentes: acesso ao perfil docente, informações pessoais registradas no 

Sistema de Recursos Humanos do Estado - SRH, sua vinculação com o 

Programa, acesso ao histórico de portarias, informações de projetos 

registrados no Sistema de Planejamento da UNEB – SIP, registro de 

ocorrência sobre a trajetória docente no curso; 

 Participante externo: cadastro de participantes externos ao Programa, o 

que inclui o detalhamento dos dados pessoais, atividades desenvolvidas no 

Programa ou em outros cursos, dados da sua formação acadêmica; 

 Currículo Lattes: acesso, através do número do CPF, dos dados de 

discentes e docentes registrados na Plataforma Lattes (Produção técnico-

científica, experiências profissionais, projetos, eventos), com filtros de 

períodos semestrais e anuais; 

 Administrativo – financeiro: Registro e acompanhamento de processos e 

documentos, gestão de recursos financeiros, registro de fornecedores, 

registro de contratos e convênios, acompanhamento às solicitações 

realizadas pela secretaria acadêmica on-line e seu status, registro de 

agências de fomento e bolsas concedidas; 
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 Relatórios: Para os relatórios que serão gerados, propomos uma estruturação 

em três formatos: 

- Formato de números: onde teremos a representação numérica ou em 

percentual da situação atual do Programa, bem como, da sua situação 

anterior, favorecendo uma análise comparativa e a prospecção do futuro 

desejado (OLIVEIRA, 2013, p. 52); 

- Formato texto: fornecerá informações descritivas do curso registradas na 

plataforma, com detalhamentos e apontamentos, como: matriz curricular, 

docentes credenciados, grupos de pesquisa vinculados, atividades 

complementares realizadas, bancas realizadas durante o ano, membros 

externos vinculados, produção acadêmica docente e discente, entre outros; 

- Formato em gráficos: poderão ser gerados em formato pizzas ou barras e 

facilitarão o entendimento da situação do Programa a partir de uma análise 

visual mais apurada (OLIVEIRA, 2013, p. 52). 

 

3.3 Planejamento de teste e treinamento para implementação da proposta 

 

A fase de teste e treinamento para implementação, será realizada em 

conjunto com a equipe responsável pelo desenvolvimento do software e com os 

usuários, desde os primeiros passos do trabalho, observando: teste de cada módulo 

separadamente, utilizando dados reais; acompanhando o usuário em cada fase; 

realizando a implementação parcial em vários tempos. Esta fase será dividida em 

dois períodos:  

Período 1: teste e implementação das áreas funcionais coordenação do 

curso, docentes e currículo Lattes até a defesa do trabalho de conclusão de curso; 

Período 2: teste e implementação das áreas funcionais Discente, secretaria 

virtual, participante externo, administrativo-financeiro e relatórios após a realização 

da defesa do Trabalho de Conclusão de Curso. 

O sistema entrará em operação completa quando verificarmos que não há 

falhas identificadas pelos usuários, a partir dos testes. Após a testagem de módulos 

no lócus definido, realizaremos o acompanhamento por seis meses e, a partir da 

identificação de sucesso, ampliaremos o acesso aos demais Programas de pós-

graduação stricto sensu vinculados à PPG UNEB. 
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4 OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA PANDORA 

 

“É impossível progredir sem mudança, e aqueles que não mudam suas 
mentes não podem mudar nada”. George Bernard Shaw

20
 

 

 
4.1 Elaborando o template do manual de procedimentos 

 

Um dos objetivos específicos deste trabalho é a elaboração do template do 

manual de procedimentos operacionais da Plataforma Pandora. Sua estruturação foi 

realizada através da utilização de tecnologia flippage, que permite transformar 

arquivos PDF em publicações digitais, e-book ou livro digital, a fim de reduzir custos 

e inutilização dos impressos, bem como ampliar a possibilidade de acesso dos 

usuários através de computadores, celulares, tablets ou eReaders (leitores 

eletrônicos), facilitando o manuseio e oferecendo maiores possibilidades para sua 

atualização.   

 

Manual é todo e qualquer conjunto de normas, procedimentos, funções, 
atividades, políticas, objetivos, instruções e orientações que devem ser 
obedecidos e cumpridos pelos executivos e funcionários da empresa, bem 
como a forma como esses assuntos devem ser executados, quer seja 
individualmente, quer seja em conjunto (OLIVEIRA, p. 367, 2013). 

 

Neste caso, a elaboração do template do manual da Plataforma Pandora visa 

apresentar ao usuário o modelo visual e da tecnologia que será utilizada para 

documentação do processo em estudo, a ser implementado, com aspectos estáveis 

relacionados à estrutura institucional e aos módulos desenvolvidos no final da 

primeira etapa da modelagem de requisitos. 

