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Este trabalho é um produto técnico-científico resultante do Trabalho de 
Conclusão do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia para a Inovação, feito sob a orientação do Professor e 
Doutor Olivan da Silva Rabêlo e da Professora e Doutora Luciane Cleonice Durante.  O 
Ponto focal do programa é a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em 
conjunto com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
(IFMT) e a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). 

O Framework  de mapeamento de processos de plataformas tecnológicas tem como 1

principal objetivo servir como um manual para o mapeamento de processos dentro de 
uma plataforma tecnológica. Este manual apresenta uma proposta de ferramentas de 
mapeamento de processos que foram aplicadas no Parque de Inovação e 
Sustentabilidade do Ambiente Construído de Brasília (PISAC), Distrito Federal.  

 Framework é uma palavra de origem estrangeira e utilizada em diversas situações. Segundo o dicionário de 1

Cambridge (2020), tem dois significados: “a supporting structure around which something can be built” e “a 
system of rules, ideas, or beliefs that is used to plan or decide something”, isto é, uma estrutura de suporte em 
torno de algo para ser construído, também um sistema de regras, ideias e crenças que são utilizadas para planejar 
ou decidir algo. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem como proposta um framework de mapeamento de processos 
de uma plataforma tecnológica, uma vez que o Business Process Management - BPM 
traz inúmeras possibilidade de desenvolvimento para qualquer organização. Portanto, 
mapear os processos que existe em uma entidade é uma forma de esclarecer os 
objetivos da organização, definindo as atividades, fluxo e ordem dos processos que 
compõe o funcionamento padrão operacional de qualquer entidade. O método é 
composto por três etapas, método de priorização, mapeamento do processo e por fim 
ferramentas acessórias. Este framework foi aplicado em uma plataforma tecnológica 
que se localiza dentro de uma instituição federal de ensino superior, portanto 
consegue mapear processos complexos que envolvem vários níveis de uma entidade 
pública brasileira. Desta forma pode ser adaptados para outras propostas de 
plataformas tecnológicas, independentemente do modelo do processo de inovação 
que a plataforma trabalha.  

ABSTRACT 
The present work proposes a framework for mapping processes of a technological 
platform, since Business Process Management - BPM brings development possibilities 
for any organization. Therefore, mapping the processes that exist in an entity is a way to 
clarify the organization's objectives, defining activities, flow and order of the processes 
that make up the standard operational functioning of any entity. The method consists of 
three steps, prioritization method, process mapping and finally accessory tools. This 
framework was designed on a technological platform that is located within a federal 
institution of higher education, therefore, it manages to map complex processes that 
involve several levels of a Brazilian public entity. In this way, it can be adapted to other 
proposals for technological platforms, regardless of the model of the innovation 
process that the platform works on. 
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INTRODUÇÃO 
Há a possibilidade de inúmeros benefícios e vantagens para uma organização que faz 
o gerenciamento dos processos, o Business Process Management (BPM). E o Business 
Process Model and Notation, BPMN, “é uma notação que apresenta um conjunto 
robusto de símbolos para a modelagem de diferentes aspectos de processos de 
negócio” ajudando a definir de forma clara e objetiva os relacionamentos entre as 
atividades, fluxo e ordem do processo (ABPMP, 2013, p.79).  

O BPMN pode ajudar a organização, cliente, gerência e ator de processo, criando um 
padrão compreensível para todos os stakeholders, além de utilizar uma semântica 
complexa para os usuários técnicos. Portanto, incorporar as práticas de BPMN em uma 
organização pode determinar consequências excepcionais ao longo prazo, reforçando 
vantagens, aumentando a resiliência operacional, a produtividade e uma menor 
conformidade (ABPMP, 2013).  

Para a organização, definir os responsáveis por transformações de processos e quais 
processos serão priorizados pode trazer um benefício, além de medir e acompanhar o 
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desempenho, o que permite controle de custos, respostas ágeis, qualidade e melhoria 
contínua. A organização se beneficia com a visibilidade e o entendimento dos 
processos, isto significa uma melhor consistência e adequação da capacidade da 
organização, uma vez que, as operações de negócios estão bem mais compreendidas 
e o conhecimento é gerenciado (ABPMP, 2013).  

