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RESUMO 

Diante do cenário vivenciado com constantes mudanças em diversas terminologias 

que definem múltiplas necessidades de ações, os gestores das universidades se 

deparam com o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e este 

por sua vez é o responsável por até 70% da composição do Conceito Preliminar do 

Curso (CPC) que por sua vez é o que ranqueia a instituição de ensino superior no 

cenário altamente competitivo e será o responsável pela manutenção do status de 

credenciamento enquanto universidade. O estudo em tela é uma proposta de 

método para a implantação de um sistema de informação para acompanhamento do 

ENADE no âmbito do curso de Administração Pública da UNEB/UNEAD através de 

uma ferramenta de Business Process Management (BPM) com categorias de análise 

Semiótica. Através do manuseio de dados já publicados que impactam diretamente 

na gestão e representados por meio de estágios que visando agregar valor à 

organização educacional através do empreender no método para o fortalecimento da 

gestão, dessa forma, para garantir os objetivos institucionais de atendimento ao 

exame, apresentando conceitos, teorias e práticas inerentes ao processo de 

avaliação que o Ministério da Educação (MEC) desenvolve através do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

 
 

Palavras-chave: Método. ENADE. BPM. Semiótica. Gestão Educacional.  
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RESUMEN 

Delante del escenario experimentado con cambios constantes en frente de las 

terminologías que definen las acciones con muchas necesidades, los gerentes de 

las universidades se enfrentan con el Exame Nacional de Desempenho de  

Estudantes (ENADE) y esto por su vez es responsable hasta el 70% de la 

composición del Conceito Preliminar do Curso (CPC) que a su vez es el que ocupa 

la institución de educación superior en el escenario altamente competitivo y será 

responsable de mantener el estado de la acreditación como una universidad. El 

estudio sobre la pantalla es un método propuesto para la implementación de un 

sistema de información para monitorar el ENADE en el curso de la Administración 

Pública de la UNEB/UNEAD por médio de una herramienta de Business Process 

Management (BPM) con categorías de análisis Semiótica. Por médio de la 

manipulación de los datos ya publicados que impactan directamente en la gestión y 

representados por etapas con el fin de agregar valor a la organización educativa 

mediante la realización del método para fortalecer la gestión, tanto para asegurar los 

objetivos institucionales de cuidado examen, presentando conceptos, teorías y 

prácticas relacionadas con el proceso de evaluación que el Ministério da Educação 

(MEC) desarrollado por el Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP). 

 

Palabras clave: Método. ENADE. BPM. Semiótica. Gestión de la Educación. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

1.1 Trajetória do Pesquisador  

 

Descrever fatos ocorridos não é uma tarefa fácil. Porém, em algum momento, 

surge a necessidade de rever a minha trajetória intelectual e acadêmica, onde 

tentarei de maneira breve e objetiva traçar um corte vertical nas andanças 

acadêmico-profissional. 

Sou Bacharel em Administração, Licenciado em Letras, possuidor de algumas 

Pós-Graduações e alguns estudos desenvolvidos na Universidad Del Salvador 

(Buenos Aires – Argentina) e no Instituto Patriarcal San Cipriano de Cartago 

(Montevideo – Uruguai). Em 2002, iniciei minhas atividades como consultor em 

algumas Instituições de Ensino Superior – IES por este vasto Brasil, aonde cheguei 

a conhecer quase que todos os Estados, através de visitas técnicas para aplicação 

de consultorias nestas Instituições, por exemplo: realizei capacitações, elaborei 

projetos, recepcionei os avaliadores do Ministério da Educação, além disto, executei 

diversas tarefas para atender às Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs para os 

cursos de Educação Superior.  

Ademais, participei de pesquisas desenvolvidas nos ambientes 

organizacionais de algumas instituições na Argentina e no Uruguai. Bem como 

ministrei diversos componentes na Graduação e Pós-Graduação em várias 

instituições de ensino superior. 

Desde 2011 atuo como Professor de Informática na UATI – Universidade 

Aberta à Terceira Idade, programa sob tutela da Pró-Reitoria de Extensão da 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB, nesta mesma universidade ministrei um 

componente na Pós-Graduação EAD Lato sensu, em maio de 2014 fui convidado a 

fazer parte da equipe da Secretaria Especial de Avaliação Institucional – SEAVI 

onde iniciei as atividades assessorando o Secretário desta. Realizei publicações 

técnicas e pela pertinência dos temas pesquisados, participei como autor na 

publicação de um artigo no Colóquio Internacional de Gestão Universitária. Em 

dezembro de 2014, nesta mesma universidade, assumi a Gerência da Secretaria 

Geral de Cursos – SGC mediante nomeação para o cargo de Secretário Geral de 

Cursos, com a missão de articular as ações de registros acadêmicos sob a 

supervisão da SEAVI e UDO. 
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Atualmente continuo ministrando aulas na graduação e pós-graduação em 

algumas faculdades privadas e em programas especiais da UNEB. 

 

 

1.2 Contexto da Pesquisa, Justificativa e Questionamento 

 

O contexto contemporâneo vivenciado pelas Instituições de Ensino Superior 

(IES) quer seja pública ou privada, onde a concorrência a cada dia se torna mais 

acirrada, existem as etapas de regulações empreendidas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) através do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) que foi criado pela Lei n° 

10.861, de 14 de abril de 2004 e é formado por três componentes principais: a 

avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. O SINAES 

avalia todos os aspectos que giram em torno desses três eixos: o ensino, a 

pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a 

gestão da instituição, o corpo docente, as instalações e vários outros aspectos.  

Diante disso existem constantes mudanças na legislação que exigem uma 

postura mais proativa dos gestores nos acompanhamentos de modo que precisam 

ser de maneira pontual e, sobretudo através de métodos possam potencializar ainda 

mais as suas tomadas de decisões nestes cenários competitivos.  

Por conseguinte, nos motivamos a investigar uma forma de viabilizar estas 

ações dos gestores e com isso fomos pesquisar o que é mais representativo na 

formação do Índice Geral de Cursos (IGC), também pertencente ao SIANES, e é um 

indicador que busca expressar a qualidade de todos os cursos de graduação, 

mestrado e doutorado de uma IES, bem como facilitar o seu entendimento e 

representatividade, imediatamente nos deparamos na composição deste indicador 

que é denominado de Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), 

que por sua vez avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação, em 

relação aos conteúdos programáticos, habilidades e competências adquiridas em 

sua formação. O ENADE é um componente curricular obrigatório e a situação de 

regularidade do estudante no exame deve constar em seu histórico escolar. 

Historicamente a primeira aplicação do ENADE ocorreu em 2004, ocorre todo ano 

com uma periodicidade máxima da avaliação sendo trienal para cada área do 

conhecimento. 
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Haja vista, este último, será o foco principal de nossa pesquisa, onde através 

de estratégias articuladas entre Business Process Management (BPM) e Semiótica 

apresentaremos uma proposta de método para a implantação de um sistema de 

informações para acompanhamento deste exame. 

O ENADE é constituído como um dos principais pilares da avaliação do 

SINAES. O SINAES é composto, ainda, pelos processos de Avaliação de Cursos de 

Graduação e de Avaliação Institucional que, em junto com o ENADE, formam um 

“tripé” avaliativo que permite conhecer em profundidade o modo de funcionamento e 

a qualidade dos cursos e instituições de educação superior nas Instituições de 

Ensino Superior (IES) de todo o Brasil. 

No ano de 2016 o SINAES completou doze anos. Ao longo desse período, o 

sistema passou por muitas transformações, sobre as quais não será o eixo principal 

de nossa pesquisa, ao tempo em que se consolidou como uma das mais 

importantes políticas de educação superior do país, dada sua contribuição para o 

aprimoramento da qualidade da oferta desse nível de ensino e, ainda, para a 

construção de outras políticas, como as de financiamento e expansão. 

O exame, ou seja, o objeto foco de nosso estudo, também está completando 

doze anos, tendo passado por diversas modificações. Dentre as inovações mais 

recentes, estão: o tempo mínimo de permanência no local de prova, que é de 1 

(uma) hora (implementado em 2013); a exigência de preenchimento do Questionário 

do Estudante e a publicação do Manual do Estudante (adotadas em 2014). 

Diante de sua obrigatoriedade para os cursos de graduação, conforme 

determina o SINAES. De acordo com a legislação, devem ser inscritos no Exame 

estudantes de todos os cursos de graduação, durante o primeiro (ingressantes) e 

último (concluintes) ano do curso, embora somente estes concluintes façam a prova.  

Sobretudo pela representatividade considerável do ENADE na formação do 

IGC, e sobre a qual abordaremos de maneira mais detalhada, este estudo aportará a 

aplicação de conceitos e aspectos sobre processos empreendidos por Gonçalves 

(2012) de maneira hierárquica da seguinte forma: 

 

 Processo: conjunto de atividades lógicas inter-relacionadas, que 
transformam uma entrada de um fornecedor, acrescentando valor, e 
produzem saída para um cliente. 

 Atividades: são ações que ocorrem dentro de um processo. São executadas 
por uma unidade (pessoa ou departamento) para produzir um resultado 
particular definido. 
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 Tarefa ou operação: parte específica do trabalho feito ou menor parte do 
processo, que compõe a atividade. 
 

Os processos podem ser documentados por escrito, será um de nossos 

objetivos, mediante redação da rotina sequencial das tarefas e atividades; ou por 

fluxograma, através do uso de símbolos convencionados, que representam os 

processos, atividades e tarefas.   

O tema Gestão por Processos tem ganhado notoriedade ao redor do mundo. 

Consequentemente, foi criada uma associação denominada ABPMP (Association of 

Business Process Management Professionals), com sede nos Estados Unidos, o 

recente crescimento também é indicador da relevância nos cenários acadêmicos e 

profissionais mundiais. Potencializando, com isso, ainda mais nossas comprovações 

e aplicabilidades. 

O assunto BPM é relativamente novo, onde enxergar uma instituição de 

ensino sob a ótica de processos e geri-los de maneira a originar resultados mais 

alinhados às expectativas da comunidade acadêmica. 

Conforme Pavani (2011) a Gestão por Processos (BPM), consiste 

essencialmente em uma quebra de paradigma funcional, ou seja, as atividades 

passam a serem analisadas não em termos de funções, áreas ou de produtos, mas 

de processos de trabalho. 

Uma reflexão crítica e contínua sobre processo de trabalho e sua 

transformação é uma característica marcante da humanidade e constitui uma parte 

central do processo de desenvolvimento humano. Aborda que o grau de dificuldade 

dessa reflexão aumenta com a complexidade e com a indeterminação dos 

processos de trabalho. Quando mais complexo o processo de trabalho e quanto 

menos sistematizado ele for, mais difícil será refletir sobre ele. 

Devem-se empreender em esforços permanentemente na melhoria dos 

processos e na qualidade dos produtos e serviços para elevar a competitividade das 

IES, juntamente com o desafio de redução de custos e melhorias de conceitos. 

Avaliar a capacidade atual e detectar oportunidades de melhoria deve ser um 

desafio permanente nas IES, pois todo processo tem certa capacidade implícita de 

desempenho que pode ser aperfeiçoado. 

Entender os elementos de um processo é vital para a eficácia e eficiência das 

melhorias que serão detectadas e implantadas. Conforme Gonçalves (2012), 

apresenta, elementos de um processo:  
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 Fornecedores: aqueles que abastecem os insumos necessários. Podem ser 
internos ou externos. Pode ser o próprio cliente externo. 

 Insumos: tudo que é transformado na execução de um processo. 
Informações, materiais, etc. 

 Processo: sequência de atividades que levam ao resultado esperado. 

 Produtos ou serviços: com características determinadas que satisfaçam às 
necessidades dos clientes (internos ou externos). 

 Clientes: são os utilizadores dos produtos ou serviços produzidos a 
execução do processo. 

 

Para fortalecer o entendimento do ENADE, trabalharemos com uma sugestão 

de uso estratégico do Business Process Management – BPM. Iremos construir o 

processo de entendimento, pois, diante da dinâmica contemporânea das instituições 

públicas de ensino superior pode ser resumida em crescentes níveis de elevada 

posição competitiva geral, de pressão sobre o equilíbrio dos recursos para a 

sustentabilidade, a produtividade, bem como a necessidade de informações mais 

depuradas. 

Este último aspecto é talvez, de mais difícil solução, e, sobretudo, um dos que 

mais incomodam a comunidade acadêmica. Isso porque a eficácia da gestão está 

sendo seriamente prejudicada por sistemas que, simplesmente, produzem enorme 

quantidade de dados e informações que não são trabalhados e utilizados. Começa-

se a ouvir um refrão vindo da alta administração1, ou seja, da equipe de gestão, que 

se sentem amarrados pelas restrições de sistemas de informações ineficientes:  
 

“Nós não conseguimos mais entender como funciona a matrícula. Nós não 

dominamos as formas de acesso aos sistemas. Nós acabamos sem conhecer a 
realidade específica, em resumo, os dados operacionais parecem ser 

irrelevantes”. 
 

Para consubstanciar melhor o sentido desta pesquisa aplicaremos categorias 

de análise através da Semiótica, onde também desenvolveremos conceitos pois 

para Peirce2 tudo que aparece à consciência, aparece numa gradação de três 

categorias universais: a qualidade, relação e representação que correspondem 

respectivamente a primeridade, secundidade e terceiridade, ou seja, mais adiante 

detalharemos estas três categorias.  
                                                             

1
 Alta Administração ou nível estratégico é responsável por determinar a visão, missão e metas organizacionais, ou seja, é 

responsável pelo seu planejamento estratégico. Da mesma forma, a alta administração deve ser a responsável por definir e 

alinhar a estratégia da Gestão do Conhecimento à estratégia organizacional. 
2
 Charles Sanders PEIRCE (1839-1914), cientista, matemático, historiador, filósofo e lógico norte-americano, é 

considerado o fundador da moderna Semiótica. Graduou-se com louvor pela Universidade de Harvard em química, fez 

contribuições importantes no campo da Geodésia, Biologia, Psicologia, Matemática, Filosofia. 
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A Semiótica funciona como um mapa lógico que traça as linhas dos diferentes 

aspectos através dos quais uma análise deve ser conduzida, mas não apresenta um 

conhecimento específico dos processos históricos, teoria e prática de um 

determinado sistema de signos. Sem conhecer a história de um sistema de signos e 

do contexto sociocultural em que ele se situa, não se pode detectar as marcas que o 

contexto deixa na mensagem, ou seja, verificaremos nos questionários que os 

estudantes preenchem ao fazerem o ENADE para um maior entendimento desse 

contexto.  

O cenário de aplicação deste estudo será a Unidade Acadêmica de Educação 

à Distância (UNEAD), onde apresentaremos um breve histórico da Educação à 

Distância (EAD) na UNEB, o atual status do curso de Administração Pública no 

ENADE, os possíveis cenários após a implantação desta sugestão de método de 

implantação de um sistema de informação para controle e acompanhamento do 

ENADE. 

Esta pesquisa se justifica pela representatividade do ENADE no cenário 

educacional brasileiro bem como a necessidade de entrelaçar conceitos para 

promover a sugestão de um método para implantação de um sistema de informação. 

Para tanto, evidenciamos abaixo de maneira gráfica e sintética os elementos 

principais que iremos abordar nesta pesquisa: o ENADE, Gestão por Processos – 

BPM, Semiótica e isso aplicado no cenário da UNEAD/UNEB, conforme Figura 1. 

Figura 1: Representação da justificativa 

 

 

 

Fonte: dados organizados pelo autor. 
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Diante deste potencial método e pela relevância de um sistema de informação 

que aborde o ENADE de maneira estruturada e competitiva através da gestão por 

processos – BPM com categorias de análise Semiótica e que possa ser aplicado a 

qualquer curso nas IES, escolhemos a UNEAD como piloto para esta pesquisa e 

consolidação destas etapas que as descreveremos de maneira mais detalhada nos 

capítulos vindouros de maneira acadêmica para melhor estruturar esta produção. 

A produção do conhecimento, através da pesquisa científica, apresenta-se 

como um dos mecanismos que possibilita a explicação da realidade e a 

aproximação com as verdades vivenciadas nas IES. Tendo em vista, a relevância 

dos estudos que buscam construir um método de implantação de um sistema de 

informação, para acompanhamento do ENADE, através de uma ferramenta de 

Business Process Management (BPM) com categorias de análise da Semiótica, este 

estudo apresenta e discute o ENADE, a Gestão por Processos – BPM e a Semiótica. 

Neste sentido, Rudio (1986), Moreira e Caleffe (2008) e Gil (1999) colocam 

que o problema deve ser devidamente especificado, limitando o seu campo e 

apresentando suas características de modo a ser viável e não amplo demais que 

impeça sua investigação. Desta forma, diante da perspectiva contextual apresentada 

questiona-se:  

A possibilidade de construção de um método para a implantação de um 
sistema de informação, através de uma ferramenta de Business Process 
Management (BPM) com categorias de análise da Semiótica, proporcionará 
otimizações no desempenho e acompanhamento do ENADE? 

 

Buscaremos desenvolver este problema no sentido de explicitar possíveis 

soluções sobre as quais serão apresentadas e estrategicamente estruturadas para o 

fácil entendimento. 

Para tanto esta pesquisa foi dividida em: apresentação (versando sobre o 

pesquisador com a devida licença para aborda-la em primeira pessoa, contexto da 

pesquisa, justificativa e o questionamento); objetivos (com as suas divisões geral e 

os específicos); referencial teórico (contendo todas as categorias estudadas: 

ENADE, Gestão de Processos – BPM, Semiótica e o Cenário da Pesquisa); 

Metodologia; Considerações (apresentação do método e desdobramentos, descrição 

das fases de construção do Método, Fases com o BPM – Bizagi e as execuções dos 

estágios com a Base de Dados); Considerações (apresentação do Método, 

desdobramento do Método na Instituição e Desdobramento em outras IES); 

Referências e Anexos. 
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2. OBJETIVOS 

  

Em vista dessas considerações, para facilitar o direcionamento do 

entendimento, buscamos dividir os objetivos em geral e específicos onde sobre os 

quais trataremos de desenvolver nossa pesquisa e os apresentamos abaixo:  

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Construir um método de implantação de um sistema de informação para 

acompanhamento do ENADE no âmbito do curso de Administração Pública da 

UNEAD/UNEB através de uma ferramenta de Business Process Management (BPM) 

com categorias de análise da Semiótica. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Para o alcance do objetivo geral propõem-se os seguintes objetivos 

específicos: 

 Identificar e desenvolver internamente metodologias e melhores práticas da 

gestão de processos utilizando o BPM; 

 Analisar através das categorias da Semiótica os processos evidenciados pelo 

BPM; 

 Construir o método de implantação do sistema de informação para 

acompanhamento do ENADE. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

  

 Neste capítulo, serão abordadas subdivisões conceituais dos itens que 

fundamentarão o estudo sobre: o ENADE, contextualizando e apresentando o 

funcionamento na plataforma de acompanhamento do INEP; a Gestão por 

Processos – BPM, apresentando na contemporaneidade a aplicação da gestão por 

processos para a subsistência das instituições modernas para fortalecer a 

capacidade adaptativa onde evidenciaremos a utilização de uma ferramenta 

denominada Bizagi, a Semiótica, consolidando um entendimento através de 

categorias de análise de sua importância para o devido entendimento e consequente 

aprendizagem. Todos elaborados a partir de levantamento bibliográfico. 

 

 

3.1 ENADE – (SINAES) 

 

Em 1995, Fernando Henrique Cardoso criou o Exame Nacional de Cursos – 

ENC, o Provão, a fim de avaliar os formandos no ano de conclusão. No entanto, este 

foi severamente criticado em diversos aspectos, principalmente, porque o Provão, 

não era utilizado como parte integrante da avaliação e sim como única forma 

avaliativa da Educação Superior, outro aspecto se dá ao fato de que o Provão só 

avaliava estudantes concluintes, enquanto o ENADE avalia além destes, também os 

ingressantes, tendo uma visão mais diversificada da trajetória do aprendizado dos 

estudantes e do perfil de contribuição do curso.  

Nesse sentido, Verhine, Dantas e Soares (2009), afirmam que se pode 

perceber a separação nítida entre avaliação institucional e avaliação de curso e, 

nesse momento, a avaliação de desempenho de estudantes (ENADE) foi instituída 

como a terceira parte do sistema, com igual peso, que de acordo com Polidori, 

Marinho-Araújo e Barreyro (2009), compreendem uma das participações mais 

importantes no ambiente do SINAES. Essa proposta é evidenciada no art. 2º da 

Portaria 2.051/2004:  

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) 
promoverá a avaliação das instituições da educação superior, de 
cursos de graduação e de desempenho acadêmico de seus 
estudantes sob a coordenação e supervisão da Comissão Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (CONAES). 
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O ENADE possui marcantes diferenças com relação ao antigo Provão. Para 

Ristoff e Limana (2007), ele difere no tipo de Exame; no destinatário do exame; na 

periodicidade; na forma de aplicação; no tipo de resultados produzidos; no uso dos 

detalhes; no questionário a ser aplicado aos alunos; no questionário a ser aplicado 

aos coordenadores, entre outros. 