O manual finalizado trará como principais vantagens: o acesso a uma fonte de 

consultas e orientações constantemente atualizada; facilidades para o treinamento 

dos usuários e na implantação de novos procedimentos e funções administrativas do 

software; auxílio à uniformização de terminologias e processos dos Programas 

vinculados; possibilidades de redução de conflitos e ampliação do percentual de 

assertividade e eficiência das atividades; além de caracterizar-se como um 

                                                           
20

 George Bernard Shaw foi um dramaturgo, romancista, contista, ensaísta e jornalista irlandês. Co-
fundador da London School of Economics, foi também o autor de comédias satíricas de espírito 
irreverente e inconformista. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/George_Bernard_Shaw. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Romancista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensa%C3%ADsta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_da_Irlanda
http://pt.wikipedia.org/wiki/London_School_of_Economics
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referencial de clareza daquilo que deve ser realizado e de registro da memória 

histórica da evolução administrativa da instituição. 

Apesar das vantagens evidenciadas, o manual não é a solução para todos os 

entraves que surgirão, mas com o objetivo de evitar o seu desuso, seu template foi 

estruturado de forma cuidadosa, a fim de possibilitar a flexibilidade da sua 

atualização e a redução de custos. O detalhamento foi realizado em nível adequado, 

planejando a diagramação, simplicidade e clareza necessárias para que tenha a 

aderência dos usuários em suas rotinas, sem se tornar obsoleto. 

A estrutura do manual proposto conterá a seguinte composição: 

 Apresentação: a apresentação será redigida pela PPG, direcionada 

aos seus usuários e conterá os objetivos pretendidos com a sua 

utilização;  

 Índice: com a indicação do assunto e do número da página, 

permitindo a localização rápida da informação; 

 Instruções para uso: resumo da estrutura básica do manual e 

instruções básicas para o seu uso e finalidade; 

 Conteúdo: orientações específicas relacionadas à realização de 

procedimentos da Plataforma Pandora; 

 Bibliografia: referências utilizadas no texto; 

 Glossário: breve dicionário de termos técnicos utilizados nas 

descrições e orientações; 

 Anexos: legislação básica e exemplos. 

Para a sua elaboração foram realizadas as seguintes etapas: 

 Definição do objetivo: descrição dos objetivos a serem alcançados 

com a utilização do manual e o que se espera dos seus usuários. 

 Escolha dos responsáveis pela sua elaboração e atualização: 

definição das pessoas, com perfil técnico adequado, envolvidas no 

processo de elaboração, avaliação e atualização do template; 

 Definição do software a ser utilizado: ferramenta que será utilizada 

para a elaboração do manual em formato e-book; 

 Levantamento de informações: etapa realizada através da 

observação direta e da análise documental, para identificação das 

normas institucionais e atividades envolvidas, circulação de 
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documentos, manuais já utilizados, a forma de trabalho dos usuários, o 

manejo dos registros e os procedimentos já em execução; 

 Elaboração: nesta etapa deve ser observada, cuidadosamente, a 

redação do texto, a diagramação, o formato e a mídia a ser 

apresentada; 

 Instrução preliminar aos usuários em fase de teste: durante a fase 

de testes, criar situações cuja solução requeira a utilização do manual, 

para tornar a vivência prática um aliado do processo de utilização; 

 Acompanhamento do uso: fase posterior ao treinamento, momento 

em que acompanharemos de forma sistemática e contínua a 

operacionalização do sistema e a utilização do seu manual com o 

objetivo de verificar a sua eficiência e eficácia; 

 Avaliação: fase constante até a entrega final com 

acompanhamento sobre a visão dos usuários sobre a utilização do 

manual e obter subsídios para a sua revisão e aperfeiçoamento; 

 Atualização: será realizada conjuntamente à entrega de cada 

módulo e a partir das avaliações, disponibilizando no ambiente de 

acesso do usuário cada nova versão implementada. 

 

4.2 Acompanhamento, atualização e avaliação 

A fase de acompanhamento, atualização e avaliação, ocorrerá após o 

processo de implementação da primeira etapa deste trabalho; utilizará as técnicas 

de observação pessoal e entrevistas não estruturadas com os usuários, com o 

objetivo de investigar quais os problemas e melhorias o sistema estará trazendo, 

anotando críticas e sugestões e documentando os pontos a serem analisados, de 

forma a possibilitar os ajustes necessários de forma adequada.  

A implantação da última etapa de módulos do sistema e o seu 

acompanhamento serão realizados continuamente e consolidados semestralmente, 

possibilitando os ajustes em grande escala e a inserção de novos usuários. A sua 

atualização será constante, a partir da identificação de cada problema e a sua 

correção, evitando que o processo de implantação seja desacreditado e traga 

consequências negativas para a sua gestão. A avaliação será realizada anualmente, 

junto aos usuários e gestores, com o objetivo de adequar os objetivos estabelecidos 
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inicialmente aos atuais, bem como promover a identificação de indicadores que 

demonstrem a eficiência e a eficácia da implantação desta nova ferramenta.   

O acompanhamento, atualização e avaliação da Plataforma Pandora e do seu 

manual de procedimentos terão como finalidade identificar falhas e desvios em sua 

fase inicial, possibilitando a sua correção imediata, a garantia de que os resultados 

alcançados estejam próximos aos objetivos previamente estabelecidos, permitir a 

gestão periódica e sistemática das informações relativas aos cursos, permitindo 

intervenções rápidas e eficientes, identificar a necessidade de alterações nos 

procedimentos pré-estabelecidos, planejar estratégias de suporte aos usuários, 

entre outros. 