Dentro da ótica dos clientes a transformação e gerenciamento dos processos tem um 
impacto positivo, os colaboradores e agentes da organização conseguem atender 
melhor as expectativas de todas as partes interessadas. Ademais, o comprometimento 
com os clientes é bem mais controlado (ABPMP, 2013). No âmbito da gerência, o 
benefício do BPMN é confirmar as atividades que são realizadas durante um processo 
e dessa forma otimizar o desempenho ao longo do próprio processo, isto é, agregar 
valor. Ainda, ajuda nas projeções e melhora a o planejamento superando obstáculos 
de fronteiras funcionais, possibilidade de benchmarking interno e externo de 
operações (ABPMP, 2013).  

Para os atores do processo, o mapeamento auxilia aumentando a segurança sobre 
responsabilidades e papéis desempenhado por eles ao longo das operações, dando 
uma maior compreensão do todo. Portanto, uma contribuição para os objetivos da 
organização e por consequência, uma maior visibilidade e reconhecimento pelo 
trabalho que se realiza, pois há uma clareza dos requisitos do ambiente do trabalho 
para a realização dos processos, como por exemplo, ferramentas corretas para a 
consecução dele (ABPMP, 2013). 
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PRIORIZAÇÃO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS 
Neste capítulo é realizado a apresentação das ferramentas de priorização de 
mapeamento de processos que podem ser aplicadas em projetos de mapeamento de 
processos. Portanto foi elaborada uma abordagem teórica para cada ferramenta e 
posteriormente, definido como os métodos que foram aplicados e a razão da escolha 
de um ou mais métodos para este trabalho.  

• Matriz de GUT ; 

• SPCanvas - Strategic Planning Canvas – quadro de planejamento estratégico; 

• PSACanvas  - Project Strategic Alignment Canvas ou quadro de alinhamento 
estratégico de projetos.   

MATRIZ DE GUT 

A matriz de GUT é uma ferramenta de gestão de problemas utilizada no planejamento 
estratégico, e na aplicação desta técnica, G significa gravidade, ou seja a gravidade 
do problema ou atividade que precisa ser melhorado, U urgência da resolução dele e 
T tendência, a chance ou tendência dele piorar com rapidez ou de forma lenta caso 
não seja resolvido (ALVES; KINCHESCKI, 2017). A proposta é fazer uma análise por 
meio de uma única técnica para priorizar problemas ou ações de correções, onde os 
problemas com maiores pontuações são a prioridade (NOVASKI; FREITAS; BILLIG, 
2021). 
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Escala Gravidade Urgência Tendência

1 Sem gravidade Não tem pressa Não vai piorar

2 Pouco grave Pode esperar um pouco Vai piorar em longo 
prazo

3 Grave O mais cedo possível Vai piorar em médio 
prazo

4 Muito grave Com alguma urgência Vai piorar em pouco 
tempo

5 Extremamente grave Ação imediata Vai piorar rapidamente

Grau de Tendência. Fonte: ALVES; KINCHESCKI (2017)
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Proposta de passo-a-passo para aplicação da Matriz GUT:  

• Listar os problemas, processos ou atividades que precisam ser melhorados.  

• Classificar os problemas, processos ou atividades para cada das três variáveis. 

• Fazer um Ranking desses principais problemas multiplicando as notas. 

• Analisar onde estão as principais fraquezas. 

• Elaborar um plano de ações com prazos e responsáveis para sanar ou diminuir 
problemas.  

SPCANVAS - STRATEGIC PLANNING CANVAS 

É uma ferramenta visual de apoio ao desenvolvimento ou revisão de planejamento 
estratégico e tem a finalidade de interagir com todas as partes interessadas 
permitindo uma maior cooperação e colaboração entre todos os envolvidos. A 
construção desse quadro de planejamento estratégico serve como ferramenta de 
suporte na melhoria da comunicação considerando os vários pontos de vista (PIZE, 
2017). E essa construção dá-se em cinco etapas. 