Dessa forma, compreende-se a importância da aplicação do exame 

considerado componente curricular obrigatório, conforme menciona o §5º do art. 5º 

da Lei 10.861/2004. O ENADE tem a finalidade de aferir o desempenho dos 

discentes ingressantes englobando diversas dimensões do aprendizado durante o 

curso, buscando igualmente perceber o quanto a instituição contribuiu para o 

desenvolvimento das competências profissionais e a formação global do concluinte. 

Diante disso, Fernandes (2009), afirma que o IDD é, na verdade, uma medida 

da contribuição do curso para o desempenho de seus estudantes no ENADE, ou 

seja, identifica o quanto a instituição acrescenta aos seus discentes. Pois, de acordo 

com o INEP, conhecendo o desempenho dos estudantes que ingressam na 

instituição, é possível extrair uma estimativa de qual seria o resultado esperado na 

avaliação de desempenho dos estudantes ao final do curso. 

O art. 27 da Portaria 2.051/2004, descreve que, será de responsabilidade do 

dirigente da instituição de educação superior a inscrição, junto ao INEP, de todos os 

estudantes habilitados a participarem do ENADE. Portanto, cabe exclusivamente às 

IES o cadastramento dos estudantes no prazo estabelecido pelo INEP. A IES que 

descumprir essa regulamentação estará sujeita as sanções como prevê a Lei 

10.861/2004, no art. 5º, § 7º:  

a não inscrição de alunos habilitados para a participação no ENADE, 
nos prazos estipulados pelo INEP, sujeitará a instituição à aplicação 
das sanções previstas no § 2º do art. 10, sem prejuízo do disposto no 
art. 12 desta Lei, estabelecendo que responderá civil, penal e 
administrativamente por essa conduta. 
 

O cadastramento dos alunos é de inteira responsabilidade dos dirigentes das 

respectivas IES. Para melhor esclarecer esse ponto, dedicaremos, após o método 

de pesquisa um tópico exclusivamente sobre o assunto. 

É constituído também obrigação das IES, a ampla divulgação da lista dos 

estudantes habilitados ao exame, antes do envio do cadastro dos estudantes ao 

INEP e, a lista dos estudantes selecionados para o ENADE, disponibilizada pelo 
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INEP, junto ao corpo discente, tanto dos irregulares, aqueles que foram inscritos, 

mas não compareceram às provas nos anos anteriores ou não preencheram o 

questionário do estudante. 

Para viabilizar o desenvolvimento dessa pesquisa, desenharemos o processo, 

mapearemos, descreveremos todas as etapas para que os coordenadores dos 

colegiados de curso possam utilizá-las para melhorar o acompanhamento e controle 

do seu curso.  O ENADE avalia os alunos que estão ingressando e concluindo os 

cursos, conforme o disposto na Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 

2007 que institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento 

de informações relativas aos processos de regulação, avaliação e supervisão da 

educação superior no sistema federal de educação, e o Cadastro e-MEC de 

Instituições e Cursos Superiores e consolida disposições sobre indicadores de 

qualidade, banco de avaliadores (Basis) e o Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (ENADE) e outras disposições em seu artigo 33F:  

O ENADE será aplicado aos estudantes ingressantes e concluintes de cada 
curso a ser avaliado, conforme lançados no Cadastro e-MEC, observados os 
respectivos códigos e os locais de oferta informados. 
§ 1º O ENADE será composto de uma prova geral de conhecimentos e uma 
prova específica de cada área, voltada a aferir as competências, habilidades e 
conteúdos agregados durante a formação. 
§ 2º Os alunos ingressantes participarão apenas da prova geral, que será 
elaborada com base na matriz de referência do Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM). 
§ 3º Os alunos ingressantes que tiverem realizado o ENEM, aplicado com 
metodologia que permita comparação de resultados entre edições do exame, 
poderão ser dispensados de realizar a prova geral do ENADE, mediante 
apresentação do resultado válido. 
§ 4º Os alunos concluintes realizarão a prova geral de conhecimentos e a 
prova específica da área. 

 

A mesma portaria normativa considera estudantes concluintes dos cursos 

aqueles que tiverem concluído mais de 80% (oitenta por cento) da carga horária 

mínima do currículo do curso até o término do período de inscrição. Após a inscrição 

de todos os estudantes que se enquadram nos critérios estabelecidos para a 

realização do ENADE o INEP divulgará a lista dos selecionados para o exame 

através do site www.INEP.gov.br. Cabe ao INEP constituir comissão para 

elaboração das provas que serão aplicadas aos estudantes habilitados, de acordo 

com o parágrafo único, art. 4º da Portaria MEC Nº 2.051/2004: a realização da 

avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes será 

responsabilidade do INEP, o qual instituirá Comissão Assessora de Avaliação 

http://www.inep.gov.br/
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Institucional e Comissões Assessoras de Áreas para as diferentes áreas do 

conhecimento. 

O ENADE é o responsável por 70% do conceito atribuído aos cursos na 

educação superior, conforme poderemos constatar na Tabela 1 com a composição 

do CPC – Conceito Preliminar de Curso e os pesos das suas dimensões e 

componentes, extraídos da Nota Técnica nº 70/2015 emitida pela Diretoria de 

Avaliação da Educação Superior – DAES do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP: 

Tabela 1: Composição do CPC e pesos das suas dimensões e componentes. 

DIMENSÃO COMPONENTES PESOS 

Desempenho dos 
Estudantes 

Nota dos Concluintes no ENADE (NC) 20,0% 

55,0% Nota do Indicador de Diferença entre os 
Desempenhos Observado e Esperado 

(NIDD) 
35,0% 

Corpo Docente 

Nota de Proporção de Mestres (NM) 7,5% 

30,0% Nota de Proporção de Doutores (ND) 15,0% 

Nota de Regime de Trabalho (NR) 7,5% 

Percepção 
Discente 

sobre as condições 
do Processo 

Formativo 

Nota referente à organização didático-
pedagógica (NO) 

7,5% 

15,0% 
Nota referente à infraestrutura e instalações 

físicas (NF) 
5,0% 

Nota referente às oportunidades de 
ampliação da formação acadêmica e 

profissional (NA) 

7,5% 

Fonte: INEP/Daes. 
 
Na tabela acima se pode encontrar o peso do desempenho dos estudantes 

que é dividido em Nota dos Concluintes no ENADE (NC) e a Nota do Indicador de 

Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (NIDD) com os seus 

respectivos pesos chegando ao máximo com 55% do CPC. A Percepção Discente 

sobre as condições do Processo Formativo dividida em três partes: nota referente à 

organização didático-pedagógica (NO); nota referente à infraestrutura e instalações 

físicas (NF) e nota referente às oportunidades de ampliação da formação acadêmica 

e profissional (NA) ambas com os seus respectivos pesos chegando ao máximo com 

15% onde iremos constatar a afirmação inicial sobre o percentual, ou seja, 55% mais 

15% igual a 70% do conceito atribuído aos cursos na geração do CPC.  
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Para complementamos e comprovarmos as fontes dos insumos, 

apresentamos a Tabela 2 fontes dos insumos das dimensões que compõem o 

cálculo do CPC, também extraída da mesma nota técnica supracitada: 

Tabela 2: Fontes dos insumos das dimensões que compõem o cálculo do CPC. 

DIMENSÃO COMPONENTES ORIGEM 

Desempenho dos 
Estudantes 

Nota dos Concluintes no ENADE 
(NC) 

*ENADE 

Nota do Indicador de Diferença 
entre os Desempenhos Observado 

e Esperado (NIDD) 

Enem, *ENADE e 
Questionários do Estudante 

do Enem e *ENADE 

Corpo Docente 

Nota de Proporção de Mestres 
(NM) 

Censo da Educação 
Superior 

Nota de Proporção de Doutores 
(ND) 

Nota de Regime de Trabalho (NR) 

Percepção Discentes 
sobre as Condições do 

Processo Formativo 

Nota referente à organização 
didático-pedagógica (NO) 

Questionário do Estudante 
do *ENADE 

Nota referente à infraestrutura e 
instalações físicas (NF) 

Nota referente às oportunidades de 
ampliação da formação acadêmica e 

profissional (NA) 

Fonte: INEP/Daes. 
* nosso grifo 

 
Foi grifado para evidenciar a fonte o insumo que gera o cálculo para o CPC e 

na contemporaneidade poderá ser a mais importante ferramenta de avaliação que o 

Ministério da Educação (MEC), através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para a Educação Superior.  

Diante disso, antecipar através de uma visão sistêmica da gestão de 

processos, se torna muito mais fácil o empreender no sucesso deste exame e a real 

promoção da sinergia onde todos a cada etapa estarão aprendendo. 

O ENADE utiliza uma abordagem complexa e completa, articulando a 

construção de um conhecimento com o saber fazer diferenciado, capaz de 

compreender onde está às dificuldades e assim aprimorar o ensino superior, bem 
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como formar o Conceito Preliminar de Curso (CPC), através de indicadores locais 

desenvolvidos para subsidiar a gestão acadêmica dos cursos de graduação. 

O INEP, a cada ano de aplicação do ENADE, publica as Diretrizes Avaliativas 

de cada curso que por sua vez estão relacionadas às Diretrizes Curriculares 

Nacionais, também individualizadas por curso. Nossas ações serão diante testes 

comparativos: o que será exigido no exame X o que está previsto nas Diretrizes e o 

que de fato está sendo trabalhado na UNEB. 

Para Barbosa (2003), o INEP esclarece que um: 

“sistema de avaliação não deve apenas apontar o que os estudantes sabem 
ou não, mas detectar em que ponto do processo de construção do 
conhecimento os estudantes se encontram e que habilidades estão sendo 
desenvolvidas, durante as suas diferentes etapas de aprendizado, em razão 
das competências referidas pela sociedade atual”.  

 

Nesse sentido, os resultados do ENADE compõe o Conceito Preliminar de 

Curso – CPC. Portanto, o foco do ENADE é planejamento norteador, no sentido de 

aperfeiçoar a gestão acadêmica, revisar, se necessário, o projeto pedagógico, 

avaliar as fragilidades, buscar efetivamente a qualidade da educação, com o objetivo 

de: “assegurar que o exame produza um diagnóstico da formação oferecida pelas 

Instituições de Ensino Superior (IES)”, conforme salientam Rodrigues e Peixoto 

(2009).  

É também configurado no ENADE, como obrigação da IES, especificamente 

dos coordenadores, o preenchimento do questionário na página da internet 

http://ENADE.INEP.gov.br, com o propósito de reunir informações que contribuam 

para a definição do perfil do curso, bem como para o estudante também existe um 

questionário específico denominado de questionário do estudante, que deverá ser 

informado e acompanhado pela IES o devido preenchimento por parte do aluno. 

As IES devem registrar no histórico escolar do estudante, nos termos do art. 

28 da Portaria MEC nº 2.051/2004, a situação regular do componente curricular 

obrigatório ENADE, cabe à instituição orientar aos estudantes habilitados ao ENADE 

sobre o ônus do descumprimento desse componente curricular que gera a 

impossibilidade de colação de grau e recebimento do diploma. 

A prova do ENADE é composta por 40 (quarenta) questões dividida da 

seguinte forma:  

 10 (dez) questões de formação geral onde espera-se que os 

graduandos evidenciem a compreensão de temas que transcendam ao 
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seu ambiente próprio de formação profissional específico e que sejam 

importantes para a realidade contemporânea. Essa compreensão 

vincula-se a perspectivas críticas, integradoras e à construção de 

sínteses contextualizadas e avalia aspectos como clareza, coerência, 

coesão, estratégias argumentativas, utilização de vocabulário 

adequado e correção gramatical do texto;  

 

 30 (trinta) questões (sendo 27 questões de múltipla escolha e 3 

discursivas), onde a parte de Formação Específica, por sua vez, 

contempla a particularidade de cada área e de suas eventuais 

modalidades, tanto no domínio dos conhecimentos, quanto nas 

habilidades esperadas para o perfil profissional, e investiga conteúdos 

do curso por meio da exploração de níveis diversificados de 

complexidade. 

 

3.2 Gestão por Processos (BPM – Bizagi)  

 

Vinculamos o assunto em tela ao que Enoki (2006), diz: o termo Business 

Process Management tem sido trabalhado no mais variado contexto, desde o 

tecnológico até a perspectiva de gerenciamento de mudanças. O BPM surgiu logo 

após a fase de implantação de sistemas integrados de gestão (ERPs3) nas grandes 

empresas privadas, no final da década passada (SAP, Oracle e TOTVS). Os ERPs 

contêm uma infinidade de regras, cuja alteração é de alto custo e demorada, 

requerendo pessoal especializado de TI. 

Já o BPM é capaz de extrair de ERPs a administração dessas regras e 

possibilita aos analistas de processo fazerem alterações sem alterar a programação 

do mesmo. O objetivo do BPM é acompanhar sistematicamente como os recursos 

(físicos, financeiros, humanos, tecnológicos etc.) de uma organização são alocados 

e convertidos em ações operacionais na busca das metas organizacionais, a partir 

da definição de prioridades. 

 

                                                             

3
 ERPs - Enterprise Resource Planning - é um sistema de informação que integra todos os dados e 

processos de uma organização em um único sistema. 
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O desenvolvimento das instituições modernas está ligado a sua capacidade 

adaptativa, concernente às constantes mudanças ocorridas no cenário de 

competitividade do mercado educacional, sendo os processos de mudança 

inevitáveis para aquelas que pretendem continuar existindo e desempenhando suas 

atividades com a devida eficácia.  

Neste contexto, atua a gestão de processos identificando, monitorando, 

avaliando e revisando rotinas de trabalho, com foco na melhoria contínua e no 

alcance dos objetivos da organização. 

Um processo para Harrington (1993) o define como sendo: um grupo de 

tarefas interligadas logicamente, que utilizam os recursos da organização para gerar 

os resultados definidos de forma a apoiar os seus objetivos. 

Já para Davenport (1994), seria uma ordenação específica das atividades de 

trabalho no tempo e no espaço, com um começo, um fim, inputs (entradas) e outputs 

(saídas) claramente identificados, enfim, uma estrutura para ação. 

Para Johansson et al. (1995), processo é o conjunto de atividades ligadas que 

tomam um insumo (input) e o transformam para criar um resultado (output). A 

transformação, teoricamente, que nele ocorre, deve adicionar valor e criar um 

resultado que seja mais útil e eficaz aos envolvidos no processo. 

Paim (2006) afirma, que os processos estão intrinsecamente relacionados 

aos fluxos de objetos na organização independente de sua natureza, mas que 

demandem coordenação dos mesmos. Os processos são objetos de melhoria e 

controle, mas também permitem que a organização os utilize como base de registro 

do aprendizado sobre como atuou, atuar ou atuará em seu contexto institucional. 

De maneira continuada e sobre essa mesma linha de raciocínio, a Fundação 

Nacional da Qualidade (FNQ) (2008, p. 5) define que os processos são constituídos 

pelo conjunto das atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam 

insumos (entradas) em produtos ou serviços (saídas). Ou, numa abordagem mais 

técnica, é um conjunto de atividades preestabelecidas que, executadas numa 

sequência determinada, vão conduzir a um resultado esperado que assegure o 

atendimento das necessidades e expectativas dos clientes e outras partes 

interessadas. 

A Figura 2 mostra o relacionamento entre as entradas, que são os insumos 

disponibilizados pelos fornecedores e que devem atender a determinados requisitos, 

as atividades do processo, que necessariamente precisam agregar valor aos 

insumos, e as saídas que asseguram realização dos requisitos dos clientes através 
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dos serviços ou produtos gerados pelos processos. 

Figura 2: Representação de um processo organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cadernos de Excelência – FNQ 

 

Diante dessa visão dos processos, facilmente percebe-se, que a organização 

é um “mar de processos”, em contínua execução pelas pessoas que compõem sua 

força de trabalho. Estes, por sua vez, estão inter-relacionados e também precisam 

interagir entre si, de tal forma que os produtos ou serviços deles provenientes 

constituam a entrada para um ou mais processos na sequência de execução que 

busca o atendimento das necessidades e expectativas dos clientes que em se 

tratando da UNEB esse é a comunidade acadêmica. 

Ainda sobre a FNQ (2008, p. 5) complementa, que toda organização é um 

sistema, ou seja, funciona como um conjunto de processos. A identificação e o 

mapeamento destes processos apoiam no desenvolvimento do conhecimento das 

necessidades e expectativas dos seus clientes e demais partes envolvidas, na 

administração cientifica são denominados de Stakeholder, permitindo-se um 

planejamento adequado das atividades, bem como a definição das 

responsabilidades das pessoas envolvidas para propiciar o uso adequado dos 

recursos disponíveis.  

Por consequência, as pessoas são envolvidas muito além da execução, pois 

participam do planejamento dos processos, da prevenção e solução de problemas, 

da eliminação de redundâncias e do aumento da produtividade. E o resultado disso, 

fortalece a união das pessoas da organização, criando um ambiente agradável, 

cooperativo e produtivo, o qual será possível assegurar os resultados da 

organização. 
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O Business Process Management (BPM), que proporciona uma plataforma 

tecnológica, introduzindo o conceito de “processamento de processos”, promovendo 

a descoberta, o desenho, o detalhamento de processos de negócio, assim como 

executar, administrar e supervisionar os mesmos, de modo que estejam sempre 

alinhados com os objetivos aqui já expostos. 

Nesse sentido, se deve ter clara a ideia de que os processos em sua grande 

maioria não se limitam a apenas uma unidade organizacional. Levando-se em 

consideração que as instituições possuem, via de regra, uma estrutura 

hierarquizada, com uma divisão clara das especialidades de cada área, ou seja, 

cada setor e até mesmo órgãos oficiais externos à IES, podemos considerar, que os 

processos tramitam por essas áreas/departamentos de forma fluída, como mostrado 

na Figura 3. 

Figura 3: Fluxo do processo pelos diversos órgãos para inscrição de alunos no 
ENADE. 

Fonte: dados organizados pelo autor. 

 

Apenas definir processos não é suficiente para que as IES consigam os 

benefícios da metodologia BPM. Todo o ciclo de vida de um processo necessita ser 

gerenciado para ter uma melhora de resultados continua e constante. O BPM está 

relacionado ao gerenciamento de oito atividades ou capacidades inerentes ao ciclo 
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de vida dos processos, sendo eles: descoberta, projeto, implantação, execução, 

interação, controle, otimização e análise dos processos, Veras (2011). 

Estas atividades também podem ser compreendidas como uma metodologia 

de gestão BPM. A figura 4 representa as atividades constantes do ciclo de vida dos 

processos gerenciados pelo BPM e seus relacionamentos. É importante ressaltar 

que essa figura em si representa um processo, Veras (2011). 

Figura 4: Atividades dos ciclos de vida dos processos gerenciados pelo BPM. 

Fonte: Smith; Fingar (2002). 
 

Há dois motivadores que impulsionam atualmente o BPM nas Instituições de 

Ensino Superior, um fator externo que vem das demandas exigidas pelo novo 

contexto em que as IES estão inseridas e outro fator interno, que vem da evolução 

das ações de processos realizadas pelas organizações ao longo dos anos. Ambos 

os impulsionadores exigem um escopo de atuação mais abrangente e a inserção de 

BPM como um mecanismo cotidiano de gestão das IES. 

Essa passagem de BPM para uma ferramenta de gestão cotidiana das 

organizações, não é trivial, além da ausência de governança, outros problemas são 

encontrados nesse sentido como: a falta de padronização nas ações de processos, 

a falta de métodos e o não alinhamento das iniciativas de processo entre si e com os 

objetivos estratégicos da IES, o que faz com que a governança de BPM ganhasse 

destaque e importância.  



35 

 

Segundo Harmon (2006) o ponto central da governança BPM é organizar a 

gestão de processos para permitir que os processos atendam às expectativas da 

organização em relação a eles, e apresenta um conjunto de publicações que permite 

uma abordagem aprofundada sobre o assunto. 

Harmon (2006), define a governança de BPM como a organização de BPM 

através da definição dos objetivos, dos princípios e da estrutura funcional 

responsável por atribuir responsabilidades pela tomada de decisão. Além de 

também definir as politicas e regras que dispõe o que os gestores podem fazer em 

relação à gestão de processos. 

Harmon (2006), aponta a existência de três níveis de governança BPM: um 

primeiro sendo o nível executivo associado a desempenho organizacional, um 

segundo nível dos gestores de processos associados à performance dos 

macroprocessos e a priorização de ações de melhoria e um terceiro nível dos 

supervisores de processo associado à eficiência e eficácia de cada atividade dos 

processos. 

Com relação à estrutura funcional de governança, a necessidade da definição 

de gestores para os processos, nos diferentes níveis (estratégico, tático e 

operacional), deve ser nomeada para um controle e gerenciamento dos processos. 

O Bizagi é uma das ferramentas de diagramação de processos em BPMN 

mais conhecidas do mercado, a Bizagi oferece o Bizagi BPM Suite – uma solução 

BPMS integrada ao modelador que implementa a automação e monitoramento dos 

processos de negócio. 

É a solução líder em BPM, que abrange tanto o mapeamento de processos de 

trabalho quanto à automação de processos a partir do mapeamento. Oferece dois 

produtos complementares disponíveis para download: Process Modeler e BPM 

Suite. Process Modeler é utilizado para desenhar e documentar processos de 

trabalho e BPM Suite, para executar e automatizar processos (workflows). 