O sistema foi projetado para armazenar um histórico de ocorrências 

relacionadas à sua operacionalização, registrando a ação do usuário e sua 

identificação, o que permitirá aos analistas responsáveis pela engenharia do 

software e do seu suporte, identificar incidências de registros e a relação causa 

versus efeito de um determinado desvio, com informações relativas à frequência, 

definição da falha e sua correção.  Ao final de cada etapa de acompanhamento e 

avaliação, será elaborado um relatório com o registro dos ajustes e atualizações 

realizadas, programadas ou não realizadas com respectivas justificativas. 

Uma das preocupações à implantação do software e da padronização de 

procedimentos através da sua operacionalização se refere à resistência ao processo 

de acompanhamento e avaliação. Essa resistência se evidencia por diversos fatores, 

mas, sobretudo, por conflitos relacionados à falta de entendimento dos usuários 

envolvidos, ao possível sentimento de vulnerabilidade, à explicitação de falhas no 

processo de gestão dos cursos ou às dificuldades dos sujeitos institucionais com o 

processo de mudança. 

  

4.3 Processo de mudança institucional 

 

 A implantação de um novo sistema de informações e a implementação de 

novos procedimentos institucionais, podem gerar determinadas resistências por 

parte dos indivíduos. Entendemos que é necessário perceber, analisar e 

compreender os efeitos causados pelas mudanças sobre os sujeitos e a instituição, 
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de forma a antecipar às ocorrências, planejando as ações e se adaptando às 

exigências e desafios da nova realidade dos Programas de Pós-Graduação. 

 Oliveira (2013) destaca algumas premissas determinantes ao processo de 

mudança organizacional: 

 

a) A única maneira de mudar a instituição é alterando sua cultura, a qual é 
entendida como: 
 sistemas dentro dos quais as pessoas trabalham e vivem; e 

 modos de vida, crenças e valores, formas de interação e 
relacionamento. 

b) É necessária uma nova conscientização social das pessoas que 
trabalham na instituição, pois somente dessa forma seus resultados 
podem ser otimizados (p. 434, 2013). 

 

 Um dos aspectos a serem considerados no processo de otimização e de 

mudança organizacional é o comportamento humano, que parte de fatores culturais 

e percepções individuais ou grupais, gerando diferentes atitudes perante o novo 

sistema e as pessoas. Por exemplo, se houver o entendimento ou, até mesmo, a 

expectativa de que a implantação do novo sistema criará entraves e retrabalhos para 

os colaboradores envolvidos, pode-se criar um clima de resultados desfavoráveis 

para esses sujeitos, os quais poderão se consolidar em atitudes negativas e rejeição 

à mudança proposta. 

 Com base nesses aspectos, o indivíduo pode se inserir em uma das três 

situações perante as mudanças: situação de aceitação; situação de alienação 

(ignorar ou acomodar-se); ou situação de resistência (OLIVEIRA, p. 449, 2013). 

 

Figura 15: Efeito das mudanças sobre as pessoas 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2013, p. 450. 
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 Em todo processo de implantação da Plataforma Pandora, estaremos atentos 

a esses fatores para evitar situações de desvio. Para tanto, buscamos entender, 

inicialmente, através da observação pessoal, comportamento e atitudes 

organizacionais relacionadas a processos de mudança e percebemos que dentre as 

principais causas estão: a desconfiança dos usuários, o receio de sair da zona de 

conforto e perder procedimentos que, no entendimento restrito, já entregam 

resultado satisfatório; insegurança pessoal por desconhecimento do processo (falta 

de divulgação e familiarização com o novo); dependência da ação de outro 

indivíduo; e a necessidade de reagir contra. 

 Considerando as principais causas detectadas, estabelecemos algumas 

ações preventivas, no sentido de reduzi-las, tais como: demonstração do novo 

software, ainda em desenvolvimento, aos colaboradores das principais áreas 

envolvidas – PPG, UDO, SEAVI e GESTEC; apresentação do trabalho em 

desenvolvimento em eventos institucionais; participação ativa dos colaboradores do 

lócus durante as etapas e reuniões de desenvolvimento; escuta às necessidades e 

dificuldades identificadas pelos usuários; clarificação, durante o processo, dos 

prováveis entraves durante a implantação do sistema; solicitação da colaboração no 

diagnóstico e no planejamento de ações corretivas e de melhorias. 