• Base estratégico-filosóficas (Missão, Visão e Valores) 

• Análise de Ambiente (Matriz SWOT) 

• Objetivos Estratégicos 

• Estratégia (Caminhos a serem seguidos) 

• Projeto, Programas e Processo de Negócios. (Ações) 

A partir das ações estabelecidas na etapa V, terão origem inúmeros projetos e ações 
que serão executados conforme o alinhamento estratégico estabelecido. O qual 
utilizará como ferramenta o PSACanvas. 
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PSACANVAS - PROJECT STRATEGIC ALIGNMENT CANVAS  

O PSACanvas (Project Strategic Alignment Canvas ou quadro de alinhamento 
estratégico de projetos) foi criado para ser uma ferramenta de apoio para priorizar a 
execução de projetos com base em seus alinhamentos com as estratégias e objetivos 
do planejamento estratégico do negócio. Determina também a prioridade de 
execução com base no uso de recursos críticos e suas restrições e estabelece uma 
seleção de projetos que realmente contribuirão para o desempenho estratégico da 
organização.  O PSACanvas é composto por seis blocos que permitem visualizar, de 
todos os processos propostos, quais serão selecionados e os critérios que envolveram 
essa seleção (PIZE, 2017). Os blocos mostram: 

• O quanto cada processo está alinhado com as estratégias da organização; 

• Critérios complementares que determinam a prioridade de execução do 
mapeamento de processo; 

• Um banco de processos ordenados de acordo com uma pontuação recebida ; 

• As restrições de execução do mapeamento que a organização tem devido à 
limitação de recursos ;  

• Quais processos foram selecionados para execução do mapeamento; 

• O resultado que o mapeamento dos processos selecionados trarão para a 
organização no sentido de atingir seus objetivos estratégicos . 

A partir da exposição realizada em reunião com a equipe estratégica do PISAC, ficou 
definida que a ferramenta de priorização mais apropriada para o projeto seria o 
PSACanvas, uma vez que esta abordagem permite uma maior flexibilidade e 
criticidade, baseado no plano de negócio do PISAC.   

MODELAGEM  
Para a modelagem do mapeamento de processos foi realizado por meio de 
benchmarking com o modelo adotado pelo EPP (Escritório de Projetos e Processos da 
Universidade Federal de Mato Grosso) para o mapeamento de processos da 
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Universidade Federal de Mato Grosso e utilizado como ferramenta para a gestão de 
processos. Mesmo sendo uma organização diferente, a metodologia tornar-se vital 
para uma segurança quanto ao papel dos atores ao longo do processo do 
mapeamento.  

Além de uma reformulação do modelo por meio de várias discussões com a equipe do 
PISAC, portanto adaptar o modelo para o projeto de mapeamento dos processos do 
parque. As reuniões com a equipe foram essenciais para o que será apresentado no 
próximo capítulo, e os mecanismos de compartilhamento de conhecimento utilizado 
nas reuniões foram: brainstorm, para os primeiros encontros, e para validação foi feito 
a utilização do método de painel expositivo, nos encontros virtuais em virtude da 
Pandemia causada pelo Covid-19.  

MÉTODO DE MAPEAMENTO DOS PROCESSOS 

O processo de mapeamento de processos validado ao final das adaptações foi este 
que está posto na figura abaixo, a qual apresenta quatro etapas (Mapeamento, 
Validação, Homologação e Publicação) e cada etapa com um subprocesso definido. 
Para fazer o mesmo foi utilizado o software de modelagem, Bizagi Modeler. Deve-se ter 
em mente que o mapeamento é apenas uma das etapas do ciclo PDCA para um ciclo 
de melhoria de processos, o qual é composto por 10 etapas (NEDER, 2018).  

8
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O  método tem o objetivo de descomplicar, melhorar a visão de todas as funções de 
uma organização e colaborar para a disseminação da cultura de melhoria contínua 
dos processos dentro de uma instituição, no caso deste trabalho, uma plataforma 
tecnológica (NEDER, 2018).  

SUBPROCESSO DE MAPEAMENTO 

Após a demanda ser aceita, deve-se verificar o responsável pela execução do 
processo a ser mapeado, criar um repositório para arquivar as informações extraídas 
ao longo do processo. Faz-se necessário averiguar quais os aspectos legais relativos a 
este processo. Neste momento, ocorrem duas atividades paralelas, 01- entrevista com 
todos envolvidos na execução do processo; e 02- preencher a ficha de cadastro do 
processo e registrar o passo a passo do processo em um rascunho.  

Na próxima atividade, tem-se a elaboração do mapeamento do processo, utilizando no 
caso desse trabalho, o software conhecido como Bizagi, é montado o fluxo do 
processo que foi mapeado com a ajuda do registro de passo-a-passo, bem como os 
agentes responsável por cada passo do processo. Depois dessa atividade, há o 
preenchimento do Formulário de Risco, uma ferramenta importantíssima na gestão de 
processos dentro de uma instituição (ABPMP, 2013). 