A seguir apresentamos à imagem as ferramentas Bizagi: o Process Modeler 

(para diagramar e documentar) e o BPM Suite (para executar e automatiza), vemos 

as imagens da Figura 5: 
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Figura 5: Representação das Ferramentas Bizagi. 

 

Fonte: Almeida, et all (2013). 

 

Na figura 6, abaixo, iremos apresentar a interface do Bizagi, onde há um 

conjunto de menus que apresentam as funcionalidades da ferramenta. Esta tela 

principal do desenhador está dividida em quatro seções devidamente identificadas 

como:  

1) Menu Principal, esta área permite criar um novo mapa, abrir um mapa 

existente, salvar o mapa que está sendo editado e imprimir o mapa;  

2) Figuras, neste local contem uma barra com as figuras definidas pela 

notação BPMN para modelar o processo de trabalho.  

3) Menu do Desenhador de Processos, este menu contém as opções de 

Inicio (Home), Formato (Format), Vista (View), Exportar/Importar (Export / 

Import) e Ferramentas (Tools) ambos são utilizados nas etapas de 

desenho. 

4) Área de Trabalho (Work Área), área onde o processo é desenhado. 
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Figura 6: Frontend do Bizagi. 

 

Fonte: dados organizados pelo autor. 

 

Acrescentamos a esta pesquisa o Anexo A que contém os seguintes 

questionamentos: “O que é o Bizagi?”; “Como instalar o Bizagi?” e “Como utilizar o 

Bizagi?” com suas respectivas respostas. Foram extraídos do Curso de Mapeamento 

de Processos de Trabalho com BPMN e Bizagi promovido pelo Tribunal de Contas 

de União em 2013, na aula 3. 

De maneira lógica apresentamos como foi o processo de manuseio da 

bibliografia para utilizarmos o Bizagi, através da representação contida na Figura 7 

apresentaremos os passos para o desenvolvimento de um mapeamento de 

processos de trabalho: 

1 3 

4 

2 
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Figura 7: Passos para o desenvolvimento de um mapeamento de processos. 
 

Fonte: Curso de Mapeamento de Processos de Trabalho com BPMN e Bizagi promovido 

pelo Tribunal de Contas de União – TCU (2013). 

Através desta ferramenta iremos rodar nossa sugestão de método para a 

implantação de um sistema de informação para acompanhamento do ENADE, mais 

adiante apresentaremos como isso será factível de ser realizado. 

Dividiremos em grupos a aplicação do método e em cada um destes grupos 

faremos o desenho das tarefas que por sua vez começam a gerar informações para 

a gestão das estratégias de acompanhamento do ENADE e em fluxogramas 

separados que evidenciam os processos. 
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3.3 Semiótica  

 

Por conseguinte aos trabalhos com o Bizagi, aportamos também a Semiótica 

que funciona como um mapa lógico que irá traçar as linhas dos diferentes aspectos 

através dos quais uma análise será conduzida através de suas categorias. 

Como estamos analisando e trabalhando na construção de um método de 

implantação de um sistema de informação para acompanhamento do ENADE, onde 

este último, por sua vez, tem uma significativa representatividade no cenário 

nacional, nos deparamos com os campos abertos de observação dos fenômenos. 

Poderemos entender, adaptando alguns dizeres de Santaella, que fenómeno 

é qualquer coisa que esteja de algum modo e em qualquer sentido presente à 

mente, isto é, qualquer coisa que apareça, seja ela externa (uma batida na porta, um 

raio de luz, um cheiro de jasmim), seja ela interna ou visceral (uma dor no estômago, 

uma lembrança ou reminiscência, uma expectativa ou desejo), quer pertença a um 

sonho, ou uma ideia geral e abstrata da ciência, a fenomenologia seria, segundo 

Peirce, a descrição e análise das experiências que estão em aberto para todo 

homem, cada dia e hora, em cada canto e esquina de nosso cotidiano. 

Dizia Peirce: "A fenomenologia ou doutrina das categorias tem por função 

desenredar a emaranhada meada daquilo que, em qualquer sentido, aparece, ou 

seja, fazer a análise de todas as experiências é a primeira tarefa a que a filosofia 

tem de se submeter. Ela é a mais difícil de suas tarefas, exigindo poderes de 

pensamento muito peculiares, a habilidade de agarrar nuvens, vastas e intangíveis, 

organizá-las em disposição ordenada, recolocá-las em processo". 

Diante disso, são três as faculdades que devemos desenvolver para 

potencializar o entendimento do ENADE: 1) a capacidade contemplativa, isto é, abrir 

as janelas do conhecimento e ver o que está diante dos olhos; 2) saber distinguir, 

discriminar resolutamente diferenças nessas observações; 3) ser capaz de 

generalizar as observações em classes ou categorias abrangentes. 

Este processo de construção de sentido, ou seja, o entendimento para a 

recolocação em processo, apresenta como pré-requisito a necessidade de 

conhecimento específico dos processos históricos, teoria e prática de um 

determinado sistema de signos.  
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Reforçando ainda mais, sem conhecer a história de um sistema de signos e 

do contexto sociocultural em que ele se situa, não se pode detectar as marcas que o 

contexto deixa na mensagem, por conseguinte, realizando esta atuação, será 

possível verificarmos nos questionários dos alunos ao fazerem o ENADE se os 

Coordenadores de Colegiado estão trabalhando os processos históricos da evolução 

dos cursos, os fenómenos e os processo lógicos de entendimento.  

Se o repertório de informações do emissor e receptor, ou seja, para os 

interlocutores, visão contemporânea, for muito baixo, a semiótica não poderá realizar 

para esse receptor o milagre de fazê-lo produzir interpretantes que vão além do 

senso comum. 

Para Santaella (1983), a consciência de um momento como ela está naquele 

exato momento, não é reflexionada nem quebrada em pedaços. Todos os elementos 

de impressão estão juntos e são um único sentimento indivisível e sem partes”. Com 

isso fortalece ainda mais a necessidade de conhecer o processo como um todo. 

A Semiótica de Peirce, por meio das aplicações de Santaella (1983: 19) para 

entendermos como funciona o processo de aprendizagem com o uso 

contemporâneo das trilogías onde correlacionaremos com a qualidade, experiência e 

representação diante do uso dos conceitos dos processos.  

Toda instituição desenvolve, no seu cotidiano, inúmeras atividades rotineiras, 

que levam à produção dos mais variados resultados na forma de produtos e 

serviços, na UNEB não poderia ser diferente.  

As atividades, em sua maioria, contidas nos regulamentos, regimentos e 

estatutos, devido à sua natureza e à dos resultados gerados, podem ser 

enquadradas na forma de processos organizacionais, onde, de forma integrada, 

possam trabalhar no sentido de promover a consecução dos objetivos principais da 

UNEB, diretamente relacionados à sua missão.  

Diante destas amplitudes iremos focar em uma análise semiótica para 

aproximar o potencial de entendimento através das categorias criadas por Peirce em 

1867, e nem por isso poderá ser considerado ultrapassado, onde primeiramente 

foram denominadas de 1) Qualidade, 2) Relação e 3) Representação, onde às 

estamos representando através da Figura 8:  
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Figura 8: Primeiras categorias semióticas criadas por Peirce. 

 

 

Fonte: dados organizados pelo autor. 

 

Com o passar do tempo, o termo Relação foi substituído por Reação e o 

termo Representação recebeu a denominação mais ampla de Mediação. Mas, como 

o objetivo era aplicá-los para fins científicos, Peirce preferiu fixar-se na terminologia 

de Primeiridade, Secundidade e Terceiridade, por serem palavras com conceitos 

mais definidas e novas, consequentemente, livres de falsas associações a quaisquer 

termos já existentes. Apresentamos a sua disposição através da Figura 9: 

Figura 9: Categorias semióticas criadas por Peirce e objeto de nossa pesquisa. 

 

Fonte: dados organizados pelo autor. 

 

3.4 Semiótica X BPM-Bizagi 

 

O ponto de convergência entre a Semiótica e o BPM-Bizagi está no processo 

de reconhecimento, onde, o homem só conhece o mundo porque, de alguma forma, 

o representa, e, somente o interpreta através dessa representação, que Peirce 

(1975) denomina interpretante da primeira. Com isso o signo será uma coisa que 
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cujo conhecimento depende dele, isto é, aquilo que é representado por ele. Desta 

forma, para nós, o signo seja um primeiro, o objeto um segundo e o interpretante um 

terceiro. 

Portanto, para conhecer e se reconhecer o homem se faz signo e só 

interpreta esses signos traduzindo-os em outros signos. 

Diante disso, encontramos o pondo de convergência com o BPM-Bizagi, onde 

também fomos ao dicionário Aurélio online e buscamos a definição de signo: sinal 

ou símbolo de algo. Desta forma, empreendemos nesta articulação e durante toda a 

pesquisa será possível se deparar com estes símbolos de maneira gradativa para 

irmos acrescentando, potencializando o entendimento e analisando através das 

categorias semióticas supracitadas. 

Apresentamos alguns exemplos de símbolos BPM-Bizage que foram 

trabalhados nesta pesquisa e estão dispostos na Figura 10 abaixo apresentada: 

Figura 10: Símbolos encontrados no BPM-Bizagi. 

 

 

 

 

 

Fonte: dados organizados pelo autor. 

  

Estes símbolos foram aplicados nos mapeamentos/modelagens BPM e por 

sua vez foram projetados de maneira lógica para facilitar o entendimento e a 

gradação conforme as categorias semióticas de Peirce. 
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3.5 Curso de Administração Pública na UNEAD  

 

Para um melhor entendimento sobre a Educação à Distância na UNEB, 

cenário de aplicação desta pesquisa, apresentamos um breve histórico, onde a 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) é um programa do Ministério da Educação 

(MEC), gerido pela Diretoria de Educação a Distância (DED) da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) e pela Secretaria de 

Educação a Distância (SEED). 

A UAB foi implantada, oficialmente, por meio de editais públicos, em 2006 e 

2007, ofertado em 2008, 40.000 (quarenta mil) vagas em diversos cursos, 

abrangendo 562 Pólos de Apoio Presencial ao ensino, em quase todas as regiões 

do país. 

Experiência da Universidade do Estado da Bahia – UNEB com os cursos 

EAD, iniciou através de um projeto piloto no curso de Administração, atendendo a 

esta modalidade, numa parceria entre o Banco do Brasil, MEC e Instituições de 

Ensino Superior, inaugurou, efetivamente, a UAB em 2006. Foi iniciada para atender 

uma política de valorização do quadro de funcionários efetivos e cargo 

comissionados da capital e do interior da UNEB, o curso foi implantado no 

Departamento de Ciências Humanas Campus V – Santo Antônio de Jesus em 2006.  

O curso, nível de bacharelado, com duração de quatro anos e meio, foi 

organizado em nove módulos semestrais, com carga horária total de 3.000 (três mil) 

horas, onde além de participar dos encontros presenciais, que ocorrem 

preferencialmente aos sábados, o estudante desenvolveu atividades à distância, 

como o estudo do material didático e trabalhos escritos, estudos de casos, 

pesquisas e acompanhado por um sistema de tutoria que permitiu o monitoramento 

do seu desempenho.  

Contudo, também foram supervisionados pela SEED/MEC, CAPES e 

coordenadores das 25 IPES que ofereceram ao curso piloto, se reúnem (por meio de 

um fórum) de três em três meses para avaliar o andamento da experiência, avaliar a 

modalidade discutir os métodos de ensino e de aprendizado, tomar decisões sobre o 

material didático e, sobretudo, socializar as experiências para garantir qualidade do 

curso.  

Este fórum é uma experiência impar no setor público brasileiro, pois coordena 

uma rede de IPES que atuaram de maneira colaborativa na busca de um objetivo 
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comum, ou seja, o ensino público de administração á distância gratuito e de 

qualidade. Hoje esse curso conta com um quantitativo de egressos de 360 

servidores efetivos e cargo comissionados como bacharéis em Administração.    

Em 2009 surgem os cursos de Licenciatura em Matemática, História e 

Química em 20 cidades pólos. Atualmente a Universidade o Estado da Bahia – 

UNEB, conta com 13 (treze) cursos na modalidade EAD, dois bacharelados em 

Administração sendo uma Pública e outro Geral e 11 (onze) Licenciaturas (Ciências 

Biológicas, Ciência da Computação, Educação Física, Geografia, História, Letras 

Espanhol, Letras Inglês, Letras Português, Matemática, Pedagogia e Química), 

localizados em 50 (cinquenta) polos, 05 (cinco) Pós-Graduações (Educação à 

Distância, Gestão em Saúde, Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e a 

Interdisciplinar em Estudos Sociais e Humanidades) e um Mestrado Profissional em 

Física. 

O curso objeto desta pesquisa, ou seja, o curso de Administração Pública na 

modalidade EAD tem como objetivo e público alvo (acessamos o endereço na 

UNEAD: http://www.campusvirtual.UNEB.br/index.php?pg=p&curso=administracao-

publica):  

Formar profissionais com amplo conhecimento de Administração Pública, 
capazes de atuarem no âmbito federal, estadual e municipal, administrando 
com competência as organizações governamentais, de modo pró-ativo, 
democrático e ético, visando à transformação e ao desenvolvimento da 
sociedade e do país.  

 
Os cursos destinam-se a portadores de diploma de curso superior que exercem 

atividades em órgãos públicos ou do terceiro setor ou que tenham aspirações ao exercício 

de função pública. 

 A UNEB vem cada vez mais melhorando os processos de acompanhamento e 

avaliação para o devido monitoramento do ENADE, criando Boletim, fazendo 

videoconferências com os departamentos envolvendo os Coordenadores de 

Colegiado de Curso, que são os principais protagonistas deste exame, foi criado 

também uma página no Portal da UNEB para concentrar todas as informações do 

ENADE que poderá ser acessada através do endereço: www.UNEB.br/ENADE. 

 Abaixo destacamos uma das iniciativas contidas no “Boletim ENADE 2015”, 

demonstrando a articulação entre o ENADE, CPC e IGC:  

“O Conceito Preliminar de Curso – CPC é aferido anualmente para os cursos 
com mais de um estudante concluinte participante do ENADE e mais de um 
ingressante registrado no Sistema ENADE. Os cursos que não atendem a 
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estes critérios são considerados Sem Conceito (SC). É interessante observar 
que o ENADE é utilizado como fonte principal para o cálculo do CPC, 
respondendo por 70% deste,(...)”.  

Ao interpretar melhor estes dados nota-se que o nível da Instituição, o IGC, 

representa o indicador que congrega as avaliações realizadas sobre todos os seus 

cursos. Isso envolve a seguinte composição:  

 média dos últimos CPCs disponíveis dos cursos de graduação 

avaliados;  

 média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-

graduação stricto sensu atribuídos pela CAPES na última 

avaliação trienal disponível; 

 distribuição dos estudantes entre graduação e pós-graduação 

stricto sensu. 

Assim, o ENADE representa o principal componente para o cálculo do CPC 

(70%). De modo similar, o CPC responde por maior parte do IGC de uma instituição 

como a UNEB, com maior proporção de cursos de graduação. 

Apresentamos também os dados relativos ao ENADE no ciclo anterior, ou 

seja, o triênio em 2012, tendo em vista que o triênio de 2015 ainda não foi publicado 

o resultado e o demonstramos através da Tabela 3:  

Tabela 3: Tabela número de inscritos e participantes no ENADE na UNEB em 2015. 

Área de Avaliação 
Número de 

concluintes inscritos 

Número de concluintes 

participantes 

% de 

participação 

ADMINISTRAÇÃO 687 450 65,50% 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 517 418 80,85% 

DESIGN 28 22 78,57% 

DIREITO 218 200 91,74% 

JORNALISMO 32 22 68,75% 

PSICOLOGIA --- --- --- 

TURISMO 89 76 85,39% 

Total Geral 1571 1188 75,62% 

Fonte: Boletim ENADE 2015 – UNEB. 
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Nota-se que para o curso de Administração, objeto deste estudo o número de 

inscritos foi de 687 e o número de participantes foi de 450, em percentuais ocorreu 

uma participação de 65,50% dos alunos inscritos. Faz-se necessário um instrumento 

metodológico de acompanhamento, é necessário entender o que ocorreu, é 

necessário medir o impacto disso no CPC e no IGC bem como ter o domínio no que 

isso irá refletir para os demais cursos em todos os níveis organizacionais da UNEB. 

O cálculo do Conceito ENADE não incide, necessariamente, sobre o 

desempenho de um curso em particular, mas sim sobre a Unidade de Observação 

(Unidade i). Isto é, diz respeito ao “conjunto de cursos que compõe uma área de 

avaliação específica do ENADE de uma Instituição de Educação Superior em um 

município específico” (BRASIL, 2011; p. 9).  

O conceito congrega todos os cursos de uma determinada área de avaliação 

ministrados em um mesmo município, incluindo cursos presenciais de oferta regular, 

bem como programas especiais (Ex. PARFOR) e de Ensino a Distâncias (EAD), 

quando for o caso. Conforme Figura 11: 

Figura 11: Nível de agregação do conceito ENADE e CPC. 
 

 

Fonte: Cartilha ENADE UNEB. 

Para os cursos EADs o município de referência é a sede e esta por sua vez é 

tida como o local onde está instalado a mantenedora que neste caso na UNEB está 

no município de Salvador, ou seja, os cursos serão agregados ao curso presencial 

quando a publicação do resultado do ENADE 2015. 

Ainda sobre o mesmo boletim, foi divulgado o conceito ENADE do ciclo 

anterior, correspondente direto aos cursos que foram avaliados em 2015, abaixo 
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apresentamos através da Tabela 4: 

Tabela 4: Tabela status do ENADE na UNEB em 2015. 

 

Cursos avaliados no ENADE 2012 por conceito (fonte: www.INEP.gov.br). 

Fonte: Boletim ENADE 2015 – UNEB. 

                                                             

4
 - Cursos sem concluintes participantes no ENADE. 

Área de Avaliação Município do Curso 
Conceito ENADE 

1 2 3 4 SC4 

Administração 

BOM JESUS DA LAPA  √    

GUANAMBI   √   

SALVADOR    √  

SANTO ANTONIO DE JESUS   √   

SERRINHA   √   

Ciências Contábeis 

BARREIRAS  √    

CAMACARI   √   

SALVADOR   √   

SENHOR DO BONFIM √     

Design SALVADOR   √   

Direito 

CAMACARI  √    

JACOBINA     √ 

JUAZEIRO  √    

SALVADOR    √  

VALENCA    √  

Jornalismo JUAZEIRO   √   

Psicologia SALVADOR     √ 

Turismo 
EUNAPOLIS    √  

SALVADOR   √   

  Total Geral 1 4 8 4 2 

http://www.inep.gov.br/
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 Verifica-se que no curso de Administração existe uma variedade de conceitos 

com notas que correspondem a 2, 3 e 4. Falta sistematizar a comunicação, 

desenvolver um entendimento sobre a sua importância, criar os processos de 

acompanhamento/entendimento e realmente de apoderarem do quanto é importante 

para instituição este exame. Onde indicamos o Primeiro e Segundo Estágios.  
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4. METODOLOGIA 

 

A metodologia trata de um estudo descritivo com abordagem exploratória. 

Acredita-se, assim, que a exploração do objeto exigirá técnicas inerentes a esse tipo 

de pesquisa por entender que poderão surgir variáveis imprecisas, partindo do 

princípio de que a base de dados sobre as publicações do ENADE bem como as 

análises dos resultados públicos das avaliações dos alunos da UNEB, 

especificamente do curso objeto de estudos. 

De acordo com Gil (2008), as pesquisas descritivas possuem como objetivo a 

descrição das características de uma população, fenômeno ou de uma experiência. 

Por exemplo, este tema está diretamente ligado à atuação profissional enquanto 

Secretário Geral de Cursos da UNEB e isto irá proporcionar o apoderamento de 

diversos acontecimentos que poderão ser correlacionados com os conceitos aqui 

apresentados.  

Ao final de uma pesquisa descritiva, se encontrará reunido e analisado muitas 

informações sobre o assunto pesquisado. A diferença em relação à pesquisa 

exploratória é que o assunto pesquisa já é conhecido. A grande contribuição das 

pesquisas descritivas é proporcionar novas visões sobre uma realidade já conhecida 

que neste caso é sobre o ENADE. 

O objetivo de uma pesquisa exploratória é familiarizar-se com um assunto 

ainda pouco conhecido, pouco explorado, como o mapeamento de processos 

através do Bizagi. Ao final de uma pesquisa exploratória, será possível conhecer 

mais sobre aquele assunto, e estará apto a construir hipóteses. Como qualquer 

exploração, a pesquisa exploratória depende da intuição do explorador (neste caso, 

da intuição do pesquisador). Por ser um tipo de pesquisa muito específica, quase 

sempre ela assume a forma de um estudo de caso (GIL, 2008).  

Barbier (2004, p. 54) corrobora afirmando que a formulação do problema não 

é provocada pelo pesquisador, mas constatada, e seu papel consiste em ajudar a 

coletividade a determinar todos os detalhes mais cruciais ligados ao problema, por 

uma tomada de consciência dos atores do problema numa ação coletiva. 