 Assim, entender as consequências do processo de mudança organizacional 

sobre as pessoas e a instituição nos proporcionou a percepção de que, se bem 

planejada, poderá nos trazer benefícios intangíveis como a sinergia de trabalho em 

equipe; a valorização dos sentimentos e valores das pessoas envolvidas; redução 

de tensões e conflitos; celeridade no processo de implementação; criação de um 

clima favorável e receptivo às mudanças; confiança; diagnósticos e ações corretivas 

com maior rapidez diminuindo as fragilidades; desenvolvimento de habilidades e 

competências pessoais; descentralização da responsabilidade sobre o novo sistema, 

tornando cada parte corresponsável pelo seu sucesso ou insucesso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao alcançar o final da primeira etapa do nosso Projeto de Inovação 

Tecnológica, cujas pesquisas envolvidas subsidiaram o desenvolvimento da 

Plataforma Pandora para a Pós-Graduação Stricto Sensu Unebiana, constatamos o 

quanto o caminho é longo, porém necessário.   Neste ponto do trabalho, nos 

sentimos estimulados e ávidos pela materialização desta proposta e por seus 

avanços e contribuições para a gestão da Universidade.  São três anos de pesquisa 

e trabalho, que apesar dos entraves e dificuldades, consolida e concede sentido a 

nossa vida acadêmica e, sobretudo, à vida profissional, retornando à UNEB e à 

sociedade, resultados e colaborações efetivas desencadeadas através dos 

processos de Pesquisa Aplicada em um Mestrado Profissional. 

 Este projeto teve por objetivo principal realizar a modelagem dos requisitos 

iniciais para o desenvolvimento do Software Integrado de Gestão da Informação da 

Pós-Graduação Stricto Sensu da UNEB - Plataforma Pandora e a apresentação da 

estrutura (template) do seu manual de operacionalização. Para tanto, utilizamos uma 

abordagem de Pesquisa Aplicada à nossa vivência na Secretaria Acadêmica do 

GESTEC, lócus de desenvolvimento da pesquisa, e estratégias metodológicas da 

teoria de sistemas, organizações e métodos (O&M), o que nos permitiu o 

levantamento dos requisitos, a análise de viabilidade de implementação e os demais 

aspectos envolvidos.  

 Nossa trajetória nos levou a conhecer a história da Pós-Graduação Stricto 

Sensu Brasileira, seus momentos fundadores, a legislação pertinente, 

regulamentação e reconhecimento enquanto nível de ensino, assim como, sua 

chegada à Bahia e à UNEB. Esta análise nos levou a compreender melhor o nosso 

objeto de pesquisa, seu espaço lócus temporal, contribuições e importância na 

história da Educação do país e os resultados que a levam a estar entre as mais 

representativas e qualificadas do mundo. 

 Essa posição e reconhecimento internacional são frutos de uma longa 

trajetória em busca de padrões ainda mais elevados de excelência, a partir de 

medidas e políticas de avaliações periódicas, baseadas em um padrão mínimo de 

qualidade da produção científica e das atividades acadêmicas dos Programas. 

Apesar dos avanços e resultados inquestionáveis, acreditamos que a Educação do 
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Brasil necessita de melhorias em todos os níveis e a Pós-Graduação Stricto Sensu 

ainda possui grandes desafios no cenário nacional e internacional. 

Os principais desafios se referem ao: ínfimo investimento/financiamento dos 

Governos Federais e Estaduais nas universidades públicas; as modernas 

tecnologias e inovação; desigualdades regionais; e, o desafio de transpor os muros 

da academia e devolver à sociedade resultados práticos das pesquisas que são 

realizadas nas Universidades e fora delas. É preciso expandir a atuação dos 

mestres e doutores titulados no país, para além da prática do ensino, com inserção 

desses profissionais nas diversas áreas de conhecimento e trabalho, fato que já vem 

ocorrendo com a regulamentação e reconhecimento, ainda tímido, dos Programas 

de Pós-Graduação, modalidade profissional. 

 O desenvolvimento da pesquisa/projeto e atuação no Mestrado Profissional 

Gestão e Tecnologias Aplicados à Educação, nos permitiu perpassar vários espaços 

de discussão da Pós-Graduação Brasileira, como: 1ª e 2ª Reunião do Fórum 

Nacional dos Mestrados Profissionais em Educação, realizadas em Salvador-Ba e 

Juiz de Fora-MG, março de 2014 e abril de 2015, respectivamente; 1º Seminário de 

Meio Termo de Avaliação da Capes, realizado em Brasília-DF, agosto de 2015; a 37ª 

Reunião da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Educação - 

Anped e Reunião do Fórum Nacional de Coordenadores de Programas de Pós-

Graduação em Educação - Forpred, realizadas, simultaneamente, em Florianópolis-

SC, em outubro de 2015; e o 9º Encontro do Nacional dos Mestrados Profissionais, 

realizado em Salvador-BA, dezembro de 2015. 

 A experiência nesses espaços demonstrou o vasto campo de discussões 

estabelecidas em torno dos estudos pós-graduados do nosso país, a abrangência 

dos espaços envolvidos, a complexidade dos aspectos estruturais e da política 

educacional presentes, o aperfeiçoamento necessário dos atores envolvidos, além 

dos esforços realizados em torno de ações prioritárias para alcançar objetivos ainda 

maiores. Como pesquisadores, este é um espaço motivador e inquietante, que nos 

inspira a conhecer e nos debruçar, fortemente, em pesquisas que auxiliem seu 

avanço e respostas às demandas urgentes e emergentes do nosso país e cetros de 

excelência internacionais. 