SUBPROCESSO DE VALIDAÇÃO 

Nesta etapa do processo de mapeamento de processos, tem a função de garantir 
conformidade do mapeamento, isto é, que haja compreensão e clareza quanto as 
atividades relevantes que serão mapeadas do processo. Portanto, conferir se a 
notação está de acordo com o manual BPMN; verificar a clareza dos dados levantados 
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e das informações do Formulário de Cadastro do Processo e Formulário de Risco, os 
quais foram preenchidos em etapas anteriores são atividades fundamentais para esta 
etapa. 

SUBPROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO 

 Homologar significa ratificar, confirmar, desta forma nessa etapa a primeira 
versão do processo (validado) é apresentado com todos os envolvidos do 
mapeamento, desde os executores até ao dono do processo, para que eles possam 
dar um feedback, e assim, verificar se há necessidade de ajustes quando a realidade 
do processo.  

Após isso, são designados as responsabilidades do dono do processo e do gerente do 
processo, e por fim, são definidas as restrições quanto a publicação do processo, e 
logo após isso, o mapa do processo é homologado, e indo então para a próxima e 
última etapa a publicação 
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SUBPROCESSO DE PUBLICAÇÃO 

 Na etapa da Publicação, são aplicadas as restrições que foram consideradas na 
homologação, principalmente se for um processo com informação sensível para a 
instituição, assim, fazer um ajuste quanto as informações que serão divulgadas. Após 
isso, exportar o mapa do processo em formato compatível ao site da instituição. Nesse 
momento, direciona-se ao público alvo do mapa do processo, público interno ou 
externo. 

FERRAMENTAS DE SUPORTE AO FRAMEWORK DE 
MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

FORMULÁRIO DE MAPA DE RISCO 

O formulário de mapa de risco é resultado da utilização de duas ferramentas 
importantes para adquirir conhecimento por meio de experiência de outras 
organizações, benchmarking e base de documentos(ALVES et al., 2018). O Escritório 
de Projetos e Processos da UFMT, disponibilizou um mapa de risco, o qual foi feito 
uma adaptação e algumas melhorias para melhor atender as necessidades latentes do 
PISAC.  

 O formulário elaborado para este trabalho tem o objetivo de identificar os 
eventos de riscos negativos que podem ocorrer, classificando quanto ao nível: 
Estratégico, Tático ou Operacional, e quanto a categoria do risco: Econômicos, 
Reputação, Políticos, Meio Ambiente, Processo, Tecnológicos, Pessoal e Infraestrutura 
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Após realizada a classificação do Nível organizacional do Evento e a categorização dos 
riscos, define-se o Risco Inerente do evento de risco, ou seja, a probabilidade de o 
evento ocorrer ou o impacto, caso esse evento ocorra. 
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Categoria do Risco

1. Econômicos: eventos que podem comprometer a capacidade do PISAC de contar 
com os recursos orçamentários necessários à realização de suas atividades, ou 
eventos que possam comprometer a própria execução orçamentárias. Desta forma, 
afetando negativamente o equilíbrio das contas. (Oscilações de preços, 
disponibilidade de capital.)

2. Reputação: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade em relação 
à capacidade da PISAC em cumprir sua missão institucional, interferem diretamente 
na imagem do órgão.

3. Políticos: Mudanças de governo, Legislação, Política pública e Regulamentos. 
Eleição de agentes do governo com novas agendas políticas e novas leis e 
regulamentos.

4. Meio ambiente: refere-se aos seguintes eventos: incêndios, inundações ou 
terremotos, que provocam danos a fábricas ou edificações, restrição quanto ao uso 
de matérias-primas e perda de capital humano.

5.Processo: modificações de processos sem alteração adequada nos protocolos 
administrativos, erros de execução de processo e terceirização da entrega a clientes 
sem uma supervisão adequada, implicando perda de participação de mercado, 
ineficiência, insatisfação do cliente e diminuição da fidelidade deste.

6.Tecnológicos: ameaças aos recursos humanos, ameaças físicas aos sistemas e 
ameaças digitais aos sistemas. (Integridade de dados, informações e sistemas.) 
Aumento de recursos para fazer face à variabilidade de volume, violações da 
segurança e paralisação, em potencial, de sistemas, provocando redução da carteira 
de pedidos, transações fraudulentas e incapacidade de se manter as operações.