Avaliamos seguindo a metodologia que contempla quatro eixos: O que 

avaliar; Quando avaliar; Como avaliar; e Quem avaliar, Silva e Silva (2008). A partir 

destes eixos, foi possível descrever o processo de avaliação e acompanhamento 

adotado pelo INEP na aplicação do ENADE, onde mais restritamente concentramos 
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as análises nos cursos de Administração, mais adiante será entendido pelo fator de 

agregação de cursos no mesmo município, necessidades de ações a serem 

empreendidas pelos Coordenadores de Colegiado de Curso, bem como os alunos 

que realizaram o ENADE nos ciclos anteriores, com foco nos concluintes. Buscando 

favorecer a aprendizagem e garantir os resultados, aplicaremos diferentes métodos 

sobre os instrumentos já coletados: questionários do coordenador e dos estudantes. 

A metodologia de pesquisa a aplicada é representada pela Figura 12. 

Figura 12: Mapeamento da Metodologia. 

Fonte: dados organizados pelo autor. 

 

4.1 Descrição das Fases de construção do Método  

 

O método proposto foi desenhado com base na Metodologia para melhoria de 

processos que Gonçalves (2012, p.23) apresenta justificando que o mesmo é 

aplicado sobre o princípio “Kiss” = Kit it small and simple, com o seguinte significado: 

torne seus processos pequenos e simples.  

Esta metodologia é composta por sete estágios, executados 

sequencialmente, com o objetivo de promover a racionalização ou simplificação dos 

processos, aperfeiçoando a tecnologia ou equipamento de processamento, 

eliminando, combinando atividades operacionais ou de controles que não mais 

contribuem para o aperfeiçoamento do produto ou serviço. Com base em Gonçalves 

 



51 

 

(2012) temos a o mapeamento das fases de construção do método representadas 

na Figura 13: 

Figura 13: Mapeamento das Fases de Construção do Método. 

Fonte: dados organizados pelo autor. 

Para consubstanciar ainda mais o que é apresentado por Gonçalves (2012), 

estamos descrevendo todas as etapas do método para a melhoria de processos, 

onde temos: 

 

4.1.1 Primeiro Estágio: Identificar as oportunidades 

 

 Todo processo pode e deve ser aperfeiçoado permanentemente. 

 Deve-se selecionar aquele que no momento possui maior potencial de 

ganho, medido em termos de aumento da capacidade de 

processamento, satisfação do cliente e/ou expectativa de redução dos 

custos das atividades do processo. 

 Outro aspecto que pode ser considerado para escolher prioritariamente 

o processo é a maior facilidade de relacionamento ou grau de apoio 

dos gestores, onde o processo ocorre. 

 

4.1.2 Segundo Estágio: Definir o escopo de ação e equipe 

 

 Estabelecer os limites ou fronteiras do processo selecionado no 1º 

estágio. Isto é, onde o processo selecionado inicia sua primeira 

atividade e qual a última atividade do processo. 
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 Responsável e colaboradores são identificados por competência e, 

sempre que possível, por pertencerem às áreas onde os processos 

ocorrem. Deve-se evitar que o Time de Melhoria tenha menos que três 

participantes, para evitar excessiva concentração, pois normalmente 

acabam-se participando destes trabalhos de melhoria de processos em 

paralelo às demais atividades rotineiras, gerando maior sobrecarga aos 

participantes. Por outro lado, recomenda-se que a equipe fixa não seja 

muito superior a cinco, para se evitarem dificuldades de reuniões de 

trabalho e dispersão de responsabilidade. É claro que podem existir 

situações de trabalho em que o Time de Melhoria pode ser ampliado, 

convocando-se participantes temporários adicionais. 

 Estabelecer uma tabela contendo um plano de ação das atividades do 

projeto de melhoria do processo a ser estudado, que defina com 

clareza, no mínimo os seguintes aspectos: o que deve ser feito, 

definindo as atividades do projeto de melhoria do processo escolhido; 

responsável pela ação, estabelecendo qual o cargo da organização 

deve executar a atividade ou obter o apoio de outro cargo ou área da 

entidade, para executar a atividade sob sua responsabilidade do 

projeto; e data limite para finalização de cada atividade. Esta tabela 

contendo o plano de ação das atividades do projeto de melhoria do 

processo deve ser revista pelo responsável pelo projeto, em cada 

reunião de trabalho da equipe, para verificar os progressos, pendências 

e sejam identificadas medidas corretivas cabíveis. 

 

4.1.3 Terceiro Estágio: Documentar e analisar o processo 

 

 O fluxo do processo atual é levantado, entendido, documentado ou 

mapeado e analisado através de técnicas adequadas. 

 Devem ser identificados todos os elementos do processo, ou seja, 

fornecedores, insumos, o processo, as saídas em termos dos produtos 

ou serviços e os clientes. Devem-se identificar também as interligações 

com os outros processos relacionados, além das medições de 
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desempenho, ou seja, a capacidade de processamento ou atendimento 

do processo atual. 

 

4.1.4 Quarto Estágio: Definir melhorias a introduzir 

 

 Com base nos conhecimentos obtidos sobre o processo atual e seus 

elementos, devem-se definir participativamente em reunião com os 

membros da equipe melhorias nos processos que possam ser 

introduzidas para aumentar a satisfação dos clientes, e/ou redução de 

custos ou outros inconvenientes como: erros frequentes, retrabalhos, 

esperas, ociosidades e outras formas de insatisfações. 

 

4.1.5 Quinto Estágio: Detalhar e treinar os participantes do novo processo 

 

 Selecionada a melhor alternativa de processo para implantação, deve-

se detalhar e executar todas as ações preparatórias para implantar 

com sucesso o novo processo, atividades ou procedimentos. 

 Normas de procedimentos, documentando o novo processo devem ser 

definidas, conforme metodologia e modelos detalhados em capítulo 

desta obra, e colaboradores devem ser treinados. 

 Estabelecer em conjunto com a equipe de melhoria indicadores de 

desempenho para medir os reflexos das melhorias definidas. 

 

4.1.6 Sexto Estágio: Implantar o novo processo 

 

 Todos os fatores que podem afetar o desempenho e o bom 

funcionamento do novo processo devem ser considerados, antes da 

implantação definitiva. Verificar que todos os recursos tipo: programas 

(softwares), equipamentos (hardwares), normas de procedimentos e 

seus acessórios, e principalmente pessoal qualificado e treinado devem 

estar efetivamente disponíveis para entrar em ação. 

 Devem ser considerados os efeitos que as mudanças provocam nas 

pessoas participantes do processo. Resistências abertas ou veladas, 
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temores, inseguranças e agressividades explícitas não podem 

acontecer, em doses variadas, principalmente nos profissionais que 

menos tenham acompanhado e participado dos trabalhos. Considerar a 

possibilidade de implantação em fases ou começando pelas áreas da 

organização mais abertas ou “amigáveis” às alterações. 

 O sucesso de qualquer mudança depende do nível de participação e 

entendimento dos profissionais afetados pelas alterações, dos motivos 

e objetivos que se busca atingir. Daí decorre menores resistências, 

maior aceitação e até comprometimento com as mudanças. 

 Medidas de desempenho devem ser feitas após breve período de 

estabilização do novo processo, para avaliar a efetividade das 

melhorias implantadas, comparando-se as medições anteriores e 

posteriores à implantação das mudanças. 

 

4.1.7 Sétimo Estágio: Aperfeiçoar continuadamente 

 

 Deve ser estabelecida uma forma de gerenciamento que assegure 

rotineiramente manutenções e revisões periódicas de todos os 

processos. 

 Acompanhe periodicamente a evolução dos indicadores de 

desempenho escolhidos, para monitorar os processos. 

 

 

4.2 Fases com o BPM – Bizagi 

 

O uso da ferramenta Bizagi possibilitou a criação do mapeamento dos 

processos de criação do método para a implantação de um sistema de informação 

para acompanhamento do ENADE de maneira explicativa e funcional através de 

ferramentas BPM. Uma simbologia específica foi utilizada para representar a 

sequência de atividades de um fluxograma, conforme pode ser verificado na Tabela 

5 abaixo apresentamos uma parte significativa dos símbolos que foram 

empreendidos na construção do método: 
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Tabela 5: Legenda da simbologia do método. 

 

Símbolo 

 

 

Descrição 

 Indica o início das atividades representadas no fluxograma. É o ponto de partida 
para que a rotina de trabalho possa ser realizada. 

 Indica que mais de um fator pode dar início a uma rotina de trabalho. Esse 
símbolo é utilizado quando for possível identificar que as atividades do 
fluxograma podem começar a partir de vários eventos distintos. 

 Representa uma atividade do fluxograma. Contém, em seu interior, a descrição 
resumida da atividade representada. 

 Utilizado quando o fluxograma tiver a possibilidade de seguir mais de um 
caminho. Geralmente é representado com uma pergunta que possibilita apenas 
duas respostas: sim ou não. Cada uma dessas respostas irá conduzir a 
sequência das atividades para um caminho específico. 

 Utilizado para representar que a sequência de uma atividade irá seguir mais de 
um caminho simultaneamente (de forma paralela). Nesse caso, a saída de uma 
atividade irá dar início a, no mínimo, duas novas atividades que serão realizadas 
de forma independente. 

 
 

Utilizado sempre que a sequência de atividades puder seguir um dentre 
múltiplos caminhos possíveis existentes no fluxograma. Por analogia, esse 
símbolo poderia representar o cruzamento de várias vias de trânsito. Uma vez 
que fosse tomada a decisão de qual via seguir, nenhuma outra poderia ser 
percorrida ao mesmo tempo. 

 
 

Representa uma anotação de texto, uma observação que o elaborador do 
fluxograma entendeu ser necessária para esclarecer ou acrescentar 
informações relevantes ao leitor. 

 Representa a sequência em que as atividades estão sendo executadas. Informa 
o sentido de realização dessas atividades. 

 
 

Representa um ponto de ligação entre duas atividades. Geralmente esses 
pontos são descritos com letras do alfabeto. Como exemplo, uma atividade pode 
estar sendo direcionada para um ponto “A” dentro do fluxograma. Outro ponto 
“A”, por sua vez, estará dando sequência a uma atividade em outro local do 
fluxograma, como se estivesse interligando essas duas atividades. 

 

 

 

Demonstra que será necessário aguardar um prazo para realização da atividade 
seguinte (exemplo: 15 dias). Também pode representar uma atividade realizada 
de forma cíclica (exemplo: às 09 horas). Normalmente, essa informação é 
descrita junto ao símbolo. 

 Indica o fim das atividades representadas no fluxograma. Esse símbolo 
descreve o ponto em que se encerra a rotina de trabalho descrita. 

Fonte: dados organizados pelo autor. 
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A seguir apresentamos o mapeamento das etapas do método através da 

Figura 14: 

Figura 14: Etapas do Método para implantação de um sistema de informação de 
acompanhamento do ENADE. 

 

Fonte: dados organizados pelo autor. 

De uma maneira prática os fluxogramas mapeiam todos os processos 

necessários para efetivação e controle das atividades e explicam as atividades 

através dos seis estágios a serem programados na IES. 

A seguir apresentamos, através da Figura 15, os Estágios que norteiam este 

método para a implantação de um sistema de informação para acompanhamento do 

ENADE, modeladas no Bizagi e regularizada conforme imagem abaixo de validação 

do diagrama: 

 

Figura 15: Tela de confirmação da validação do diagrama de modelagem – Bizagi. 
 

 

 
Fonte: Programa Bizagi. 
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4.2.1 Primeiro Estágio: Instrumentalizar o Coordenador do Colegiado 

(oportunidades) 

 

Responsável por este estágio: Coordenador do Colegiado do Curso. 

 

Diante do cenário onde as inscrições são realizadas pelos Coordenadores de 

Colegiado por meio do Sistema ENADE. Caberá instrumentalizá-lo sobre os pré-

requisitos bem como semear de um novo olhar para empreender em oportunidades 

à serem desenvolvidas.  

Traçamos um mapeamento para este primeiro estágio com as descrições 

devidamente estruturadas/implementadas por símbolos com o objetivo de promover 

uma melhor compreensão das etapas do sistema de informação para 

acompanhamento do ENADE, segue uma representação através da Figura 16 que 

sintetiza este estágio: 

Figura 16: Primeiro Estágio: Instrumentalizar o Coordenador do Colegiado 
(oportunidades). 

Fonte: dados organizados pelo autor. 

 

Por conseguinte, estruturamos a descrição de cada tarefa para este primeiro 

estágio, isso irá facilitar a leitura e sobre o qual iniciamos: 

A previsão para o Primeiro Estágio é de 20 Dias, temos: 

Executar evento de início “INÍCIO Primeiro Estágio: 20 dias” Iniciar o evento 

com as características de configuração Timer, onde indica que um processo inicia no 
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ciclo de tempo máximo de vinte dias.  

Executar a Tarefa de usuário  “Fazer as leituras: Portaria Normativa 

40/2007 e Portaria do ENADE para o ano corrente” que ficará concentrada no 

Coordenador do Colegiado; prestar atenção a Anotação: “as leituras são pré-

requisitos para a continuidade das etapas!”.  

Iniciar Tarefa de usuário  “Elaborar um informe para os Discentes sobre 

sua participação no ENADE”. 

Executar o fluxo para entrar no gateway baseado em eventos  “Confirma 

as duas tarefas anteriores?” (para representar duas possibilidades da qual uma só 

poderá acontecer), divide o fluxo em dois caminhos onde somente com o resultado 

Sim haverá uma continuidade, caso ocorra o Não deverá retornar às duas etapas 

anteriores. 

Com a continuidade temos: executar a tarefa de envio  “Enviar e-mail 

para os discentes do curso informando que serão avaliados” (com o seu respectivo 

comentário  “Solicitar confirmação de recebimento da mensagem e responder 

aos questiomentos”).  

Por conseguinte, executar a outra tarefa de usuário  “Fazer leitura das 

Diretrizes Curriculares Nacionais do curso”.  

Entrar em outro gateway baseado em eventos  “Confirma leitura?” onde 

se Não, retorna para a tarefa anterior. Somente após ocorrer o resultado Sim, 

avançar para a tarefa “Elaborar uma apresentação com os principais pontos das 

leituras”. 

Executar outro gateway baseado em eventos  “Confirma que elaborou a 

apresentação?” onde se Não, retornar para a tarefa anterior, somente após ocorrer o 

resultado Sim, avançar para a tarefa “Convocar o Colegiado do Curso: pauta 

específica ENADE” (tarefa de envio  com o seu respectivo comentário  

“Solicitar  confirmação de recebimento e trabalhar para garantir a participação da 

maioria dos membros”). 

Iniciar receber tarefa  “Solicitar confirmação de participação”, seguida por 

outro gateway baseado em eventos  “Confirma a Participação?” onde se Não 
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tem a tarefa de envio  “Elaborar novo e-mail solicitando resposta à convocação 

para a reunião do Colegiado”, executar novamente a receber tarefa  “Solicitar 

confirmação de participação”, após a confirmação executar o serviço de tarefa  

“Socializar com os membros e comprometê-los com o Exame”.  

Para finalizar registar o evento término . 

 

 

4.2.2 Segundo Estágio: Criar as ações da equipe 

 

Responsável por este estágio: Coordenador do Colegiado do Curso. 

 

Seguindo o princípio dos trabalhos colegiados, buscamos concretizar este 

segundo estágio concentrando nas ações da equipe com o comprometimento de 

todos os membros, isso poderá ser verificado através da representação da Figura 

17: 

Figura 17: Segundo Estágio: Criar as ações da equipe 

Fonte: dados organizados pelo autor. 

Fluxograma 2. Grupo de processos 
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Por conseguinte, estruturamos a descrição de cada tarefa para este segundo 

estágio, também com o objetivo de facilitar a leitura sobre o qual iniciamos: 

A previsão para o Segundo Estágio também será de 20 Dias, temos: 

Iniciar o Evento de início “INÍCIO Segundo Estágio: 20 dias” Iniciar o evento 

com as características de configuração Timer, onde indica que um processo inicia no 

ciclo de tempo máximo de vinte dias.  

Executar a Tarefa de usuário  “Socializar com os membros do Colegiado 

do Curso: Portaria Normativa 40/2007, Diretrizes Curriculares Nacionais do curso, 

Portaria do ENADE para o ano corrente e Questionário do Estudante”, tarefa 

vinculada a Objeto de Dados  com o seguinte comentário  “Gravar estes 

arquivos em uma mesma pasta e depois enviá-la por e-mail”. 

Executar a tarefa de envio  “Enviar por e-mail”, anexando o Fluxo de 

Dados . 

 Executar o fluxo para entrar em outro gateway baseado em eventos  

“Confirma envio do e-mail?” onde se o resultado for Não, retornar para a tarefa 

anterior. Somente após ocorrer o resultado Sim, avançar para a tarefa de usuário 

 “Criar uma Comissão para Estruturar as ações participativas para o ENADE”, 

com o seu respectivo comentário  “Garantir nesta comissão todas as 

representatividades regimentais para o Colegiado”;  

Executar a tarefa de envio  “Encaminhar para homologação”. 

A competência para homologar está sobre domínio da Unead/Direção do 

Departamento que por sua vez receberá o encaminhamento e através da tarefa de 

usuário  “Homologar a Criação da Comissão no âmbito da Unidade”;  

Entrar em outro gateway baseado em eventos  “Comissão homologada?” 

onde se Não, retornar para o Colegiado do Curso através a tarefa de envio  

“Devolver com parecer/diligência”, onde irá executar receber tarefa  “Tomar 

conhecimento e resolver a diligência”, em seguida irá executar novamente a tarefa 

de envio  “Encaminhar para homologação” que repetirá a sequência até gerar 

um gateway positivo “Sim” que irá avançar através da através da tarefa de usuário 

 “Encaminhar para conhecimento” para o Colegiado do Curso. 
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Ao receber esta tarefa ele irá executar o serviço de tarefa  “Elaborar um 

Plano de Ações sobre o material socializado articulando-o com o PPC em curso”. 

Entrar em outro gateway baseado em eventos  “Confirma Plano de 

Ações?”, onde se Não, retorna para a tarefa anterior, somente após ocorrer o 

resultado Sim, avançar para o serviço de tarefa  “Socializar com todos os 

membros do Colegiado do Curso”. 

Em seguida, executar receber tarefa  “Receber sugestões de melhorias”, 

depois o serviço de tarefa  “Avaliar Sugestões”;  

Entrar em outro gateway baseado em eventos  “Sugestão aprovada?”, 

onde se Não, executa a Tarefa de usuário  “Informar motivo para valorizar 

participação” e retorna para o serviço de tarefa  “Socializar com todos os 

membros do Colegiado do Curso” para seguir novamente o fluxo. Esta sequência se 

repetirá até gerar um gateway positivo “Sim”. 

Dando continuidade, com o Sim, executar o serviço de tarefa  

“Implementar sugestão”. 

Em seguida executar a tarefa de envio  “Encaminhar para conhecimento” 

será redirecionada para o domínio da Unead/Direção do Departamento. 

Executar receber tarefa  “Socializar as ações e recomendar que sejam 

compartilhadas com os demais Colegiados”. 

Para finalizar, registar o evento término . 

 

 
4.2.3 Terceiro Estágio: Documentar Processos 

 

Responsável por este estágio: Coordenador do Colegiado do Curso. 

 

Para sustentar as ações e estratégias estamos apresentando o mapeamento 

para garantir a documentação dos processos que servirão de insumos para o 

entendimento coletivo da importância das ações para o ENADE. 

Esta etapa é representada pela Figura 18: 
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Figura 18: Terceiro Estágio: Documentar Processos 

Fonte: dados organizados pelo autor.  

 

Estruturamos a descrição de cada tarefa para este terceiro estágio, isso irá 

facilitar a leitura e sobre o qual iniciamos: 

A previsão para este estágio também será 20 Dias, temos: 

Iniciar o Evento de início “INÍCIO Terceiro Estágio: 20 dias” Iniciar o evento 

com as características de configuração Timer, onde indica que um processo inicia no 

ciclo de tempo máximo de vinte dias.  

Executar a tarefa de usuário  “Montar Portal que concentre todos os 

materiais”, tarefa vinculada a Objeto de Dados  contendo os dados trabalhados 

pela equipe e devidamente autorizados para publicação.  

Executar a tarefa de envio  “Elaborar layout do fluxo de informações”. , 

anexando o Fluxo de Dados . 

Executar o fluxo para entrar no gateway baseado em eventos  “Confirma 

layout?” onde se o resultado for Não, retornar para a tarefa anterior. Somente após 

Fluxograma 2. Grupo de processos 
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ocorrer o resultado Sim, avançar para a Tarefa de usuário  “Encaminhar para a 

equipe de TI configurar com os demais mapeamentos”, com o seu respectivo 

comentário  “Anexar os documentos normativos sobre o ENADE que foram  

trabalhados nas outras etapas”. 

A Equipe de TI irá executar uma tarefa manual  “Configurar  com o 

mapeamento”. 

Executar a tarefa de envio  “Colocar no ambiente de testes e enviar para 

testes”. 

A Comissão ENADE irá executar receber tarefa  “Testar configurações” 

em seguida executará o fluxo para entrar em outro gateway baseado em eventos 

 “Testes aprovados?” onde se o resultado for Não, retornar para a tarefa anterior. 

Somente após ocorrer o resultado Sim, avançar para a tarefa de envio  “Informar 

que poderá ser colocado em produção”. 

Novamente na Equipe de TI, irá executar uma tarefa manual  “Colocar 

em produção” e avançar para a tarefa de envio  “Informar aos usuários” e em 

seguida encaminha novamente para a Comissão ENADE. 