A Universidade, espaço formativo, é o lugar que potencializa as nossas 

inquietações e nos instrumentaliza para respostas e ações. Estudá-la é instigante, 



96 
 

 
 

planejar e implementar medidas de apoio à sua gestão são, ainda mais, 

estimulantes, visto que projetam sobre a nossa atuação profissional a possibilidade 

de nos qualificar e transformar o nosso espaço. A Pós-Graduação Stricto Sensu da 

Universidade do Estado da Bahia, está em um ambiente multicampi e 

multidisciplinar, seus números demonstram a sua história recente e a necessidade 

de medidas que fomentem seus avanços. 

Esse espaço foi o lócus escolhido para implementação da Plataforma 

Pandora, projeto que reúne pesquisas em gestão e tecnologias, com o objetivo de 

instrumentalizar a Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação e o 

conjunto de Programas da UNEB com uma ferramenta que possibilitará a integração 

e a gestão das informações relacionadas a esse espaço. Compreendemos ser esse, 

o primeiro passo para a consolidação do novo software e torná-lo parte da política 

de gestão institucional. 

Para lograrmos êxito, entendemos ser necessário aprofundar nosso 

referencial teórico em torno das temáticas “gestão da informação” e “sistemas 

integrados de gestão”, compreendendo a relação entre dado e informação, a sua 

usabilidade e utilidade nos processos organizacionais, bem como, a importância da 

sua sistematização, informatização e gerenciamento. Propor novas tecnologias e 

processos inovadores de apoio à gestão universitária é o caminho para a adaptação 

e sobrevivência de uma IES a um contexto dinâmico e contemporâneo como o que 

vive as Instituições Educativas brasileiras, intenções que poderão ser qualificadas no 

Doutorado. 

Concluímos que os principais resultados dessa pesquisa são apresentados 

no decorrer do texto como: a sistematização da história da Pós-Graduação Stricto 

Sensu no Brasil, com seus principais momentos fundadores; os dados 

sistematizados da Pós-Graduação Stricto Sensu na Uneb (quadro 02), que nos 

fizeram compreender pontos importantes deste nível de ensino, na universidade; a 

reflexão sobre as políticas de avaliação da Pós-Graduação em nível nacional e os 

desafios da avaliação institucional no âmbito da UNEB; o entendimento do lócus de 

pesquisa e do papel do pesquisador; a estruturação da Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação enquanto um sistema (figura 05); o delineamento dos benefícios da 

implementação de um sistema integrado de gestão da informação da Pós-

Graduação para a Uneb; as experiências vivenciadas através das visitas técnicas 



97 
 

 
 

realizadas à UFMG e UFRN; a fluxogramação das principais atividades que envolve 

a rotina acadêmica e administrativa da Secretaria dos cursos; a modelagem dos 

requisitos que foram o porto de partida para o desenvolvimento técnico do software; 

a estruturação das partes fundamentais do manual de operacionalização; e, refletir 

sobre o processo de mudança institucional envolvido. 

 Para defesa desta pesquisa, demonstramos a primeira etapa com a 

apresentação de três das áreas funcionais pré-definidas: coordenação do curso, 

docentes e currículo Lattes; a entrega das áreas funcionais citadas, implantadas e 

em funcionamento, no Gestec, auxiliará o processo de avaliação do Programa, 

subsidiando o preenchimento da Plataforma Sucupira – ano base 2015. Na próxima 

etapa esperamos lhes apresentar as áreas funcionais: discente, secretaria virtual, 

participante externo, administrativo-financeiro e relatórios. Até 2017, com o apoio e o 

investimento institucional necessário e o envolvimento dos setores diretamente 

ligados ao projeto: PPG, SEAVI e UDO, através da Gerinf, estamos certos que o 

sistema estará implantado, com suas funcionalidades finalizadas, em todos os 

Programas da Universidade.  
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ANEXO I 

 

MODELAGEM DE REQUISITOS BÁSICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
PLATAFORMA PANDORA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

REQUISITOS 

ÁREA FUNCIONAL – COORDENAÇÃO DO CURSO 

1- Perfil 

a) Nome do Programa (dinâmico) 

b) Coordenador (dinâmico/carregar dados do perfil docente) 

 

c) Vice-Coordenador (dinâmico/carregar dados do perfil docente) 

 
d) Período do mandato (dinâmico) 

Início:                                 Término:                                (dinâmico) 
 

(ter opção para adicionar novo e manter o histórico) 

e) Endereço 

f) Telefone 

g) Home page 

h) E-mail 

 

(ter opção para adicionar novo e manter o histórico) 

i) Áreas de Concentração/Linhas de Pesquisa (dinâmico) 

                                                         +(adicionar novo) (dinâmico) 

Período de vigência 

Início:                                 Término:                               (dinâmico) 
 

    Coordenador de área/linha+(adicionar novo) (dinâmico) 

 

    Suplente de coordenação+(adicionar novo) (dinâmico) 

