
 

 

 

 

 

 

 

Modelagem, Análise e 

Proposição de Melhoria do 

Processo de Gestão de Projetos 

de Inovação do Polo de 

Inovação Fortaleza 

 

[Ano] 

Relatório sobre o Plano de Trabalho 
Realizado por: JOSIMARY HORTA DE ARAÚJO 

EM: 21/06/2021 

 
 



 

JOSIMARY HORTA DE ARAÚJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELAGEM, ANÁLISE E PROPOSIÇÃO DE MELHORIA DO PROCESSO DE 

GESTÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO DO POLO DE INOVAÇÃO 

FORTALEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
 

    A663m       Araújo, Josimary Horta de 

  Modelagem, análise e proposição de melhoria do processo de gestão de projetos de 

inovação do Polo de Inovação Fortaleza / Josimary Horta de Araújo; Orientação 

Cristiane Borges Braga. – Fortaleza, 2021. 

60 p. il. color. 

 

Relatório sobre o Plano de Trabalho que acompanha o trabalho final intitulado: 

Metodologia BPM para a melhoria da gestão de projetos de inovação: um estudo de 

caso no Polo de Inovação Fortaleza do Instituto Federal do Ceará, do Mestrado 

Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - 

PROFNIT 

 

 

1. Gestão da inovação tecnológica. 2. Gestão de projeto de PD&I. 3. Mapeamento 

                          de processos. I. Braga, Cristiane Borges (Orient.). II. Título. 

 

                                                                                                         CDD (23.ed.)  650  

Bibliotecária responsável: Etelvina Maria Marques Moreira CRB 3/Nº 615 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Unidades do IFCE no Estado do Ceará. ........................................................ 11 

Figura 2 - Organograma atual do IFCE. ......................................................................... 18 

Figura 3 – Setor de atuação e principais parceiros ......................................................... 19 

Figura 4 – Missão, Visão e Cadeia de Valor do IFCE ................................................... 20 

Figura 5 - Indicadores de desempenho relativas à Pesquisa no IFCE (período 2019-23)

 ........................................................................................................................................ 22 

Figura 6 - Estrutura Organizacional do PEIFCE ............................................................ 25 

Figura 7 - Indicadores de desempenho do PEIFCE ........................................................ 25 

Figura 8 - Cadeia de Valor Agregado do Macroprocesso Finalístico “Pesquisa” .......... 26 

Figura 9 - Cadeia de Valor Agregado do Processo Gerenciar Projeto PD&I................. 27 

Figura 10 - Cadeia cliente-fornecedor ............................................................................ 29 

Figura 11 - Necessidades e expectativas das partes interessadas no processo ............... 30 

Figura 12 - Indicadores de desempenho do Processo estudado...................................... 31 

Figura 13 - Atividades do subprocesso 1: Concepção do Projeto .................................. 32 

Figura 14 – Atividades do subprocesso 2: Planejamento do Projeto ............................. 32 

Figura 15 – Atividades do subprocesso 3: Execução do Projeto .................................... 34 

Figura 16 – Atividades do subprocesso 4: Controle do Projeto ..................................... 34 

Figura 17 – Atividades do subprocesso 5: Encerramento do Projeto ............................. 36 

Figura 18 - Contratar equipe de contrapartida IFCE ...................................................... 40 

Figura 19 - Registrar equipe de contrapartida IFCE....................................................... 40 

Figura 20 - Gerenciar contrapartida................................................................................ 42 

Figura 21 - Avaliar contratação de serviços e de aquisição de material......................... 42 

Figura 22 - Validar alteração de Plano de Trabalho ....................................................... 44 

Figura 23 - Registrar macroentrega ................................................................................ 46 



 

Figura 24 - Registrar evolução de macroentrega ............................................................ 46 

Figura 25 - Monitorar resultado do projeto .................................................................... 48 

Figura 26 - Monitorar finalização de Projeto ................................................................. 48 

Figura 27 - Problemas x causas x soluções .................................................................... 49 

Figura 28 - Solução prioritária........................................................................................ 52 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Resumo do perfil organizacional do IFCE .................................................... 20 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