Nesta Comissão, irá executar a Tarefa de usuário  “Socializar com o 

Colegiado e Alunos”, com o seu respectivo comentário  “Montar uma 

videoconferência para realizar o lançamento do portal”. 

Para finalizar, registar o evento término . 

 

 
4.2.4 Quarto Estágio: Capacitar envolvidos 

 

Responsável por este estágio: Comissão ENADE. 

 

Após importar as melhores práticas, se faz necessário contextualizar com a 

realidade local e regional para poder estruturar melhor as habilidades e 

competências à serem empreendidas, buscamos concretizar este quinto estágio 

concentrando nas ações de capacitação, comprometendo todos os envolvidos no 
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ENADE (Equipes já montadas, estudantes e demais membros do Colegiado de 

Curso). 

Esta etapa é representada pela Figura 19: 

Figura 19: Quarto Estágio: Capacitar envolvidos 

Fonte: dados organizados pelo autor. 

 

Abaixo está disponível a descrição de cada tarefa para este quarto estágio, 

isso irá facilitará o entendimento:  

A previsão para este estágio será de 30 Dias, temos: 

Iniciar o Evento de início “INÍCIO Quarto Estágio: 30 dias” Iniciar o evento 

com as características de configuração Timer, onde indica que um processo inicia no 

ciclo de tempo máximo de trinta dias.  

Executar a Tarefa de usuário  “Estruturar a apresentação das ações 

realizadas para conhecimento geral”. 

Executar a Tarefa de usuário  “Identificar os melhores expositores de cada 

grupo: Docentes, Técnicos e Estudantes”. 

Executar uma tarefa manual  “Transformar em líderes de conceitos”.  

Entrar no gateway baseado em eventos  “Transformação concluída?” 

onde se o resultado for Não, retornar para a tarefa anterior. Somente após ocorrer o 

resultado Sim, avançar para Tarefa de usuário  “Socializar as oficinas que foram 
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criadas para os Líderes de Conceito serem multiplicadores”, com o seu respectivo 

comentário  “A Direção do Departamento precisará ser infromada, ou seja, 

disponibilizar um usuário para que ele possa visualizar o status das etapas”. 

Executar uma tarefa manual  “Gerar um evento ENADE”.  

Executar serviço de tarefa  “Apresentar oficinas com os Líderes de 

Conceitos”. 

Avançar para a tarefa de envio  “Convocar para o evento”. 

Executar outra tarefa manual  “Executar oficinas”.  

Executar serviço de tarefa  “Avaliar o que foi realizado”. 

Executar receber tarefa  “Receber sugestões e críticas” 

Avançar para a tarefa de envio  “Compartilhar com os membros”. 

Executar a Tarefa de usuário  “Publicar no portal os resultados 

significativos”. 

Executar a Tarefa de usuário  “Monitorar os desdobramentos sobre os 

resultados”. 

Para finalizar, registar o evento término . 

 

 
4.2.5 Quinto Estágio: Acompanhar cronograma ENADE 

 

Responsável por este estágio: Comissão ENADE. 

 

Após a publicação do cronograma do ENADE, cadastrá-lo no fluxo e efetuar o 

acompanhamento de maneira pontual, seguindo as ações descritas neste Quinto 

Estágio. 

Esta etapa é representada pela Figura 20: 
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Figura 20: Quinto Estágio: Acompanhar cronograma ENADE.  

Fonte: dados organizados pelo autor. 

 

Abaixo está disponível a descrição de cada tarefa para este quinto estágio, 

isso irá facilitar o entendimento:  

A previsão para este estágio será de 6 meses, temos: 

Iniciar o Evento de início “INÍCIO Quinto Estágio: 6 meses” Iniciar o evento 

com as características de configuração Timer, onde indica que um processo inicia no 

ciclo de tempo máximo de seis meses.  

Executar a tarefa de usuário  “Acompanhar o Cronograma ENADE”. 

Executar a tarefa de usuário  “Divulgar as instruções técnicas para 

organização do ENADE”. 

Executar a tarefa de usuário  “Divulgar as diretrizes para as provas do 

ENADE”. 

Executar a tarefa de usuário  “Participar dos Seminários ENADE em 

Brasília”. 

Executar uma tarefa manual  “Acompanhar o período de enquadramento 

dos cursos”.  

Executar uma tarefa manual  “Acompanhar o período de inscrição de 

estudantes habilitados (regulares) ao ENADE”.  

Fluxograma 2. Grupo de processos 
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Executar uma tarefa manual  “Acompanhar o período de retificação de 

inscrições de estudantes habilitados ao ENADE e alteração de localidade de prova”.  

Executar uma tarefa manual  “Acompanhar a divulgação eletrônica da 

lista de estudantes inscritos e convocados ao ENADE”.  

Executar uma tarefa manual  “Acompanhar o período para resposta 

eletrônica ao Questionário do Estudante e consulta ao local de prova”.  

Executar uma tarefa manual  “Acompanhar a realização das provas do 

ENADE”.  

Executar uma tarefa manual  “Acompanhar o período para resposta 

eletrônica ao questionário do Coordenador de Curso”.  

Executar uma tarefa manual  “Previsão de divulgação da Relação de 

Estudantes em Situação Regular junto ao ENADE”.  

Para finalizar, registar o evento término com o envio de uma mensagem , 

com o seu respectivo comentário  “Enviar mensagem informando que este 

estágio foi finalizado”. 

 

 
4.2.6 Sexto Estágio: Melhorar continuamente 

 

Responsável por este estágio: Comissão ENADE. 

 

Responsável por este estágio: Coordenador do Colegiado do Curso. 

Diante das mobilizações e compartilhamentos promovidos onde os processos 

participativos consequentemente estarão fortalecidos e a equipe de maneira mais 

ativa por se reconhecer neste grupo de ações irá continuar a promover o 

fortalecimento das aplicações para o ENADE dentro da IES. Este quarto estágio visa 

capturar as melhores práticas das instituições que melhor pontuam neste exame 

para uma reflexão do que será possível aproveitar e com isso seguir melhorando 

continuamente. 

Vejamos o quarto estágio descrito através da Figura 21:  
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Figura 21: Sexto Estágio: melhorar continuamente  

Fonte: dados organizados pelo autor. 

 

Abaixo está disponível a descrição de cada tarefa para este sexto estágio, 

isso irá facilitará o entendimento: 

A previsão para este estágio também será 20 Dias, temos: 

Iniciar o Evento de início “INÍCIO Sexto Estágio: 20 dias” Iniciar o evento 

com as características de configuração Timer, onde indica que um processo inicia no 

ciclo de tempo máximo de vinte dias.  

Executar a Tarefa de usuário  “Carregar no sistema a Matriz Curricular do 

Curso”, tarefa vinculada a Objeto de Dados  “Matriz Curricular do Curso”. 

Executar a Tarefa de usuário  “Visitar a página do INEP-ENADE 

(http://portal.INEP.gov.br/educacao-superior/indicadores/conceito-ENADE)”. 

Executar outra a tarefa de usuário  “Baixar a planilha com o Conceito 

ENADE”, anexando o Fluxo de Dados . 

Executar o fluxo para entrar em outro gateway baseado em eventos  

“Confirma Planilha?” onde se o resultado for Não, retornar para a tarefa anterior. 

Somente após ocorrer o resultado Sim, avançar para Tarefa de usuário  “Fazer 

um upload da planilha para o fluxo do processo”, com o seu respectivo comentário 
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 “Os dados serão carregados e será possível cruzar informações sobre os 

melhores  conceitos no ENADE das IES de referências”. 

Executar um gateway paralelo  sincronizando as Tarefas de Usuário  

“Visitar os sites das instituições com os melhores conceitos” e “Coletar a Matriz 

Curricular dos cursos similares”. 

Executar um gateway exclusivo  aproveitando os resultado para executar 

serviço de tarefa  “Comparar com a Matriz em virgência com o curso da UNEB”. 

Executar uma tarefa manual  “Criar oficinas para aproximar habilidades e 

competências”. 

Executar outra tarefa manual  “Desenvolver as ações formativas”. 

Executar Tarefas de Usuário  “Implantar, monitorar e acompanhar”. 

Para finalizar, registar o evento término . 

  

4.3 Definição dos Parâmetros para a Execução dos Estágios 

 

Apresentaremos as execuções das fases do método com os dados que foram 

levantados nas plataformas de acesso público, demonstrando que o Coordenador do 

Colegiado de Curso mesmo sem acesso aos sistemas organizacionais poderá 

desenvolver e implementar o gerenciamento das informações sobre o ENADE de 

maneira estratégica através deste método. 

 

Não ilustraremos com os mapeamentos porque já o fizemos no item anterior e 

os mesmos podem servir de consulta. Concentraremos nos elementos e análise 

sobre os dados. Representado pela Figura 22: 
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Figura 22: Fluxo de Execução dos Estágios. 

 

Fonte: dados organizados pelo autor. 

 

4.3.1 Executar o Primeiro, Segundo e Terceiro e Quarto Estágios 

 

De maneira evolutiva será executado os estágios do primeiro ao quarto 

teremos a gradação para instrumentalizar, criar, documentar e capacitar envolvidos. 

Representado pela Figura 23: 

Figura 23: Gradação dos Estágios do Primeiro ao Quarto. 

 

Fonte: dados organizados pelo autor. 

 

Ao executar os estágios do primeiro ao quarto seguindo os mapeamentos 

informados no capítulo anterior, teremos alcançado um domínio coletivo sobre os 
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principais pontos normativos para fortalecer as capacitações dos envolvidos. 

Dentre eles poderemos destacar: 

Portaria Normativa Nº 40/2007:  

“Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de 
informações relativas aos processos de regulação, avaliação e supervisão da 
educação superior no sistema federal de educação, e o Cadastro e-MEC de 
Instituições e Cursos Superiores e consolida disposições sobre indicadores de 
qualidade, banco de avaliadores (Basis) e o Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes (ENADE) e outras disposições”. 

 

Como exemplo de Portaria do ENADE para o ano corrente, temos: Portaria 

Normativa MEC Nº 05/2016: institui o ENADE para o ano em curso e de maneira 

específica informa quais cursos irão participar bem como estabelece o cronograma 

de ações à serem atendidas. 

Por conseguinte, as ações são estratégias administrativas que precisam ser 

realizadas bem como executadas através do mapeamento para aplicação do fluxo 

conforme já apresentado com as ferramentas sinalizadas. 

 

4.3.2 Executar o Quinto e Sexto Estágio 

 

A execução do quinto e sexto estágio está entrelaçada e podem ocorrer de 

maneira paralela para revê ações onde à medida que se acompanha o cronograma 

ENADE se realiza as pesquisas para o aperfeiçoamento constante. Representado 

pela Figura 24: 

Figura 24: Execução dos Estágios: Quinto e Sexto. 

 

Fonte: dados organizados pelo autor. 
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Para demonstrarmos esta execução, baixamos os dados públicos através do 

portal do INEP através do link: http://portal.INEP.gov.br/educacao-

superior/indicadores/conceito-ENADE (link que estará ancorado nas ações dos 

mapeamentos) com acesso no mês de junho de 2016, levantamos os dados abaixo 

relacionados e aplicados conforme as fases onde à seguir apresentamos um gráfico 

em que compara o desempenho dos cursos de Administração da UNEB com o 

desempenho da Área no cenário nacional, levando em conta a totalidade de 

estudantes da Área no Brasil.  

O ENADE em 2012 foi aplicado para o curso objeto de pesquisa e o fator 

agregador por município unificou os conceitos conforme já informamos este evento 

em nosso capítulo que versa sobre o Curso de Administração Pública na UNEAD, 

onde o conceito congrega todos os cursos de uma determinada área de avaliação 

ministrados em um mesmo município, ou seja, neste período foi avaliado o curso de 

Administração Pública (bacharelado Ead) juntamente com o curso de Administração 

(bacharelado presencial) com a seguinte população, representada na Tabela 6: 

Tabela 6: População participante do ENADE. 

ENADE Instituição Brasil 

Tamanho da população 393 176254 
Número de presentes 200 140090 

Fonte: Relatório de Curso – INEP (2012). 

 
A seguir apresentaremos os resultados desta avaliação de maneira 

sistematizada, iniciando pela exposição das notas médias obtidas no Componente 

de Formação Geral. 

Gráfico 1: Curso de Administração - notas médias dos estudantes (concluintes) no 
Componente de Formação Geral na prova. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório de Curso – INEP (2012). 
 



73 

 

 

Observamos pelo gráfico que, no Componente de Formação Geral, a nota 

média dos concluintes na Instituição foi 50,6, e, no Brasil, foi 42,9. 

O gráfico que segue apresenta as notas médias obtidas no Componente de 

Conhecimento Específico para o curso em pauta e para o Brasil. Tais comentários 

de maneira isolada não traduzem em ações que promovam uma verdadeira 

campanha de adesão ao processo de melhoria, com isso reforça ainda mais a 

necessidade de um método.  

Gráfico 2: Curso de Administração - notas médias dos estudantes (concluintes) 
no Componente de Formação Geral na prova. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório de Curso – INEP (2012). 

 

Pode-se observar pelo gráfico que, no Componente de Conhecimento 

Específico, a nota média dos concluintes na Instituição foi 41,3, e, no Brasil, foi 31,9. 

A seguir ilustramos os gráficos de distribuição das notas dos estudantes, 

respectivamente no Componente de Formação Geral e no Componente de 

Conhecimento Específico para IES e para o Brasil, e mostram em quais intervalos 

de notas houve maior concentração de concluintes. O intervalo utilizado foi de 10 em 

10 unidades, aberto à esquerda e fechado à direita, com exceção do primeiro 

intervalo, [0; 10], fechado em ambos os extremos. 

Até o presente instante sobre estas leituras observamos dados positivos para 

o curso objeto desta pesquisa e com isso o método irá colaborar com a implantação 

e gestão deste acompanhamento. 
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Gráfico 3: Curso de Administração - notas dos estudantes (concluintes) no 
Componente de Formação Geral. 

Fonte: Relatório de Curso – INEP (2012). 

 

 

Gráfico 4: Curso de Administração - notas dos estudantes (concluintes) no 
Componente de Conhecimento Específico. 

Fonte: Relatório de Curso – INEP (2012). 

 

O Exame contempla, além das duas provas (Componente de Formação Geral 

e Componente de Conhecimento Específico), o Questionário do Estudante, que foi 

preenchido on-line, na página do INEP na Internet. Esse questionário é de 

fundamental importância, já que permite o conhecimento e a análise do perfil 

socioeconômico e cultural dos estudantes concluintes, além da percepção sobre o 

ambiente de ensino-aprendizagem e sobre a organização do curso, do currículo e da 

atividade docente. 
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O questionário fornece maior conhecimento acerca dos fatores que podem 

estar relacionados ao desempenho dos estudantes. Dessa forma, tal questionário 

configura-se em um conjunto significativo de informações que podem contribuir para 

a melhoria da educação superior, tanto em relação à formulação de políticas 

públicas quanto à atuação dos gestores de ensino e dos docentes. 

Portanto apresentamos o resultado deste questionário de maneira tabulada 

através da identificação das perguntas com as imagens dos percentuais das 

respostas a seguir: 

 
Gráfico 5: Pergunta: As condições gerais das instalações físicas de salas de 

aula, bibliotecas e ambientes de trabalho e estudo para o funcionamento do curso 
são adequadas? 

 

 
Fonte: Relatório de Curso – INEP (2012). 

 

Observamos pelo gráfico que as instalações físicas tiveram 79,1% (sim, todos = 

29,4% + Sim a maior parte = 49,7%) foram notas positivas, enquanto 20,8% 

(somente algumas = 18,8% + nenhuma = 2%) foram notas que influenciam 

negativamente na melhoria do conceito. 
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Gráfico 6: Pergunta: As salas de aula são adequadas à quantidade de estudantes? 

 

Fonte: Relatório de Curso – INEP (2012). 

 

Observamos pelo gráfico que as instalações físicas tiveram 86,1% (sim, todos = 

45,6% + Sim a maior parte = 40,5%) foram notas positivas, enquanto 13,9% 

(somente algumas = 10,8% + nenhuma = 3,1%) foram notas que influenciam 

negativamente na melhoria do conceito. 

 

Gráfico 7: Pergunta: Os equipamentos e/ou materiais disponíveis nos ambientes 
para aulas práticas são suficientes para o número de estudantes? 

 

Fonte: Relatório de Curso – INEP (2012). 

 



77 

 

Observamos pelo gráfico que as instalações físicas tiveram 70,1% (sim, todos = 

24,2% + Sim a maior parte = 45,9%) foram notas positivas, enquanto 29,9% 

(somente algumas = 23,7% + nenhuma = 6,2%) foram notas que influenciam 

negativamente na melhoria do conceito. 

 

Gráfico 8: Pergunta: Como a sua instituição viabiliza o acesso dos estudantes de 
graduação à Internet para atender às necessidades do curso? 

 

 

Fonte: Relatório de Curso – INEP (2012). 

 

Observamos pelo gráfico que o acesso à internet tive 93,3% (Plenamente = 

56,1% + Parcialmente = 37,2%) foram notas positivas, enquanto 6,6% (não viabiliza 

para os estudantes do meu curso = 5,6% + não viabiliza para nenhum estudante = 

1%) foram notas que influenciam negativamente na melhoria do conceito. 
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Gráfico 9: Pergunta: Como você avalia o acervo da biblioteca, quanto à atualização, 
em face das necessidades curriculares do seu curso? 

 

Fonte: Relatório de Curso – INEP (2012). 

 

Observamos pelo gráfico que a biblioteca, 93,3% (Plenamente = 56,1% + 

Parcialmente = 37,2%) foram notas positivas, enquanto 6,6% (não viabiliza para os 

estudantes do meu curso = 5,6% + não viabiliza para nenhum estudante = 1%) 

foram notas que influenciam negativamente na melhoria do conceito. 

 

Gráfico 10: Pergunta: Os professores têm disponibilidade para atendimento fora do 
período de aula? 

 

Fonte: Relatório de Curso – INEP (2012). 
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Observamos pelo gráfico que os professores que tem disponibilidade para 

atendimento fora do período de aula, 32,8% (sim, todos os professores = 8,3% + 

sim, a maior parte = 24,5%) foram notas positivas, enquanto 67,2% (somente alguns 

= 58,3% + nenhum = 8,9%) foram notas que influenciam negativamente na melhoria 

do conceito. 

 
Gráfico 11: Pergunta: Os professores demonstram domínio do conteúdo das 

disciplinas? 

 

Fonte: Relatório de Curso – INEP (2012). 
 

Observamos pelo gráfico que para o domínio dos professores, 92,9% (sim, 

todos os professores = 34,4% + sim, a maior parte = 58,5%) foram notas positivas, 

enquanto 7,2% (somente alguns = 6,7% + nenhum = 0,5%) foram notas que 

influenciam negativamente na melhoria do conceito. 

 

Gráfico 12: Pergunta: Como você avalia o currículo do seu curso em relação à 
integração entre os conteúdos das diferentes disciplinas? 
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Fonte: Relatório de Curso – INEP (2012). 
 

Observamos pelo gráfico que para o currículo, 86,8% (é bem integrado = 37,1% 

+ é relativamente integrado = 49,7%) foram notas positivas, enquanto 13,2% (É 

pouco integrado= 10,7% + não apresenta integração = 2,5%) foram notas que 

influenciam negativamente na melhoria do conceito. 

 

Gráfico 13: Pergunta: Você considera que seu curso contribui na preparação para o 
exercício profissional? 

 

Fonte: Relatório de Curso – INEP (2012). 
 

Observamos pelo gráfico que para o curso, 91,3% (contribui amplamente = 

44,4% + contribui parcialmente = 46,9%) foram notas positivas, enquanto 8,7% 
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(contribui muito pouco = 7,7% + não contribui = 1%) foram notas que influenciam 

negativamente na melhoria do conceito. 

 

4.4 Análise Semiótica  

 

Realizamos as análises através das categorias semióticas criadas por Peirce, 

que por sua vez, elaborou dez tricotomias, isto é, 10 divisões triádicas do signo, de 

cuja combinatória resultam 64 classes de signos e a possibilidade lógica de 59.049 

tipos de signos, para a análise semiótica, entretanto nos deteremos nesta pesquisa 

somente a três delas, listadas no quadro abaixo (a significação, que estuda o signo 

por si mesmo, nas suas propriedades internas; a objetivação, que trata do signo em 

relação ao objeto que esse represente; e a interpretação, que envolve os efeitos 

despertados no receptor). Diante deles, podemos ver ainda a relação entre tais 

categorias e os níveis da percepção que o signo possui conforme suas 

classificações: primeiridade, secundidade e terceiridade através da Tabela 7: 

Tabela 7: Categorias e tricotomias usadas na análise. 

 

 
 
 

 

 
 

Fonte: Charles Peirce (1975). 