7. Pessoal: situações e circunstâncias que podem causar tanto a paralisação 
temporária do desenvolvimento dos trabalhos até mesmo sua completa extinção. 
(capacidade dos funcionários, saúde e segurança dos funcionários, falha de 
planejamento, mudanças de equipes e riscos políticos que envolvam nomeações.)

8. Infraestrutura: disponibilidade de equipamentos, itens relativos à construção, 
manutenção e funcionamento dos edifícios do PISAC.

Categoria de Riscos
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No mesmo formulário, é feita identificação dos Controles Existentes para aquele 
processo em que pode ocorrer algum evento de risco. O método consiste em 
classificar o controle: Inexistente, Fraco, Mediano, Satisfatório e Forte, conforme as 
características do quadro acima com as legendas de Riscos Inerentes e Níveis de 
Riscos. Classificação tem um fator de Avaliação de Controle que irá indicar um novo 
nível de risco, que é chamado de risco residual. E a partir, desse novo nível de risco é 
possível classificar quanto as respostas que se deve dar a cada risco .  
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Riscos Inerentes Níveis de Riscos Resposta a Risco

Risco Baixo 1 Baixo Risco ≤ 10 Evitar

Risco Médio 2 Médio Risco ≤ 40 Reduzir

Risco Alto 5 Alto Risco ≤ 80 Compartilhar / 
Transferir

Risco Extremo 8 Extremo Risco ≤ 100 Aceitar

10

Legenda dos Riscos Inerente e Níveis de Riscos

NOME DESCRIÇÃO FATOR

Inexistente Controles inexistentes, mal desenhados ou mal 
implementados, isto é, não funcionais. 1

Fraco

Os controles têm abordagens ad hoc (para um fim 
específico), tendem a ser aplicados caso a caso, a 

responsabilidade é individual, havendo elevado grau 
de confiança no conhecimento das pessoas.

0,8

Mediano

Os controles implementados reduzem alguns 
aspectos do risco, mas não contemplam todos os 

aspectos relevantes devido a deficiências no 
desenho ou nas ferramentas utilizadas.

0,6

Satisfatório

Os controles implementados e sustentados por 
ferramentas adequadas e, embora passíveis de 

aperfeiçoamento, reduzem o risco 
satisfatoriamente.

0,4

Forte
Os controles implementados podem ser 

considerados a “melhor prática”, reduzindo todos os 
aspectos relevantes do risco.

0,2

Avaliação dos Controles Existentes
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Uma vez conduzido o preenchimento do formulário de risco as repostas possíveis são: 
evitar, reduzir, compartilhar e aceitar. Evitar – evitar o risco pode implicar o 
rompimento de uma cadeia de produção de valor, bem como a perda de 
oportunidades em um novo mercado, portanto nenhuma opção de resposta é 
aceitável. Reduzir – adotar ações para diminuir a probabilidade ou o impacto dos 
riscos, normalmente abrange decisões do negócio ao longo do dia. Compartilhar – 
reduzir a probabilidade ou o impacto dos riscos por meio da transferência ou 
compartilhamento de parte do risco. Aceitar – nenhuma medida é adotada para 
reduzir probabilidade ou o grau de impacto dos riscos. 

FICHA DE CADASTRO DE PROCESSOS  

Conforme o nome sugere, é um levantamento do processo que está sendo mapeado, 
a fim de ser utilizado como uma ferramenta de documentação do mapa de processos, 
o qual deve estar no repositório criado para cada processo. É interessante salientar 
que esta ficha cadastral, que é preenchida na etapa de mapeamento, pode ser 
utilizada no momento da publicação do mapa do processo.  
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Data Autor Descrição
Elaboração do Mapeamento

Processo Nome do Processo
Entrada(s) Eventos que iniciam o Processo

3 Saída(s) Resultados do Processo

4 Processos Relacionados Processos identificados que se 
relacionam

5 Sistemas auxiliares Sistemas utilizados na execução do 
processo

6 Documentos utilizados Documentos tramitados no processo ou 
utilizados durante sua execução

7 Atividades de controle Formas de controle do processo 
(planilhas, conferências etc.)

8 Indicadores Existentes ou propostos, seguindo a 
nomenclatura:

IV - Indicador de Volume
IT - Indicador de Tempo

IQ - Indicador de Qualidade
IF - Indicador Financeiro

9 Normatização
Normas sobre o processo, que o 

descreva, determine regras ou auxilie 
sua execução

Ficha de Cadastro de Processos
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QUESTIONÁRIO-MATRIZ PARA MAPEAMENTO DE PROCESSOS  