 

    Período do mandato (inicio/fim) +(adicionar novo)(dinâmico) 

Início:                                 Término:                               (dinâmico) 
 
    Descrição da Área/Linha 
 
 

 



 
 

 
 

 

j) Data de autorização CAPES (estático) 

 

k) Área CAPES (Abrir consulta a lista de áreas/verificar na plataforma 

Sucupira) 

 
l) Modalidade (Profissional/acadêmico) 

 
m) Ano/semestre de inicio da 1º turma (estático) 

 
n) Conceito CAPES (nota/ano) (dinâmico) 

Ano 

Nota 

 Adicionar arquivo com relatório da avaliação 

 

2 - Estrutura Curricular 

o) Disciplinas (Migrar do SAGRES) 

Disciplina + (adicionar novo) 

 

Curso                          

(listar cursos de mestrado/doutorado/pós-doutorado cadastrados)  

Áreas de Concentração/Linhas de Pesquisa                                          

(vincular a área ou linha, com opção de adicionar mais de um) 

Modalidade                                    

(presencial, semipresencial, EAD) 

carga horária 

créditos 

natureza obrigatória ou optativa 

ementa 

 

 

bibliografia básica (não sei se isso tem no SAGRES) 

 

 



 
 

 
 

3 – Turmas 

Nome da turma  

Curso 

Áreas de Concentração/Linhas de Pesquisa                                          

(vincular a área ou linha, com opção de adicionar mais de um) 

Período (semestre) 

Disciplina (listar cadastradas) 

Docentes vinculados                                  + adicionar 

Discentes vinculados                                  + adicionar 

4 - Atividades complementares 

Nome+ (adicionar novo) 

Tipo de atividade 

(se workshop, Seminário, Simpósio, Encontro, Conferência, Colóquio, 

Palestra, Vídeoconferência, outros (quais?) 

data da realização 

local da realização 

Cidade da realização 

organizadores (+ adicionar) 

público alvo 

financiamento                           sim e não (se sim, abrir 

campo para identificação da agência financiadora e valor total do 

financiamento/listar da lista de parcerias e convênios) 

Parceiros       

(listar parceiros cadastrados, múltipla escolha) 

Objetivos e resultados (escrita livre) 

 

 

 

Divulgação (possível anexar folder/cartaz?) 

Memória (abrir possibilidade para inserção de fotos e vídeos, ou link para 

reportagens). 

 

 



 
 

 
 

p) Objetivo 

 

 

q) Público alvo 

 

r) Corpo docente (listar os cadastrados/natureza do vínculo 

(permanente/colaborador/visitante/convidado)) 

 
s) Legislação pertinente Inserir arquivo + (adicionar novo) 

t) Proposta original do Programa:Inserir arquivo  

5 - Infraestrutura (verificar possibilidade de integração com o sistema 

de patrimônio) 

u) Infraestrutura  

Laboratórios+ (adicionar novo) 

Imóvel                                   (sim/não)+ (adicionar novo) 

     Tipo (casa/apt/prédio)                         Inscrição imobiliária  

      Natureza (próprio/alugado/arrendado/cedido) 

Veículos (sim/não)                                    + (adicionar novo) 

Modelo                             placa 

Natureza (próprio/alugado/arrendado/cedido) 

Bibliotecas + (adicionar novo) 

Salas de pesquisa+ (adicionar novo) 

Salas de aula+ (adicionar novo) 

Descrição do espaço para o funcionamento da administração 

 

v) Equipamentos 

(nesse campo faremos a inserção de item por item ou adicionaremos lista de 

inventário?) acho que o melhor é adicionar o item, incluindo tipo e nº do 

tombamento, ficará melhor no caso de emissão de relatório) 

w) Mobiliário 

(nesse campo faremos a inserção de item por item ou adicionaremos lista de 

inventário?) acho que o melhor é adicionar o item, incluindo tipo e nº do 

tombamento, ficará melhor no caso de emissão de relatório) 

 



 
 

 
 

7 – Vínculo com a Educação básica 

x) Instituição Conveniada+ (adicionar novo) 

 

Período do convênio: inicio                           término:  

Projetos aos quais é vinculada: (listar projetos já cadastrados no sistema e ter 

a opção de escolher múltiplos) 

 

Alunos envolvidos: (buscar alunos com nome vinculado ao projeto já 

cadastrado) 

 

Professores envolvidos (buscar professores com nome vinculado ao projeto já 

cadastrado) 

 

Descrição objetiva da importância do trabalho realizado 

 

 

 

 

 

8 - Inserção Social 

y) Convênio com ONG’s+ (adicionar novo) 

Nome 

Localização 

período do convênio: inicio:                           término: 

breve descrição das atividades 

 

z) Intercâmbios institucionais/cooperação entre cursos+ (adicionar novo) 

nome da instituição 

localização 

período da cooperação: inicio:                           término: 

envolvidos (professores/alunos: buscar nos nomes cadastrados) 

 



 
 

 
 

breve descrição das atividades 

 

 

 

ÁREA FUNCIONAL – DOCENTES 

1 – Perfil:(ter a opção de carregar as informações já cadastradas no sistema por 

outros programas) 

Dados pessoais 

Usar padrão do Sistema de RH, carregando dados a informar, mas dar a 

opção de cadastrar um novo não vinculado a instituições estaduais. 