 

Na primeira tricotomia apresenta, segundo Santaella (2005, p.129), “o modo 

de apresentação/apreensão próprio do signo”, sendo quali-signos as qualidades 

intrínsecas do signo, que determinam sua aparência, por exemplo. “O quali-signo 

funciona como signo por intermédio de uma primeira qualidade” (IDEM, p.130). O 

sin-signo refere-se ao evento que se configura como signo, “quando algum objeto ou 

evento é usado como uma pista para algum outro objeto ou evento passado, 

presente ou especialmente conectável, esta pista é sin-signo” (Savan,1976, apud 

Santaella, p.133). O legi-signo é uma lei, convenção estabelecida pelos homens que 

atua como signo, por exemplo, os decretos e resoluções sobre o ENADE que foram 

publicados através do MEC ou INEP que necessitam de atualização por meio de 

Categorias 

Tricotomias 
SIGNIFICAÇÃO OBJETIVAÇÃO INTERPRETAÇÃO 

SIGNO EM SI SIGNO COM O OBJETO 
SIGNO COM SEU 
INTERPRETANTE 

PRIMEIRIDADE QUALI-SIGNO ÍCONE REMA 

SECUNDIDADE SIN-SIGNO ÍNDICE DICENTE 

TERCEIRIDADE LEGI-SIGNO SÍMBOLO ARGUMENTO 
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leis, neste caso para o exame.  

Sobre a segunda tricotomia temos o nível de objetivação no qual se foca o 

objeto representado. O ícone é aquele que possui a propriedade de ser semelhante 

ao seu objeto. Para Peirce, o valor do ícone está na possibilidade de este exibir os 

caracteres de um estado das coisas consideradas como se elas fossem puramente 

imaginárias. Assim como ele é importante para “demonstrar formas de síntese dos 

elementos do pensamento”. Para Santaella (1983, p.14) o índice, por sua vez, “é um 

signo que como tal funciona porque indica uma outra coisa com a qual ele está 

atualmente ligado”, ou seja, como uma fumaça que indica fogo.  

A tricotomia que expressa a relação do signo com seu interpretante é assim 

resumida por Cunha (2008, p.12): 

O interpretante rema apresenta possibilidades qualitativas, resultante 
de associações, o discente corresponde a hipóteses e suposições e o 
argumento decorre de uma relação mais simbólica e abstrata que 
depende em alto grau de um repertório prévio da interação do sujeito 
interpretador e de seu contexto.  

 
As tricotomias supracitadas serviram de base para a análise semiótica da 

imagem que se segue. 

Figura 25: Análise Semiótica do Mapeamento. 

 

Fonte: dados organizados pelo autor. 
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Executando a aplicação da primeira tricotomia de Peirce (1975), na qual se 

considera o signo em si mesmo, temos o quali-signo, o sin-signo e o legi-signo. A 

imagem em questão, um sin-signo, trata-se da composição de diversos quali-signos. 

Ela é formada por qualidades e propriedades que despertam, num primeiro instante, 

sensações de qualidade imediata. Percebe-se, logo à primeira vista, um conjunto de 

elementos justapostos, a presença de cores em diferentes tonalidades com dizeres 

e acompanhado por setas e imagens geométricas. Esse contato inicial com o signo 

marcado pela apreensão de suas qualidades compreende a categoria de 

primeiridade. Segundo Santaella (1983, p. 10), quali-signos: 

 

Tratam-se de estados de disponibilidade, percepção cândida, 
consciência esgarçada, desprendida e porosa, aberta ao mundo, sem 
lhe opor resistência, consciência passiva, sem eu, liberta dos 
policiamentos do autocontrole e de qualquer esforço de comparação, 
interpretação ou análise. 

 
Dando sequencia ao processo de semiose, após essa fase de sensibilidades, 

partimos para a experiência de fato, onde as qualidades singularizam-se, passa-se 

da possibilidade de ser para o que já é. Reconhecemos, então, a coisa ou o evento.  

Percebemos que a imagem apresenta estágios e que existem palavras conhecidas 

aos processos organizacionais “Coordenador do Colegiado, Colegiado do Curso, 

processos, capacitar, e-mail, carta , documentos , entre outras”, palavras 

como início  e término .  

Os elementos acima citados são, pois, sin-signos por sua singularidade. 

Pode-se afirmar, então, que cada elemento descrito é um sin-signo, assim como a 

imagem como um todo também é um sin-signo, composto por conjuntos de 

qualidades perceptivas, ou quali-signos. 

O arremate da percepção se dá com a mediação de nosso conhecimento 

social, através de associações com a realidade. Temos legi-signos, leis ou 

convenções sociais que são signos. Nosso conhecimento compartilhado de mundo 

nos permite inferir que início Segundo Estágio está com uma imagem de um relógio 

 simbolizando o tempo e com um dizer abaixo indicando dias. Linhas pontilhadas 

ligando a documentos , desenhos de uma pessoa , imagem de carta , 

ligada a uma fluxo de dados . Tal pensamento nos é oportunizado pela ação dos 
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filtros de conhecimento que são guardados em nossa memória, assim como pelo 

reconhecimento da sobre engrenagens que representam processos organizacionais 

. 

Com isso, se chegará, então, a primeira tricotomia de Peirce que está 

presente na imagem ao alcance que esta produz significados por meio da exposição 

de qualidades inerentes (quali-signos), da reprodução de algo único (sin-signos) e 

da determinação de leis e convenções sócio-culturais (legi-signos), considerando as 

categorias da Primeiridade, Secundidade e Terceiridade, onde nas palavras de 

Santaella (1983, p.11) são as “camadas de inteligibilidade, ou pensamento em 

signos, através da qual representamos e interpretamos o mundo”. 

Iniciando a segunda tricotomia, através da qual Peirce classifica os signos em 

ícone, índice e símbolo, ao tentar descrever a relação do signo com seu objeto, 

constatamos que a imagem é uma forma de representação que busca a 

apresentação de ações, por todos os dizeres iniciarem com verbo, e, esses por sua 

vez estarem no infinitivo (socializar, enviar, criar, encaminhar, tomar, elaborar), com 

exceção, quando aparecem perguntas, por meio das quais sempre são ligadas a 

uma figura de “balão”  (Confirma envio do e-mail? Sugestão aprovada?) que 

recebe uma seta e emite duas setas. Essa ideia de representação é em decorrência 

da grande presença de signos icônicos. Os elementos apresentados na imagem em 

análise têm total semelhança com os objetos vivenciados no cotidiano, induzindo o 

leitor a uma interpretação de veracidade da imagem. 

Ao mesmo tempo em que nos indicam o que são por compartilharem 

características com objetos reais, as múltiplas conexões de significados que esses 

ícones podem expressar nos levam à presença de índices, ou seja, indícios, pistas 

que se aproximam numa relação efetiva e dinâmica de seu objeto. Por exemplo, 

enviar e-mail com a imagem da carta cheia imagem de carta , tomar 

conhecimento com a imagem de outra carta , com isso será possível que a 

proposta de método crie nos leitores a possibilidade dessas imagens serem 

reconhecidas como tal não somente pelas suas características de semelhança, mas 

também pelo reconhecimento por parte de suas representações de objetos reais. 

Partindo para a terceira tricotomia, que busca uma relação do signo com a 

imagem mental formada por meio da percepção do signo e da mediação social dos 
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conhecimentos do leitor, percebemos as etapas do processo interpretativo em si. 

Inicialmente, a imagem é composta por remas, signos marcados pelas inúmeras 

possibilidades de interpretação. Para Coelho Neto (1999, p. 61), o rema “é um signo 

que para seu interpretante funciona como signo de uma possibilidade que pode ou 

não se verificar”. Assim sendo, as qualidades apresentadas pela imagem 

oportunizam ao leitor a possibilidade de imaginá-la como algo que pode ser 

corporificado em alguma ocorrência ou entidade, como a representação de um 

objeto possivelmente existente, pleno de sentido e passível de ser interpretado. O 

rema constitui-se pela elaboração de hipóteses interpretativas que serão ou não 

confirmadas à medida que os conhecimentos de mundo do leitor são acessados e 

reorganizados. Por exemplo, quando é apresentado socializar com os membros do 

colegiado do curso, o leitor poderá reconhecer o seu pertencimento a um desses 

colegiados, temos uma hipótese interpretativa. Por estar ligado à percepção da 

imagem, que na teoria de Peirce ocorre antes de processos dedutivos e 

interpretativos, o rema está associado à primeiridade. 

No nível da secundidade, os signos (discentes) caracterizam-se pela 

apuração de sua veracidade representativa. Na imagem analisada, após a 

percepção e levantamento de hipóteses interpretativas, temos suas confirmações ou 

negações pelo leitor, constituindo o ato interpretativo propriamente dito. Temos na 

imagem informações que podem ser traduzidas com significados claramente 

definidos na mente do leitor: elaborar plano de ações, receber sugestões. 

Esses significados, por sua vez, somente são construídos após a mediação 

de signos sociais, os quais Peirce denominou argumentos. O argumento é o signo 

constituído pela força de lei que as convenções sociais e culturais têm na atribuição 

de sentidos do mundo. A interpretação dada à imagem tem suas bases em regras 

compartilhadas pelo cenário de sua aplicação no ato comunicativo que guiam ao 

caminho da compreensão. A ação de concluir que de fato haverá efetividades as 

etapas retratadas através do entendimento do ciclo do processo e pela 

representação dos símbolos envolvidos. Contudo, pelo caráter regulador do 

argumento, ele está intimamente associado à terceiridade, à mediação que leva à 

interpretação. 

Por fim, apresentamos a gradação das tricotomias: ícone, que mantém uma 

relação de proximidade sensorial ou emotiva entre o signo, representação do objeto 

e o objeto dinâmico em si; índice, parte representada de um todo anteriormente 
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adquirido pela experiência subjetiva ou pela herança cultural e o símbolo que é um 

signo que se refere ao objeto que denota em virtude de uma lei, normalmente uma 

associação de ideias gerais que opera no sentido de fazer com que o símbolo seja 

interpretado como se referindo aquele objeto. Abaixo representadas na Figura 26 

para facilitar o entendimento: 

 

Figura 26: Representação das tricotomias 
 

 
Fonte: dados organizados pelo autor. 
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5. CONSIDERAÇÕES 

 
A presente dissertação constituiu-se por meio de uma pesquisa documental e 

bibliográfica envolvendo o ENADE, o BPM e a Semiótica no intuito de apresentar a 

construção de um método para a implantação de um sistema de informação, através 

de uma ferramenta de Business Process Management (BPM) com categorias de 

análise da Semiótica para proporcionar otimizações no desempenho e 

acompanhamento do ENADE. 

A implementação permanente da gestão de maneira integrada envolvendo 

(ENADE, BPM e Semiótica) por meio de processos contribuiu para encontrarmos os 

gargalos organizacionais e com isso será possível empreender em melhorias 

contínuas para o fortalecimento das equipes multidisciplinares nesta multicampia da 

UNEB/Unead onde estivem funcionando os cursos de Administração em um primeiro 

momento, posteriormente quiçá para toda a Universidade.  

O ENADE inovou buscando incorporar ao conceito do curso um Indicador de 

Diferença entre Desempenhos Observado e Esperado (IDD), que segundo o INEP 

tem o propósito de trazer às instituições informações comparativas dos 

desempenhos de seus estudantes concluintes em relação aos resultados obtidos, 

constituindo um instrumento com caráter diagnóstico, uma vez que o resultado é 

proveniente do cálculo da diferença entre a nota alcançada pelos concluintes e a 

nota esperada dos ingressantes.  

Verificamos que sem uma ferramenta de gestão para acompanhamento do 

ENADE os estudantes acabam respondendo ao questionário do INEP de maneira 

desarticulada e estas respostas acabam ficando sem o conhecimento de todos, ou 

seja, por mais que sejam os extremos: notas muito boas ou muito baixas sem gestão 

a sua importância será imperceptível, inviabilizando ações futuras para manter ou 

para corrigir o que estiver destoando dos indicadores oficiais que medem o 

desempenho da IES. 

Por outro lado, o curso objeto de pesquisa, mesmo com o fator agregador por 

município manteve uma boa nota, isso se configura como uma oportunidade de 

manutenção das ações que estão dando certo bem como a necessidade de um 

maior comprometimento em garantir esta continuidade dentro da diversidade do 

MEC/INEP. 
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O método evidencia pontos que são avaliados e que muitas vezes os 

coordenadores de colegiado desconhecem: condições gerais das instalações físicas; 

necessidades de equipamentos e materiais para as aulas práticas se são 

suficientes; acesso a internet; avaliação sobre o acervo; disponibilidade dos 

professores para atendimento fora do período de aula; se os professores 

demonstram domínio do conteúdo das disciplinas; como avalia o currículo do curso 

em relação à integração entre os conteúdos das diferentes disciplinas; se o curso 

contribui para a preparação para o exercício profissional. Vários desses pontos 

comprovam ainda mais a necessidade de articulação entre os mais diversos setores 

da universidade para que ambos visualizem a sua participação e compromisso com 

o ENADE.  

Os mapeamentos facilitará o atendimento ao calendário do ENADE e ajudará 

ao gestor a visualizar quais estão sendo as dificuldades porque as ações estão 

vinculadas e integradas. 

No momento da primeira execução será possível catalogar os resultados e 

refletir no processo de melhoria contínua. 

Para isso, o uso do BPM, a formação de um sistema de gestão de processos 

de negócio, proporciona uma plataforma tecnológica, introduzindo o conceito de 

“processamento de processos”, promovendo a descoberta, o desenho, o 

detalhamento de processos de negócio, assim como executar, administrar e 

supervisionar os mesmos, de modo que estejam sempre alinhados com os objetivos 

do negócio. 

Por sua vez, complementamos que estes mapeamentos sustentam a 

aplicação do método para a implantação de um sistema de informação, onde mesmo 

que não ocorra a automatização isso servirá de roteiro para a execução e 

monitoramento de tarefas, uma vez que estão particionados e com perguntas de 

verificação (gateway). 

Através da análise das categorias semióticas, foi possível compreender o 

impacto e as gradações das tricotomias, ou seja, os entendimentos dos leitores, 

desde a primeira impressão, a primeridade, uma etapa seguinte a secundidade e 

depois um olhar mais crítico a terceridade. Isso irá servir como mediação para as 

abordagens com os multiplicadores. 

Verificamos a necessidade de criação de uma campanha para desenvolver a 

gestão e o acompanhamento do ENADE. 
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Enfim, foi possível chegar à conclusão que o produto do trabalho alcançou os 

objetivos da pesquisa, com o entendimento de que muito ainda precisa ser 

construído e aperfeiçoado. O desafio tornou-se ainda maior. Trata-se apenas do 

início das atividades necessárias ao engajamento das pessoas aos processos, em 

busca da excelência nos serviços inerentes ao processo formativo no ambiente da 

UNEB/UNEAD. A documentação dos processos já foi realizada, como pode ser visto 

nas modelagens de processo durante a dissertação. Estamos na fase de 

apresentarmos o método a UNEAD para trabalharmos a aplicação para o próximo 

ciclo avaliativo do ENADE e após isso compararmos os resultados dos 

desempenhos dos estudantes. Temos o método e agora precisamos desenvolver e 

implantar o sistema de informação para a gestão do ENADE. Essas contribuições 

podem tornar ser tornar mais uma ferramenta para a gestão da universidade em 

seus processos de gestão compartilhada do ENADE. 

Não esgotamos todas as possibilidades sobre a gestão do ENADE-BPM-

Semiótica através deste método que implantação de um sistema de informação, mas 

acreditamos que prestamos uma significativa contribuição para os cursos 

pesquisados e futuramente para outros cursos na UNEB quiçá no cenário nacional.  

 

5.1 Apresentação do Método  

 

Apresentamos o método para a implantação de um sistema de informação, 

através de uma ferramenta de Business Process Management (BPM) com 

categorias de análise da Semiótica para proporcionar otimizações no desempenho e 

acompanhamento do ENADE. 

 

5.1.1 O método para implantação de um Sistema de Informação e 

acompanhamento do ENADE 

 

O método consiste na aplicação de seis estágios para se consolidar a 

implantação de um sistema de informação. Estes estágios são representados 

através de simbologias, onde destacamos uma parte significativa, abaixo 

exemplificadas através da Tabela 8 com a sua devida descrição: 
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Tabela 8: Legenda da simbologia do método. 

Símbolo Descrição 

 Indica o início das atividades representadas no fluxograma. É o ponto de partida 
para que a rotina de trabalho possa ser realizada. 

 Indica que mais de um fator pode dar início a uma rotina de trabalho. Esse 
símbolo é utilizado quando for possível identificar que as atividades do 
fluxograma podem começar a partir de vários eventos distintos. 

 
 

Representa uma atividade do fluxograma. Contém, em seu interior, a descrição 
resumida da atividade representada. 

 
 

Utilizado quando o fluxograma tiver a possibilidade de seguir mais de um 
caminho. Geralmente é representado com uma pergunta que possibilita apenas 
duas respostas: sim ou não. Cada uma dessas respostas irá conduzir a 
sequência das atividades para um caminho específico. 

 
 

Utilizado para representar que a sequência de uma atividade irá seguir mais de 
um caminho simultaneamente (de forma paralela). Nesse caso, a saída de uma 
atividade irá dar início a, no mínimo, duas novas atividades que serão realizadas 
de forma independente. 

 
 

Utilizado sempre que a sequência de atividades puder seguir um dentre 
múltiplos caminhos possíveis existentes no fluxograma. Por analogia, esse 
símbolo poderia representar o cruzamento de várias vias de trânsito. Uma vez 
que fosse tomada a decisão de qual via seguir, nenhuma outra poderia ser 
percorrida ao mesmo tempo. 

 
 

Representa uma anotação de texto, uma observação que o elaborador do 
fluxograma entendeu ser necessária para esclarecer ou acrescentar 
informações relevantes ao leitor. 

 Representa a sequência em que as atividades estão sendo executadas. Informa 
o sentido de realização dessas atividades. 

 
 

Representa um ponto de ligação entre duas atividades. Geralmente esses 
pontos são descritos com letras do alfabeto. Como exemplo, uma atividade pode 
estar sendo direcionada para um ponto “A” dentro do fluxograma. Outro ponto 
“A”, por sua vez, estará dando sequência a uma atividade em outro local do 
fluxograma, como se estivesse interligando essas duas atividades. 

 
 

Demonstra que será necessário aguardar um prazo para realização da atividade 
seguinte (exemplo: 15 dias). Também pode representar uma atividade realizada 
de forma cíclica (exemplo: às 09 horas). Normalmente, essa informação é 
descrita junto ao símbolo. 

 Indica o fim das atividades representadas no fluxograma. Esse símbolo 
descreve o ponto em que se encerra a rotina de trabalho descrita. 

Fonte: dados organizados pelo autor. 
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A seguir teremos a representação dos estágios através da Figura 27: 

 

Figura 27: Etapas do Método para implantação de um sistema de informação de 
acompanhamento do ENADE. 

 

Fonte: dados organizados pelo autor. 

 

5.1.1.1 Estágios do Método mapeados para a implantação do sistema: 

 

Os estágios podem ser seguidos e monitorados por qualquer planilha ou até 

mesmo um arquivo de texto, pois são ações que podem ser empreendidas e 

adaptadas a várias realidades organizacionais. Caso tenha necessidade de 

automatizá-lo dentro das ferramentas Bizagi e se não dispuser das habilidades 

específicas, recomendamos que poste estas modelagens na plataforma Workana, 

que poderá ser acessada através do endereço: www.workana.com, para que seja 

possível solicitar a prestação de serviços terceirizada para que seja possível realizar 

a automação do processo e vincula-la a acompanhamentos por tecnologias mobile.  

Iremos demonstrar as modelagens indicando os respectivos responsáveis, 

sobre as quais, de maneira lógica será demonstrado como deverá ser o fluxo dos 

processos para o atendimento do acompanhamento estruturado do ENADE.  

 

5.1.1.1.1 Primeiro Estágio: Instrumentalizar o Coordenador do Colegiado 

(oportunidades) 

Responsável por este estágio: Coordenador do Colegiado do Curso. 
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Figura 28: Primeiro Estágio: Instrumentalizar o Coordenador do Colegiado 
(oportunidades). 

Fonte: dados organizados pelo autor. 

 

5.1.1.1.2 Segundo Estágio: Criar as ações da equipe 

Responsável por este estágio: Coordenador do Colegiado do Curso. 

Figura 29: Segundo Estágio: Criar as ações da equipe 

Fonte: dados organizados pelo autor. 
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5.1.1.1.3 Terceiro Estágio: Documentar Processos 

Responsável por este estágio: Coordenador do Colegiado do Curso. 

Figura 30: Terceiro Estágio: Documentar Processos 

Fonte: dados organizados pelo autor.  

 
5.1.1.1.4 Quarto Estágio: Capacitar envolvidos 

Responsável por este estágio: Comissão ENADE. 

Figura 31: Quarto Estágio: Capacitar envolvidos 

Fonte: dados organizados pelo autor. 

 

Fluxograma 2. Grupo de processos 

Autor: ACSC Versão: 1.0 

 

Fluxograma 2. Grupo de processos 

Autor: ACSC Versão: 1.0 

 



94 

 

5.1.1.1.5 Quinto Estágio: Acompanhar cronograma ENADE 

Responsável por este estágio: Comissão ENADE. 

Figura 32: Quinto Estágio: Acompanhar cronograma ENADE.  

Fonte: dados organizados pelo autor. 

 

5.1.1.1.6 Sexto Estágio: Melhorar continuamente 

Responsável por este estágio: Comissão ENADE. 

Figura 33: Sexto Estágio: melhorar continuamente  

Fonte: dados organizados pelo autor. 