No que tange a modelagem, foi feito um questionário que faz parte do subprocesso 
de mapeamento como um documento essencial para entender o processo que foi 
escolhido pela ferramenta de priorização para ser mapeado. O questionário é utilizado 
nas entrevistas com as pessoas envolvidas na execução do processo a ser mapeado e 
são aplicadas perguntas-chave para levantamento das principais informações do 
processo a ser mapeado. 
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Ordem Roteiro

1 Quais os principais agentes responsáveis pela execução do processo?

2 Qual fase/etapa do processo demanda maior esforço dos envolvidos?

3 Quais outros processos que se relacionam com o processo, caso haja?

4 Quais colaboradores trabalham com o processo e como as demandas 
são distribuídas?

5 Quais os principais fatores que podem ocasionar o retardamento na 
entrega final do processo?

6 Existe alguma atividade que, na visão do dono do processo, possui um 
alto índice de retrabalho?

7 Como as demandas são tratadas pela unidade responsável? Existe 
priorização ou as demandas são atendidas por ordem de apresentação?

8 As demandas sempre vêm de outras unidades e um mesmo 
demandante?

9 Todas as atribuições e responsabilidades dos executores estão bem 
definidas?

10 Quais as principais reclamações dos demandantes? Caso haja alguma.

11 Quais sistemas e ferramentas são utilizados no processo?

12 O que o dono do processo espera com a realização deste trabalho?

Questionário
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CONCLUSÃO 
A partir do exposto, foi demostrado que a proposta consegue suprir de modo tácito 
um framework de mapeamento de processos tangível com a realidade e aplicabilidade 
que este se propõe. Sendo possível, fazer o mapeamento de todos os processos de 
uma plataforma tecnológica, e ser utilizado como prática na gestão estratégica de 
uma entidade, uma vez, que os fatores como informação e conhecimento sobre os 
riscos de um processo será mais claro para todos os stakeholders.  

Conforme proposto, foi possível relatar de forma técnica e concisa as etapas de 
mapeamento de processos, estruturado e esquematizado de forma que as 
ferramentas apresentadas podem ser aplicadas e adaptadas para as mais distintas 
plataformas tecnológicas.  
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ANEXO A - CARTA DE INTENÇÃO DO PISAC 
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Parque de Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído - PISAC 

1/1 
 

 

Brasília, 10 de abril de 2020 

Ofício n.03/2020 PISAC/UnB 
 
À Prof. Luciane Durante 
Coordenação PFONIT PF CUIABÁ / Universidade Federal de Mato Grosso 
 

Prezada Coordenadora, 

 

Apresentamos ao PROFNIT PF CUIABÁ, a Plataforma Tecnológica de Inovação e 

Sustentabilidade do Ambiente Construído (PISAC), sediado na Universidade de Brasília, campus 

Darcy Ribeiro, um ambiente de comunicação, interação, negociação e integração do setor 

público e privado, formando redes colaborativas para o atendimento de demandas dos 

detentores de interesse e da sociedade, atuando como um catalisador para concepção de 

projetos de pesquisa e extensão de forma colaborativa e disseminação de produtos e serviços 

tecnológicos para toda a sociedade. 

O PISAC promove a mudança de paradigmas em pesquisa por meio do desenvolvimento 

e da disseminação de inovações e tecnologias sustentáveis para processos e produtos na 

concepção e operação do ambiente construído, considerando a evolução do espaço. Se 

apresenta como um laboratório vivo do Parque de Ciência e Tecnologia (PCTec) da Universidade 

de Brasília (UnB). 

Nesse sentido, lhe apresentamos a demanda de contribuir para o alcance da inovação 

organizacional do PISAC, colaborando em seu framework de mapeamento dos processos 

finalísticos e de gestão, no âmbito das ações integradas da Rede Sustenta. 

Sem mais, nos colocamos à disposição para o compartilhando das informações 

necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos de forma colaborativa. 

 

 

 

Raquel Naves Blumenschein (Dra.) 
Diretora do PISAC 

PRO/FAU/UnB ʹ Mat. 137634 
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