Instituição de vínculo (carregar automático as informações já cadastradas no 

próprio sistema) 

Nome da Instituição 

Área de lotação (pede ser curso superior ou outras áreas do mercado de 

trabalho) 

Localização: (País, Estado, Cidade) 

Tipo de vínculo:  

(20h, 30h, 40h, DE, colaborador, substituto, REDA, outro) 

 

a) Área de Concentração/Linha de Pesquisa: 

 

(informação importada dos indicadores do Programa, onde deverá conter a 

opção para cada Programa registrar as suas) 

Credenciamento:  

              Categoria:                              (permanente/colaborador/visitante) 

               Inicio:                                 término: 

Ter a possibilidade de inserir mais que um vínculo (o encerramento de um é 

critério para o lançamento de um novo) 

b) Titulação (ter opção para mais de um registro)  

Verificar a integração com o Lattes (carregar automático as informações já 

cadastradas no próprio sistema) 



 
 

 
 

Curso  

Área 

Nível  

(pós doutorado, doutorado, mestrado, especialização lato-sensu, Graduação) 

Instituição 

Localização 

País                           Estado                          Cidade 

Área (CAPES) 

Ano de conclusão 

Jovem doutor (Se a conclusão do doutorado for a menos de 5 anos marcar o 

status automaticamente) 

c) Bolsas (carregar automático as informações já cadastradas no próprio 

sistema) 

Tipo 

(Produtividade Cnpq, CAPES, FAPESB, FINEP, PARFOR, PIBID, UAB, Pós-

doutorado, Outras: Quais?) 

Inicio:                                 término: 

 

d) Vínculo com outros Programas (carregar automático as informações já 

cadastradas no próprio sistema) 

Nome do Programa 

Área (CAPES) 

Ano do credenciamento 

2 – Atividades de pesquisa(atualizar as informações automaticamente nos 

Programas aos quais o docente está vinculado/Lattes/SIP) 

e) Grupos de pesquisa (opção de cadastrar tantos quantos estiver vinculado):  

Nome do grupo 

Colocação                                      (líder, pesquisador) 

Pesquisadores vinculados: (carregar automaticamente nome de professores e 

discentes cadastrados) 

      Nome 

      CPF 

      Categoria                               (líder, estudante ou pesquisador) 



 
 

 
 

instituição de vínculo 

curso 

nível                             (graduação, especialização, mestrado profissional, 

mestrado acadêmico, doutorado profissional, doutorado acadêmico, pós-

doutorado). 

Verificar possibilidade de integração com a base de dados do Diretório 

Nacional de Grupos de Pesquisa 

f) Projetos:(carregar automático as informações já cadastradas no próprio 

sistema, no SIP e na Plataforma Lattes) 

Natureza:                               (pesquisa/extensão/IC/social/artítico/cultural) 

Vínculo:                               (se líder, pesquisador, colaborador, estudante...) 

Título: 

Pesquisadores envolvidos  

(opção para cadastrar os pesquisadores envolvidos: nome, CPF, e-mail, 

instituição de vínculo, se estudante, professor, outros pesquisadores, se da 

educação básica, da graduação, da especialização, da pós-graduação). 

Instituições envolvidas: 

(nome, tipo (educação, ONG, privada, outras) 

Ano de inicio 

Ano de conclusão                                             (opção para em andamento) 

Financiamento  

(agência financiadora, ano do financiamento, ano de término, valor do 

financiamento?) 

Possui potencial para desenvolvimento e inovação: sim/não (se sim, abrir opção 

para breve relato) 

Possui articulação com a Educação Básica (sim, não, nome da Instituição, 

público) 



 
 

 
 

Resumo/objetivo/inserção social/potencial de desenvolvimento e inovação (se for 

o caso): 

Verificar possibilidade de integração com a base de dados da Plataforma Lattes 

3- Atividades de Orientação (Ser possível cadastrar tantos quantos possíveis, 

verificar possibilidade de integração com o SAGRES e o Lattes) 

g) Nome do aluno 

Título do trabalho 

Área do conhecimento (CAPES) 

Carga horária dedicada à orientação 

Instituição à qual o orientando é vinculado 

Categoria  

(IC/graduação/especialização/mestrado acadêmico/ mestrado profissional/ 

doutorado acadêmico/ doutorado profissional/ pós-doutorado)  

Nome do curso 

Bolsa (agência financiadora/ano de inicio/ano de fim) 

Co-orientador (nome, CPF, e-mail, instituição de vínculo) 

Total de orientações no Programa 

Total de orientações em outros Programas de Pós-Graduação 

(carregar automático as informações já cadastradas no próprio sistema, 

referente a orientações já registradas pelos outros Programas aos quais o 

docente está vinculado) 