 

 

Fluxograma 2. Grupo de processos 

Autor: ACSC Versão: 1.0 

 

Fluxograma 2. Grupo de processos 

Autor: ACSC Versão: 1.0 
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5.1.2 Aplicação do Método – Análise Semiótica 

Após dominar o método, recomendamos que realizem sobre cada 

mapeamento uma análise aplicando as tricotomias apontadas na Tabela 9, para 

assegurar se suas adaptações estarão cumprindo as ações necessárias para o 

estágio. 

Tabela 9: Categorias e tricotomias usadas na análise. 

 

 
 
 

 

 
 

Fonte: Charles Peirce (1975). 

 

Estamos disponibilizando outra disposição das tricotomias, através da Figura 

34, onde, desse modo, acreditamos que possa auxiliar no entendimento da Tabela 7 

e com isso potencializar uma análise semiótica. 

Figura 34: Representação das tricotomias 

 
Fonte: dados organizados pelo autor. 

 

 
 

 

 

 

 

Categorias 

Tricotomias 
SIGNIFICAÇÃO OBJETIVAÇÃO INTERPRETAÇÃO 

SIGNO EM SI SIGNO COM O OBJETO 
SIGNO COM SEU 
INTERPRETANTE 

PRIMEIRIDADE QUALI-SIGNO ÍCONE REMA 

SECUNDIDADE SIN-SIGNO ÍNDICE DICENTE 

TERCEIRIDADE LEGI-SIGNO SÍMBOLO ARGUMENTO 
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5.2 Desdobramento do Método na Instituição 

 

Iremos disponibilizar esta dissertação para a UNEB/UNEAD e acreditamos 

que o método possa contribuir para um novo olhar sobre o ENADE e a sua 

necessidade de acompanhamento, haja visto, pelo questionário que os estudantes 

respondem, e por seu resultado ser público, isso demonstra a transparência deste 

exame, bem como garante o sigilo sobre o nome dos participantes não divulgando 

sua nota individual. 

Articularemos ações conjuntas com a SEAVI – Secretaria Especial de 

Avaliação Institucional, setor na UNEB responsável pelo desenvolvimento desta 

temática, no sentido de promovermos palestras e as formações previstas para o 

fortalecimento da gestão para o ENADE. 

Daremos continuidade no processo de aplicação do método e de fato 

empreenderemos na implantação do sistema de informação. Pois a Tecnologia da 

Informação – TI assumiu nos últimos anos um papel imprescindível no contexto das 

Instituições de Ensino Superior Brasileiras. O foco principal da TI é a efetiva 

utilização da informação como suporte às práticas das IES. Além disso, a TI tem 

transversalidade sobre vários eixos da organização, tangenciando suas áreas 

negociais. 

É a TI que serve de parceiro estratégico para as IES atenderem às exigências 

por agilidade, flexibilidade, efetividade e inovação. Para alcançar esse resultado, é 

necessário que haja um alinhamento entre as estratégias e ações de TI e as 

estratégias organizacionais.  

Como já dispomos das modelagens, iremos automatizá-las e buscaremos 

profissionais na plataforma de sugerimos do Workana, onde também 

disponibilizamos como se processa o seu funcionamento, representado através da 

Figura 35: 
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Figura 35: Workana – como funciona 

 

Fonte: Workana5 (2016). 

 

                                                             

5
 Acesso: https://www.workana.com/how-it-works. 
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5.3 Desdobramento em outras IES  

 

Diante do método apresentado e pela facilidade adaptativa, pretendemos 

realizar oficinas de apresentação e posteriormente desenvolvermos um 

acompanhamento sistêmico e monitorado sobre todas as IES visitadas. 

Dessa forma, com este método, também será uma meta, revisitarmos todas 

as IES que conhecemos através da trajetória profissional para podermos retomar as 

consultorias. 

Nestas visitas, iremos participar de seminários, palestras sobre o ENADE, 

preparação dos acadêmicos em forma de reflexão à realização do processo de 

contribuição a IES. As comunidades acadêmicas estarão sendo convidadas a 

participarem de uma forma espontânea, com relação ao exame, no sentido de 

contribuir com o engrandecimento da IES, abordando aspectos qualitativos que 

retratam suas potencialidades e melhorias.  

Os meios para a sensibilização, após a sinalização positiva por parte da 

direção de cada IES, serão: visitas às salas de aula, cartazes de esclarecimento e 

convite à compreensão do exame. Enfim, serão construídas estratégias 

responsáveis pela sensibilização, transformando o exame num processo de 

participação e comprometido com a seriedade de convicções importantes no Ensino 

Superior. 

Consolidarmos o método em um sistema de informação para 

acompanhamento da gestão do ENADE para todas as IES no cenário nacional, 

quiçá em outros países demonstrando a realidade. 
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Aula 3 – Ferramenta Bizagi para 

mapeamento de processos de trabalho 

 

 

 

O que é o Bizagi? 

Como instalar o Bizagi? 

Como utilizar o Bizagi? 

 

As questões acima explicitam o conteúdo que será 
abordado em nossa aula. 

Para facilitar o estudo, esta aula está organizada da seguinte forma: 

 

AULA 3 – FERRAMENTA BIZAGI PARA MAPEAMENTO DE PROCESSOS DE TRABALHO ------------ 3 

1 . VISÃO GERAL DO BIZAGI PROCESS MODELER ----------------------------------------------------------------------------- 4 
2 . COMO INICIAR O MAPEAMENTO? -------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
3 . COMO DETALHAR SUBPROCESSOS? --------------------------------------------------------------------------------------- 11 
4 . COMO EXCLUIR ELEMENTOS NO MAPA? ---------------------------------------------------------------------------------- 13 
5 . COMO EXPORTAR O MAPA? ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 
6. REGRAS DE UTILIZAÇÃO DO BIZAGI --------------------------------------------------------------------------------------- 16 
7. COMO INSTALAR? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 
8. ONDE ARMAZENAR O MAPA? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
9. COMO PUBLICAR O MAPA? -------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
SÍNTESE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ------------------------------------------------------------------------------------------------ 21 

 

Ao final desta aula, esperamos que você tenha condições de: 

 

 Reconhecer o Bizagi como ferramenta de 
mapeamento de processos de trabalho utilizada no 
TCU;

 Conhecer o trâmite para instalar o Bizagi;
 Utilizar o Bizagi para desenhar um processo de trabalho;
 Identificar as regras para armazenar e publicar 

processos de trabalho desenhados no Bizagi.
 

Pronto para começar? Então, vamos em frente! 
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1 . Visão geral do Bizagi Process Modeler 

 

 

Bizagi é a solução líder em BPM, o que abrange tanto o 
mapeamento de processos de trabalho quanto a automação 
de processos a partir do mapeamento. 

O Bizagi oferece dois produtos complementares 
disponíveis para download: Process Modeler e BPM Suite. 

Process Modeler é utilizado para desenhar e documentar 
processos de trabalho e BPM Suite, para executar e 
automatizar processos (workflows). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Bizagi oferece 2 produtos complementares: Process Modeler e BPM Suite 

No escopo deste curso utilizaremos apenas o Bizagi 
Process Modeler para mapeamento e melhoria de processos 
de trabalho. Chamaremos daqui em diante de Desenhador 
de Processos Bizagi, ou simplesmente Bizagi, ok? 

 

O Desenhador de Processos Bizagi permite aos 

usuários desenhar, documentar e compartilhar seus 
processos de trabalho usando a notação BPMN (Business 
Process Management Notation), um padrão mundial de 

mapação que permite desenhar processos, dos mais simples 
aos complexos, tornando-os inteligíveis para equipes 
multidisciplinares. 
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No Bizagi há um conjunto de menus que apresentam 
as funcionalidades da ferramenta. A tela principal do 
desenhador está dividida em quatro seções: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - conjunto de menus que apresentam as funcionalidades da ferramenta Bizagi 

 

1) Menu Principal: esta área permite criar um novo 
mapa, abrir um mapa existente, salvar o mapa que 
está sendo editado e imprimir o mapa.  

2) Figuras: esta barra contém as figuras definidas pela 
notação BPMN para modelar o processo de 
trabalho.  

3) Menu do Desenhador de Processos: este menu 
contém as opções de Inicio (Home), Formato 
(Format), Vista (View), Exportar/Importar (Export / 
Import) e Ferramentas (Tools).  

4) Área de Trabalho (Work Area): área onde o 
processo é desenhado. 
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2 . Como iniciar o mapeamento? 

 

 

O primeiro passo para fazer um mapa de processos de 
trabalho no Bizagi é iniciar o software! Automaticamente o 

 

programa apresenta a tela com um pool em branco, com o 
nome padrão “Process 1”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - automaticamente o Bizagi apresenta a tela com um pool em branco 

 

Como vamos iniciar um novo desenho de um 
processo, partiremos deste ponto. No caso de querermos 
reabrir o arquivo de um mapa já desenhado, basta escolher a 
opção de “abrir arquivo”, no menu principal. 

 

Clicando com o botão direito sobre uma figura colada 
na área de trabalho é possível modificar suas propriedades, 
tais como nome e descrição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber mais... 

 

 

Assista ao video que 

demonstra como utilizar o 

Bizagi clicando aqui. 
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Para utilizar quaisquer das figuras da paleta de desenho, basta clicar nela, arrastar e soltar a figura no ponto 

onde deseja colocá-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - para utilizar quaisquer das figuras da paleta de desenho, basta clicar nela, arrastar e soltar a figura 

Nota: Cada figura possui uma descrição conceitual 

fornecida pelo software. Para vê-la, posicione o ponteiro do 

mouse sobre a figura e aguarde 1 segundo. 

No caso de necessitar incluir no mapa uma figura com 
especificação de tipo você observará que elas não aparecem 
na paleta, mas fazem parte do menu de figuras. Utilize a flecha 
para mostrar os tipos especiais e selecione a figura desejada. 

 

Observação: No canto superior direito há uma opção 
denominada “Mode” (Modo). Esta opção permite ao usuário 
mostrar ou ocultar os tipos especiais das figuras na paleta de 
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desenho. “Core” habilitará somente as figuras básicas de BPMN. “Extended” habilitará todas as figuras com 

seus tipos especiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - utilize a flecha para mostrar os tipos especiais de figuras na paleta 

As figuras, após terem sido colocadas na área de 
desenho, apresentam o "menu circular", que permite 
selecionar novas figuras e conectá-las automaticamente à 
figura atual. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - quando 

 

clicamos sobre uma 

figura, um halo 
 

translúcido aparece 

 

com os ícones das 

figuras que estão 
 

disponíveis para ser 

 

conectadas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - clique sobre o ícone da 
figura desejada, arraste-o e solte-
o no local onde ela deve ser criada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – a nova figura é criada junto 
com o fluxo de sequência que conduz a 

ela 
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Também é possível trocar o tipo de cada figura no 
mapa. Clique sobre ela com o botão direito do mouse e 
escolha a opção de definição de tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - é possível trocar o tipo de cada figura no mapa 

Dependendo da figura que se está editando, diversas 
opções de ações estarão disponíveis. Para ver todas as opções 
de cada figura, clique com o botão direito do mouse sobre ela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber mais... 

 

 

Assista ao video que 

demonstra como utilizar 

o Bizagi clicando aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - dependendo da figura que se está editando, diversas opções de ações estarão disponíveis 
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As principais opções são: 

 Edit Text: habilita o texto da figura para ser 
editado.

 Attachments: cada figura pode conter arquivos 
adjuntos que serão mostrados quando o usuário 
clicar novamente nesta opção.

 Transform to Subprocess: transforma a figura 
do tipo atividade na figura do tipo subprocesso. 
Veja abaixo como trabalhar com os 
subprocessos.

 Loop Type: indica que trata-se de uma atividade 
repetitiva.

 Task Type: troca o tipo de tarefa entre as 
opções possíveis para cada família de figuras.

 Attach Event: permite juntar um evento à borda 
da tarefa. Serve para indicar eventos de exceção, 
tais como eventos de erro.

 Properties: abre uma window de edição, onde é 
possível editar a descrição e outras 
propriedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - properties: abre uma window de edição, onde é possível editar a descrição e outras propriedades 
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3 . Como detalhar subprocessos? 

 

 

 

Uma atividade pode ser transformada em 

 

subprocesso sempre que for necessário detalhar seu fluxo, 
organizando o modelo em níveis hierárquicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - uma atividade pode ser transformada em subprocesso 

 

Subprocessos podem sofrer diversas ações, além 
daquelas comuns às demais figuras: 

 

 Edit Subprocess: abre o subprocesso para ser 
editado em uma nova aba/janela.

 Expand: mostra o fluxo do subprocesso com 
suas figuras dentro do processo principal.

 Collapse: contrai o subprocesso quando este 
estiver expandido. Volta a aparecer como uma 
figura simples dentro do processo principal.

 

 

 

 

Para saber mais... 

Assista ao video que 

demonstra como utilizar 

o Bizagi clicando aqui. 

 

Aula 3 - Ferramenta Bizagi para mapeamento de processos de trabalho 11 



113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - expand: mostra o fluxo do subprocesso com suas figuras dentro do processo principal 

 

 

Figura 14 - collapse: contrai o subprocesso quando este estiver expandido 
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4 . Como excluir elementos no mapa? 

 

 

Selecione a figura e pressione a tecla “Delete” no 

teclado. Podemos escolher várias figuras e apagá-las ao 

mesmo tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - pode-se escolher várias figuras e apagá-las ao mesmo tempo 

Nota: Uma figura que está conectada a outra pode ser 

apagada. Observe que, quando a figura é apagada, também 

são apagadas todas as informações que ela continha. 

 

Clique no botão “Yes” da janela de confirmação. 

Quando são apagadas várias figuras ao mesmo tempo, 

somente uma mensagem de confirmação é mostrada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - quando são apagadas várias figuras ao mesmo tempo, somente uma mensagem de confirmação 
é mostrada 
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5 . Como exportar o mapa? 

 

Todos os processos desenhados no Desenhador de 
Processos Bizagi podem ser compartilhados com as equipes 
de trabalho de várias formas: 

 podem ser mostrados em Modo Apresentação;
 podem ser Exportados como arquivos JPEG, 

Word, PDF, Visio e XPDL;
 podem ser Publicados em SharePoint, Web e 

Wiki.
Vejamos a seguir um exemplo de exportação de um 

mapa para Word. 

1 - Selecione as opções de menu: Publish  Word  
Publish All Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - selecione as opções de menu: Publish / Word / Publish All Model 

2 - Informe o nome do arquivo que vai conter a 
exportação e local para gravação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - informe o nome do arquivo que vai conter a exportação e local para gravação 
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3 - Veja o arquivo gerado: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - arquivo word gerado pela opção publish 
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6. Regras de utilização do Bizagi 

 

 

Para utilizar o Bizagi devem ser seguidas algumas 
regras que direcionam o adequado armazenamento dos 
mapas no ambiente de trabalho do TCU. 

7. Como instalar? 

 

 

O Bizagi Process Modeler é um freeware, ou seja, um 
programa de utilização gratuita. 

No ambiente de trabalho do TCU, abra um chamado 
para o helpdesk solicitando a instalação do software Bizagi em 

seu computador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - instalação do software Bizagi 

 

Para a instalação em computadores particulares, entre diretamente no 
site http://www.bizagi.com.br/ e faça o download do Bizagi Process Modeler. 
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8. Onde armazenar o mapa? 

 

Os mapas de processos criados no Bizagi (arquivos 
com extensão *.bpm) podem ser gravados em qualquer pasta 
no seu computador ou na rede. Entretanto, existe uma pasta 
oficial para que sejam guardados e de onde podem ser 
publicados no Portal TCU. Para isso, eles devem ser gravados 
na pasta \\_sarq_prod\Unidades\Seplan\Publico\ 

 

PUBLICAÇÃO_PROCESSOS_DE_TRABALHO\ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - preparação do ambiente de trabalho 

9. Como publicar o mapa? 

 

Os mapas de processos de trabalho criados no Bizagi 
podem ser publicados no Portal TCU após a conclusão do 
mapeamento. Para isso, o mapa deve ser exportado para o 
formato web (vide o item Como exportar o mapa?). na pasta 
\\_sarq_prod\Unidades\Seplan\Publico\PUBLICAÇÃO_PROC 

 

ESSOS_DE_TRABALHO\ , onde o Bizagi criará uma pasta com 
os arquivos preparados para publicação na intranet ou na 
internet. 

A equipe de gestão de processos de trabalho do TCU 
realizará toda segunda-feira a atualização da página do 
Portal (intranet), acrescentando as novas publicações. 

Observe: quando houver alteração de um mapa e for 
necessária nova exportação para o formato web, exclua a 
pasta com os arquivos anteriormente publicados. O conteúdo 
aparecerá normalmente na página do Portal, uma vez que o 
nome da pasta de publicação tenha sido mantida. 
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Figura 22 - publicação de mapa de processos de trabalho 
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Síntese 

 

O Desenhador de Processos Bizagi permite aos usuários desenhar, 
documentar e compartilhar seus processos de trabalho usando a notação 
BPMN (Business Process Management Notation), um padrão mundial de 
mapação que permite desenhar processos, dos mais simples aos 
complexos, tornando-os inteligíveis para equipes multidisciplinares. 

O Bizagi Process Modeler é um freeware, ou seja, um programa de  

utilização gratuita. No ambiente de trabalho do TCU, abra um chamado 
para o helpdesk solicitando a instalação do software Bizagi em seu 
computador. 

O primeiro passo para fazer um mapa de processos de trabalho no 
Bizagi é iniciar o software! Automaticamente o programa apresenta a tela 
com um pool em branco, com o nome padrão “Process 1”. 

Para utilizar quaisquer das figuras da paleta de desenho, basta 
clicar nela, arrastar e soltar a figura no ponto onde deseja colocá-la. 

As figuras, após terem sido colocadas na área de desenho, 
apresentam o "menu circular", que permite selecionar novas figuras e 
conectá-las automaticamente à figura atual. 

Uma atividade pode ser transformada em subprocesso sempre 
que for necessário detalhar seu fluxo, organizando o modelo em níveis 
hierárquicos. 

Todos os processos desenhados no Desenhador de Processos 
Bizagi podem ser compartilhados com as equipes de trabalho de várias 
formas: 

 podem ser mostrados em Modo Apresentação;
 podem ser Exportados como arquivos JPEG, Word, PDF, 

Visio e XPDL;
 podem ser Publicados em SharePoint, Web e Wiki.

Tomando como exemplo a exportação de um mapa para Word, 
siga os passos: 

1 - Selecione as opções de menu: Publish  Word  Publish All 
Model 

2 - Informe o nome do arquivo que vai conter a exportação e local 
para gravação: 

3 - Veja o arquivo gerado. 

Os mapas de processos de trabalho criados no Bizagi podem ser 
publicados no Portal TCU após a conclusão do mapeamento. Para isso, o 
mapa deve ser exportado para o formato web na pasta 
\\_sarq_prod\Unidades\Seplan\Publico\PUBLICAÇÃO_PROCESSOS_DE_T 

 

RABALHO\ , onde o Bizagi criará uma pasta com os arquivos preparados 
para publicação na intranet ou na internet. 
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A equipe de gestão de processos de trabalho do TCU realizará 
toda segunda-feira a atualização da página do Portal (intranet), 
acrescentando as novas publicações. 

Observe: quando houver alteração de um mapa e for necessária 
nova exportação para o formato web, exclua a pasta com os arquivos 
anteriormente publicados. O conteúdo aparecerá normalmente na página do 
Portal, uma vez que o nome da pasta de publicação tenha sido mantida. 

Agora, mãos à obra! 
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ANEXO B: Questionário do Estudante (Modelo INEP) 

 
 
 
Ministério da Educação  
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  
Diretoria de Avaliação da Educação Superior  
Coordenação-Geral do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
 

 
QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE 

 
Caro (a) estudante, 

 
Este questionário constitui um instrumento importante para compor o perfil socioeconômico e 

acadêmico dos participantes do ENADE e uma oportunidade para você avaliar diversos aspectos do seu curso e 
formação.  

Sua contribuição é extremamente relevante para melhor conhecermos como se constrói a qualidade 
da educação superior no país. As respostas às questões serão analisadas em conjunto, preservando o sigilo da 
identidade dos participantes.  

Para responder, basta clicar sobre a alternativa desejada. No final de cada página, ao pressionar um 
dos botões “Próximo” ou “Anterior”, o sistema gravará a resposta no banco de dados, que poderá ser 
modificado a qualquer tempo. O questionário será enviado ao INEP apenas quando, na última página, for 
acionado o botão "Finalizar”, indicando o preenchimento total do questionário. Ao final, será possível visualizar 
seu local e horário da prova. 
 

Agradecemos a sua colaboração! 
 
 
1.  Qual o seu estado civil?  

A ( ) Solteiro(a). 
B ( ) Casado(a). 
C ( ) Separado(a) judicialmente/divorciado(a). 
D ( ) Viúvo(a).  
E (  ) Outro.  

 
2. Como você se considera?  

A (  ) Branco(a).  
B (  ) Negro(a).  
C (  ) Pardo(a)/mulato(a).  
D ( ) Amarelo(a) (de origem oriental). 
E ( ) Indígena ou de origem indígena. 

 
3. Qual a sua nacionalidade?  
       A    (  ) Brasileira.   

B    (  ) Brasileira naturalizada.  
      C   (  ) Estrangeira.  
 