4 – Atividades de ensino(importar informações do SAGRES/PIT/cadastradas no 

próprio sistema) 

h) Aulas Ministradas: 

Ano 

Semestre letivo 

Instituição 

Localização (País, Estado, cidade) 

Nível:                              (graduação, especialização, mestrado, doutorado) 



 
 

 
 

Curso: 

Disciplina: 

Natureza da disciplina: (obrigatória, optativa) 

Modalidade: Presencial, a distância, semipresencial 

Carga horária: 

i) Coordenação de curso 

Período: inicio                      término 

Instituição: 

Área (CAPES) 

Localização: 

País 

Estado 

Cidade 

Nível:                                  (graduação, especialização, mestrado, doutorado) 

Curso: 

Modalidade:                             (Presencial, a distância, semipresencial) 

Carga horária: 

j) Cursos ofertados: 

Ano 

Semestre letivo 

Instituição 

Localização 

País 

Estado 

Cidade 

Nome do curso 



 
 

 
 

Categoria  

(aperfeiçoamento, capacitação, extensão, especialização, minicurso, oficina) 

Público alvo:  

(estudantes da graduação, da pós-graduação, especialização, professores, 

comunidade externa, com opção de múltipla escolha) 

5 –Inserção Acadêmica 

k) Ano da participação  

Instituição/agência 

Localização  

País 

Estado                                

Cidade 

Nome do trabalho/evento 

Área (CAPES) 

Tipo de inserção:  

(Comissão Nacional de avaliação, Diretoria de Associações Científicas, 

Outras diretorias (quais?), Comitês, Comissões ou consultorias ad-hoc, 

Comissões/comitês editoriais qualificados, Outras participações em 

comissões/comitês, Comissões/comitês científicos de eventos). 

6 – Ocorrências 

l) Registro de textos das atividades relacionadas à dedicação ao Programa, 

como participação em reuniões, atividades de suporte à administração do 

Programa, participação nos eventos promovidos pelo Programa, retorno às 

solicitações (levar em consideração, retorno aos e-mails e telefonemas, 

responde a requerimentos e demais solicitações e encaminhamentos), 

fechamento de cadernetas eletrônicas (realizou ou não o preenchimento da 

caderneta no período previsto em calendário acadêmico), entre outros. 

 

 

 

 



 
 

 
 

ÁREA FUNCIONAL – CURRÍCULO LATTES 

1 – Produção intelectual (importar do repositório institucional do Lattes) 

a) Publicações 

Título 

Categoria: organizador, autor, co-autor (múltipla escolha) 

Tipo: livro, capítulo de livro, artigo, trabalhos completos em anais, outros 

(quais?) 

Ano da publicação 

Qualis: (A1, A2, B1, B2, L1, L2) 

Editora: 

Localização da Editora (País, Estado, Cidade) 

Endereço da publicação (http//): 

Instituição de vínculo da Editora: 

Resumo 

Palavras-chave 

Co-autores: nome, CPF, e-mail, categoria (estudante ou professor de 

graduação, pós-graduação, especialização, educação básica, outra 

categoria), Instituição de vínculo, Curso de vínculo 

b) Produção técnica 

Título 

Categoria: desenvolvedor, co-desenvolvedor, Consultor, Assessor técnico, 

outro tipo de participação (múltipla escolha) 

Tipo: patente, registros de propriedade intelectual, projetostécnicos, 

publicações tecnológicas; desenvolvimento de aplicativos, de materiais 

didáticos einstrucionais e de produtos, processos, protocolos e técnicas; 

produção de programas de mídia, editoria, relatóriosfinais de pesquisa, 

softwares, estudos de caso, relatório técnico com regras de sigilo, manual de 

cooperação técnica, protocolo experimental ou de aplicação em serviços, 

projeto de aplicação ouadequação tecnológica, protótipos para 

desenvolvimento ou produção de instrumentos, equipamentose kits, projetos 

de inovação tecnológica, cursos de curta duração, editoria, organização de 

evento, participação em programa de rádio e TV, relatórios de pesquisa, 



 
 

 
 

outros (quais?) 

Possui potencial de desenvolvimento e inovação? Sim/não (breve relato) 

Ano da produção 

Instituição/Editora/Agência: 

Localização (País, Estado, Cidade) 

Endereço da produção (http//): 

Resumo 

Palavras-chave 

Co-autores: nome, CPF, e-mail, categoria (estudante ou professor de 

graduação, pós-graduação, especialização, educação básica, outra 

categoria), Instituição de vínculo, Curso de vínculo 

c) Participação em eventos 

Nome do evento 

Categoria: organizador, apresentação de trabalho, coordenador de mesa, 

ouvinte (múltipla escolha) 

Tipo: Workshop, Seminário, Simpósio, Encontro, Conferência, Colóquio, 

Palestra, Vídeoconferência, outros (quais?) 

Ano do evento 

Local da realização (País, Estado, Cidade) 

É um evento de produção artística/cultural? Sim/Não 

Endereço de divulgação (http//): 

Instituição promovedora do evento: 

Carga horária 

Resumo 

Palavras-chave 
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