4. Até que etapa de escolarização seu pai concluiu?  

A (  ) Nenhuma.   
B ( ) Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série). 
C ( ) Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série). 
D ( ) Ensino Médio. 
E ( ) Ensino Superior - Graduação.  
F (  ) Pós-graduação.  
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5. Até que etapa de escolarização sua mãe concluiu?  

A (  ) Nenhuma.   
B ( ) Ensino fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série). 
C ( ) Ensino fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série). 
D ( ) Ensino médio. 
E ( ) Ensino Superior - Graduação.  
F    (  ) Pós-graduação.  

 
6. Onde e com quem você mora atualmente?  

A ( ) Em casa ou apartamento, sozinho. 
B ( ) Em casa ou apartamento, com pais e/ou parentes. 
C ( ) Em casa ou apartamento, com cônjuge e/ou filhos. 
D ( ) Em casa ou apartamento, com outras pessoas (incluindo república). 
E ( ) Em alojamento universitário da própria instituição. 
F ( ) Em outros tipos de habitação individual ou coletiva (hotel, hospedaria, pensão ou outro). 

 
7. Quantas pessoas da sua família moram com você? Considere seus pais, irmãos, cônjuge, filhos e outros 

parentes que moram na mesma casa com você.   
A (  ) Nenhuma.   
B (  ) Uma.   
C (  ) Duas.  
D ( ) Três. 
E ( ) Quatro.  
F (  ) Cinco.   
G (  ) Seis.   
H   (  ) Sete ou mais. 

 
8.  Qual a renda total de sua família, incluindo seus rendimentos?  

A ( ) Até 1,5 salário mínimo (até R$ 1.086,00). 
B ( ) De 1,5 a 3 salários mínimos (R$ 1.086,01 a R$ 2.172,00). 
C ( ) De 3 a 4,5 salários mínimos (R$ 2.172,01 a R$ 3.258,00). 
D ( ) De 4,5 a 6 salários mínimos (R$ 3.258,01 a R$ 4.344,00). 
E ( ) De 6 a 10 salários mínimos (R$ 4.344,01 a R$ 7.240,00). 
F ( ) De 10 a 30 salários mínimos (R$ 7.240,01 a R$ 21.720,00). 
G ( ) Acima de 30 salários mínimos (mais de R$ 21.720,01). 

9.  Qual alternativa a seguir melhor descreve sua situação financeira (incluindo bolsas)? 
A ( ) Não tenho renda e meus gastos são financiados por programas governamentais. 
B ( ) Não tenho renda e meus gastos são financiados pela minha família ou por outras pessoas. 
C ( ) Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras pessoas para financiar meus gastos. 
D ( ) Tenho renda e não preciso de ajuda para financiar meus gastos. 
E ( ) Tenho renda e contribuo com o sustento da família. 
F ( ) Sou o principal responsável pelo sustento da família. 

 
10. Qual alternativa a seguir melhor descreve sua situação de trabalho (exceto estágio ou bolsas)?  

A ( ) Não estou trabalhando. 
B ( ) Trabalho eventualmente. 
C ( ) Trabalho até 20 horas semanais. 
D ( ) Trabalho de 21 a 39 horas semanais. 
E ( ) Trabalho 40 horas semanais ou mais. 

 
11. Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento do curso você recebeu para custear todas ou a maior parte 

das mensalidades? No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração.   
A ( ) Nenhum, pois meu curso é gratuito. 
B ( ) Nenhum, embora meu curso não seja gratuito. 
C ( ) ProUni integral. 
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D ( ) ProUni parcial, apenas. 
E ( ) FIES, apenas. 
F ( ) ProUni Parcial e FIES. 
G ( ) Bolsa oferecida por governo estadual, distrital ou municipal. 
H ( ) Bolsa oferecida pela própria instituição. 
I ( ) Bolsa oferecida por outra entidade (empresa, ONG, outra). 
J ( ) Financiamento oferecido pela própria instituição.  
K  (  ) Financiamento bancário.  

 
12. Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de auxílio permanência? No caso de haver 

mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração.   
A   (  ) Nenhum.   
B ( ) Auxílio moradia. 
C ( ) Auxílio alimentação. 
D ( ) Auxílio moradia e alimentação. 
E ( ) Auxílio Permanência. 
F ( ) Outro tipo de auxílio. 

 
13. Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de bolsa acadêmica? No caso de haver mais 

de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração.   
A ( ) Nenhum. 
B ( ) Bolsa de iniciação científica. 
C ( ) Bolsa de extensão. 
D ( ) Bolsa de monitoria/tutoria. 
E ( ) Bolsa PET. 
F ( ) Outro tipo de bolsa acadêmica. 

 
14. Durante o curso de graduação você participou de programas e/ou atividades curriculares no exterior?  

A ( ) Não participei. 
B ( ) Sim, Programa Ciência sem Fronteiras. 
C ( ) Sim, programa de intercâmbio financiado pelo Governo Federal (Marca; Brafitec; PLI; outro). 
D ( ) Sim, programa de intercâmbio financiado pelo Governo Estadual. 
E ( ) Sim, programa de intercâmbio da minha instituição. 
F ( ) Sim, outro intercâmbio não institucional. 

 
15. Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?  

A ( ) Não.         

B ( ) Sim, por critério étnico-racial.       

C ( ) Sim, por critério de renda.       

D ( ) Sim, por ter estudado em escola pública ou particular com bolsa de estudos.   

E ( ) Sim, por sistema que combina dois ou mais critérios anteriores.   

F ( ) Sim, por sistema diferente dos anteriores.     

16. Em que unidade da Federação você concluiu o ensino médio?     
( ) AC ( ) DF ( ) MT ( ) RJ ( ) SE 
( ) AL ( ) ES ( ) PA ( ) RN ( ) SP 
( ) AM ( ) GO ( ) PB ( ) RO ( ) TO 
( ) AP ( ) MA ( ) PE ( ) RR ( ) Não se aplica 
( ) BA ( ) MG ( ) PI ( ) RS   

( ) CE ( ) MS ( ) PR ( ) SC   

17. Em que tipo de escola você cursou o ensino médio?     
A ( ) Todo em escola pública.       

B ( ) Todo em escola privada (particular).       

C ( ) Todo no exterior.        

D ( ) A maior parte em escola pública.       

E ( ) A maior parte em escola privada (particular).     
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F ( ) Parte no Brasil e parte no exterior.       

18. Qual modalidade de ensino médio você concluiu?     
A ( ) Ensino médio tradicional.       

B ( ) Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro).   

C ( ) Profissionalizante magistério (Curso Normal). 
D ( ) Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo.  
E   (  ) Outra modalidade.  

 
19. Quem lhe deu maior incentivo para cursar a graduação?   

A   (  ) Ninguém.   
B ( ) Pais. 
C ( ) Outros membros da família que não os pais. 
D ( ) Professores. 
E ( ) Líder ou representante religioso. 
F ( ) Colegas/Amigos.  
G     (  ) Outras pessoas.  

 
20. Algum dos grupos abaixo foi determinante para você enfrentar dificuldades durante seu curso superior e 

concluí-lo?   
A ( ) Não tive dificuldade. 
B ( ) Não recebi apoio para enfrentar dificuldades. 
C ( ) Pais. 
D ( ) Avós. 
E ( ) Irmãos, primos ou tios. 
F ( ) Líder ou representante religioso. 
G ( ) Colegas de curso ou amigos. 
H ( ) Professores do curso. 
I ( ) Profissionais do serviço de apoio ao estudante da IES. 
J ( ) Colegas de trabalho.  
K   (  ) Outro grupo.  

 
21. Alguém em sua família concluiu um curso superior?  

A (  ) Sim.  
B (  ) Não.  

 
22. Excetuando-se os livros indicados na bibliografia do seu curso, quantos livros você leu neste ano?  

A   (  ) Nenhum.  
B ( ) Um ou dois. 
C ( ) De três a cinco. 
D ( ) De seis a oito. 
E ( ) Mais de oito. 

 
23. Quantas horas por semana, aproximadamente, você dedicou aos estudos, excetuando as horas de aula?  

A ( ) Nenhuma, apenas assisto às aulas. 
B ( ) De uma a três. 
C ( ) De quatro a sete. 
D ( ) De oito a doze. 
E ( ) Mais de doze. 

24. Você teve oportunidade de aprendizado de idioma estrangeiro na Instituição? 
A ( ) Sim, somente na modalidade presencial. 
B ( ) Sim, somente na modalidade semipresencial. 
C ( ) Sim, parte na modalidade presencial e parte na modalidade semipresencial. 
D ( ) Sim, na modalidade a distância. 
E     (  ) Não.  
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25. Qual o principal motivo para você ter escolhido este curso?   
A ( ) Inserção no mercado de trabalho. 
B ( ) Influência familiar. 
C ( ) Valorização profissional. 
D ( ) Prestígio Social. 
E ( ) Vocação. 
F ( ) Oferecido na modalidade a distância. 
G ( ) Baixa concorrência para ingresso.  
H   (  ) Outro motivo.  

 
26. Qual a principal razão para você ter escolhido a sua instituição de educação superior?   

A   (  ) Gratuidade.   
B ( ) Preço da mensalidade. 
C ( ) Proximidade da minha residência. 
D ( ) Proximidade do meu trabalho. 
E ( ) Facilidade de acesso. 
F ( ) Qualidade/reputação. 
G ( ) Foi a única onde tive aprovação. 
H ( ) Possibilidade de ter bolsa de estudo. 
I ( ) Outro motivo. 
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A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que varia de 1 (discordância total) a 6 
(concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente ao seu curso, 
assinale “Não se aplica”. 

 
 

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
   1 ⃝ Discordo 

2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 
6 ⃝ Concordo  

 

    Totalmente Totalmente  
 

                   
 

27. As disciplinas cursadas contribuíram para sua formação 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

integral, como cidadão e profissional.      ( ) Não se aplica  

           
 

28. Os conteúdos abordados nas  disciplinas do  curso       
( ) Não sei responder  

favoreceram sua atuação em estágios ou em atividades de 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝  

( ) Não se aplica  

iniciação profissional.                
 

                
 

29. As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram       
( ) Não sei responder  

você   a aprofundar conhecimentos   e desenvolver 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝  

( ) Não se aplica  

competências reflexivas e críticas.            
 

            
 

30. O curso propiciou experiências de aprendizagem inovadoras. 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

              ( ) Não se aplica  

                    
 

31. O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

consciência ética para o exercício profissional.    
( ) Não se aplica  

         
 

32. No curso você teve oportunidade de aprender a trabalhar em 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

equipe.             
( ) Não se aplica  

                  
 

33. O curso possibilitou aumentar sua capacidade de reflexão e 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

argumentação.            ( ) Não se aplica  

                 
 

34. O curso promoveu o desenvolvimento da sua capacidade de       
( ) Não sei responder  

pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝  

( ) Não se aplica  

problemas da sociedade.               
 

               
 

35. O curso contribuiu para você ampliar sua capacidade de 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

comunicação nas formas oral e escrita.      ( ) Não se aplica  

           
 

36. O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente.  ( ) Não se aplica  

       
 

37. As relações professor-aluno ao longo do curso estimularam 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

você a estudar e aprender.        
( ) Não se aplica  

             
 

38. Os planos de ensino apresentados pelos professores       
( ) Não sei responder  

contribuíram para o desenvolvimento das  atividades 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝  

 ( ) Não se aplica  

acadêmicas e para seus estudos.             
 

             
 

39. As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos       
( ) Não sei responder  

planos de ensino contribuíram para seus estudos e 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝  

( ) Não se aplica  
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aprendizagens.                     

 

                     
 

40. Foram oferecidas oportunidades para  os estudantes       
( ) Não sei responder  

superarem dificuldades relacionadas ao processo de 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝  

( ) Não se aplica  

formação.                      
 

                      
 

41. A coordenação do curso esteve disponível para orientação 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

acadêmica dos estudantes.            ( ) Não se aplica  

                 
 

42. O curso exigiu de você organização e dedicação frequente aos 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

estudos.                 ( ) Não se aplica  

                      
 

43. Foram oferecidas oportunidades para  os estudantes       
( ) Não sei responder  

participarem de programas,  projetos ou atividades de 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝  

( ) Não se aplica  

extensão universitária.                  
 

                  
 

44. Foram oferecidas oportunidades para  os estudantes       
( ) Não sei responder  

participarem de  projetos  de iniciação científica e de 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝  

  ( ) Não se aplica  

atividades que estimularam a investigação acadêmica.         
 

         
 

45. O curso ofereceu condições para os estudantes participarem 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

de eventos internos e/ou externos à instituição.    ( ) Não se aplica  

         
 

46. A instituição ofereceu oportunidades para os estudantes 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

atuarem como representantes em órgãos colegiados.   
( ) Não se aplica  

        
 

47. O curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

com atividades práticas.            
( ) Não se aplica  

                 
 

48. As atividades práticas foram suficientes para relacionar os       
( ) Não sei responder  

conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝  

( ) Não se aplica  

formação profissional.                  
 

                  
 

49. O curso propiciou acesso a conhecimentos atualizados e/ou 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ ( ) Não sei responder 

 

contemporâneos em sua área de formação.      
( ) Não se aplica  

           
 

50. O estágio supervisionado proporcionou   experiências 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

diversificadas para a sua formação.         ( ) Não se aplica  

              
 

51. As atividades realizadas durante seu trabalho de conclusão       
( ) Não sei responder  

de curso  contribuíram  para qualificar sua formação 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝  

 ( ) Não se aplica  

profissional                      
 

                      
 

52. Foram oferecidas oportunidades para  os estudantes 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

realizarem intercâmbios e/ou estágios no país.    ( ) Não se aplica  

         
 

53. Foram oferecidas oportunidades para  os estudantes 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

realizarem intercâmbios e/ou estágios fora do país.   ( ) Não se aplica  

        
 

54. Os estudantes participaram de avaliações periódicas do curso 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

(disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura).  ( ) Não se aplica  
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55. As avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso       
( ) Não sei responder  

foram compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝  

( ) Não se aplica  

pelos professores.              
 

              
 

56. Os professores apresentaram disponibilidade para atender os 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

estudantes fora do horário das aulas.     ( ) Não se aplica  

          
 

57. Os professores  demonstraram domínio  dos conteúdos 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

abordados nas disciplinas.       ( ) Não se aplica  

            
 

58. Os professores  utilizaram  tecnologias da informação  e        
 

comunicação (TICs) como estratégia de ensino (projetor 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

multimídia, laboratório de informática, ambiente virtual de ( ) Não se aplica  

      
 

aprendizagem).               
 

59. A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

para o apoio administrativo e acadêmico.     ( ) Não se aplica  

          
 

60. O curso disponibilizou monitores ou tutores para auxiliar os 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

estudantes.        ( ) Não se aplica  

             
 

61. As condições de infraestrutura das salas  de aula foram 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

adequadas.        ( ) Não se aplica  

             
 

62. Os equipamentos e  materiais disponíveis  para as aulas 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

práticas foram adequados para a quantidade de estudantes. ( ) Não se aplica  

      
 

63. Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

foram adequados ao curso.       
( ) Não se aplica  

            
 

64. A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

estudantes necessitaram.       ( ) Não se aplica  

            
 

65. A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

a obras disponíveis em acervos virtuais.     ( ) Não se aplica  

          
 

66. As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala       
( ) Não sei responder  

de aula possibilitaram reflexão, convivência e respeito à 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝  

( ) Não se aplica  

diversidade.              
 

              
 

67. A instituição promoveu atividades de cultura, de lazer e de 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

( ) Não sei responder 
 

interação social.        
( ) Não se aplica  

             
 

68. A instituição dispôs de refeitório, cantina e banheiros em       
( ) Não sei responder  

condições adequadas que atenderam as necessidades dos 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝  

( ) Não se aplica  

seus usuários.              
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ANEXO D: Certificado de Apresentação no XI Congresso Mundial de 

Administração e XXIV Encontro Brasileiro de Administração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 

 

 

ANEXO E: Publicação na Revista Master – Edição 141A 

 
 

 
 
 
 



135 

 

 

O USO ESTRATÉGICO 

DO BPM NO ENADE DA 

UNEB/UNEAD 

 
CARDOSO, Antônio Carlos Sanches; PINHEIRO, Marcus Túlio de Freitas; SALES,  
Kathia Marise Borges - O uso estratégico do BPM no Enade da UNEB/UNEAD 

 
 
 

 
Resumo  
O presente artigo apresentado no XI Congresso Mundial de Administração obedecendo ao 

tema inovação na administração, especificamente trabalhando a Administração pública e a 

gestão inovadora, com o tema articulador Gestão de processos e procedimentos administrativos 

e ope-racionais, visa analisar a aplicação do BPM (Business Process Management), que 

proporciona uma plataforma tecnológica, introduzindo o conceito de “processamento de 

processos”, promovendo a descoberta, o desenho, o detalhamento de processos de negócio, 

assim como executar, administrar e supervisionar os mesmos, de modo que estejam sempre 

alinhados com os objetivos, que neste caso exploraremos o Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes – ENADE, onde, este, por sua vez funciona como uma das diversas maneiras que o 

Ministério da Educação – MEC, através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – INEP tem para avaliar a Educação Superior – ES.  
Palavras-Chave: Ensino Superior. BPM. ENADE. 

 
 
 
 
 
 

 
Abstract  
This paper presented at the XI World Congress of Directors in compliance with 

the theme innovation in management, specifically working public administration and 

innovative management, with the theme articulator Management of administrative 

and operational processes and procedures, aimed at reviewing the implementation of 

BPM (Business Process Management), which provides a technology platform, 

introducing the concept of “processing methods”, promoting the discovery, the 

design, the details of business processes as well as implement, manage and supervise 

them, so that they are always aligned with the objectives, which in this case will 

explore the National Examination of Student Performance - ENADE where, this in 

turn serves as one of several ways that the Ministry of Education - MEC, through the 

Anísio Teixeira National Institute of Educational Studies and Research - INEP It has to.  
Keywords: Higher Education. BPM. ENADE. 
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1.Introdução 

 
A tecnologia da informação se tornou um 

dos fatores mais importantes para as empresas, 

pois possibilita a gestão da informação organi-

zacional, aumenta o controle e agiliza proces-

sos. Acredita-se que os benefícios do Business 

Process Management (BPM) aliados ao Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (ENA-

DE) contribuam com a evolução das Instituições 

de Ensino Superior, promovam a consolidação 

de parcerias estratégicas, liderança de custo, 

produtos diferenciados e inovação. Tem-se 

como objetivo prover subsídios para que as Tec-

nologias da Informação e Comunicação (TICs) 

tenham um direcionamento estratégico den-tro 

da Educação Superior, abordará também um 

conjunto de informações relacionadas à 

elaboração do Exame Nacional de Desempe-nho 

de Estudantes – ENADE, bem como esta-

belecerá elos de esclarecimento a respeito da 

avaliação das Instituições de Ensino Superior e 

dos estudantes. Caracterizando, dessa forma, a 

finalidade das avaliações, apresentando concei-

tos, teorias e práticas inerentes ao processo de 

avaliação que o Ministério da Educação – MEC 

dispõe para avaliar os estudantes da Educação 

Superior. 
 

O BPM está totalmente interligado à ges-

tão de processos, que proporciona o melhor 

desempenho da organização, que gera 

clientes satisfeitos e produtos ou serviços de 

alta qua-lidade (Significado de Gestão de 

Processos). A definição de processo é um 

conjunto de ativida-des que representam os 

métodos de execução de um trabalho 

necessário para alcançar um objetivo. 
 

Para tanto, o ENADE utiliza uma aborda- 

 
gem complexa e completa, articulando a cons-

trução de um conhecimento com o saber fazer 

diferenciado, capaz de compreender onde está 
 
às dificuldades e assim 

aprimorar o ensino 

superior, bem como 

formar o Conceito Pre-

liminar de Curso – CPC, 

através de indicadores 

locais desenvolvidos 

para subsidiar a gestão 

acadêmica dos cursos 

de graduação. 
 

Assim, o foco do 

ENADE é o planeja-

mento norteador, no 

sentido de aperfeiçoar 

a gestão acadêmica, 

revisar se necessário, o 

projeto pedagógico, 

avaliar as fragilidades, 

buscar efetivamente a 

qualidade da educação, 
 
com o objetivo de “assegurar que o exame pro-

duza um diagnóstico da formação oferecida 

pelas instituições de ensino superior”, confor-

me salientam RODRIGUES e PEIXOTO (2009). 

Acrescentamos que com a visão sistêmica da 

gestão de processos se torna muito mais fácil o 

empreender no sucesso deste exame e a real 

promoção da sinergia onde todos a cada etapa 

estarão aprendendo. 
 

É também configurado como obrigação das 

IES, especificamente dos coordenadores, o 

preenchimento de um questionário na página da 

internet http://enade.inep.gov.br, com o pro-

pósito de reunir informações que contribuam 
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o foco do ENADE é 
o planejamento 
norteador, 
no sentido de 
aperfeiçoar a 
gestão acadêmica, 
revisar se 
necessário, o 
projeto 
pedagógico, avaliar 
as fragilidades, 
buscar 
efetivamente a 
qualidade da 
educação. 
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ANEXO G: Certificado do XIV Colóquio Internacional de Gestão Universitária - CIGU 
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ANEXO H: Certificado da AMPAE 
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ANEXO I: Certificado da AMPAE - TICs 

 
 
 
 
 