BPM  Bussiness Process Management 

BPMN Bussiness Process Modeling Notation 

CONSUP Conselho Superior do IFCE 

EMBRAPII Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial 

EPCT Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

IFCE Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

MEC Ministério da Educação 

NIT Núcleo de Inovação Tecnológica 

PAA Plano Anual de Ações 

PD&I Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

PDCA Planejar, Desenvolver, Checar, Agir corretivamente 

PDI Plano de Desenvolvimento Institucional 

PEIFCE Polo EMBRAPII de Inovação IFCE / Polo de Inovação Fortaleza IFCE 

SEI Sistema Eletrônico de Informações 

SETEC Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

SIPPI Sistema de Projetos do Polo de Inovação 

SRINFO Sistema de Registro de Informações 

 



 

SUMÁRIO 

 

1. PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ................... 8 

1.1 Elaboração do Projeto de Plano de Trabalho ............................................................. 8 

2. ESTRATÉGIAS DE NEGÓCIO DO IFCE ............................................................... 10 

2.1 Informações sobre o IFCE ........................................................................................ 10 

2.1.1 Principais competências dos serviços prestados .................................................. 11 

2.1.2 Estrutura Regimental ............................................................................................. 12 

2.1.3 Setor de atuação e principais parceiros ................................................................ 19 

2.1.4 Missão, visão, valores institucionais ..................................................................... 19 

2.1.5 Indicadores de Desempenho Organizacional ....................................................... 21 

2.2 Informações sobre o Polo de Inovação ..................................................................... 22 

2.2.1 Atividades-fim e área de competência ................................................................... 23 

2.2.2 Estrutura Organizacional ...................................................................................... 24 

2.2.3 Indicadores de Desempenho do PEIFCE .............................................................. 25 

3. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO PROCESSO PROJETOS DE INOVAÇÃO NO 

PEIFCE ........................................................................................................................... 26 

3.1 Principais processos a partir do Macroprocesso Finalístico Pesquisa ...................... 26 

3.2 Processos de Trabalho do Processo “Gerenciar Projeto PD&I”............................... 27 

3.3 Levantamento dos Processos de trabalho da Gestão de Projetos de PD&I do PEIFCE

 ........................................................................................................................................ 27 

3.3.1 Normas Gerais ....................................................................................................... 28 

3.3.2 Normas subsidiárias .............................................................................................. 28 

3.3.3 Identificação dos Elementos do Processo ............................................................. 29 

3.3.4 Atividades de cada processo de trabalho .............................................................. 31 

3.3.5 Desenho dos Fluxogramas Atuais ......................................................................... 38 



 

4. ANÁLISE E PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS ....................................................... 49 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................... 53 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 56 

 

 



8 

 

 

1. PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

 

1.1 Elaboração do Projeto de Plano de Trabalho 

 

O Projeto de Plano de Trabalho foi elaborado utilizando a Metodologia BPM 

integrada a ferramentas de melhoria contínua, utilizando a notação BPMN, com o 

objetivo de analisar o Processo de Gestão de Projetos no âmbito do Polo de Inovação 

Fortaleza do Instituto Federal do Ceará.  

A escolha dos processos de negócio, alvo do estudo, baseou-se nas atividades 

com o maior nível de complexidade dentre aquelas mapeadas na disciplina de Oficina 

Profissional e na definição estabelecida no art. 11 do Regimento Interno do Polo de 

Inovação Fortaleza, que dispõe que o Coordenador de Projetos é o responsável pela 

gestão de projetos de PD&I em execução.  

Para a concretização do trabalho foi necessário o envolvimento das 

Coordenações de Projetos e Direção Geral do Polo de Inovação Fortaleza, interlocução 

com a Pró-reitoria de Administração e Planejamento, a Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação, e a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas. 

Esse projeto foi coordenado pela pesquisadora Josimary Horta de Araújo, 

responsável pela comunicação com as partes envolvidas no projeto, pelo levantamento 

de informações e dados pertinentes ao processo sob análise, pela condução de 

entrevistas, de reuniões de trabalho com a equipe do Polo e pela modelagem do 

processo, tudo sob a supervisão dos Professores Cristiane Borges Braga - Pró-Reitora de 

Ensino, e Tarique da Silveira Cavalcante - Diretor do Polo de Inovação Fortaleza. 

As comunicações com a supervisão foram realizadas conforme a necessidade, as 

reuniões com a equipe do Polo foram definidas em comum acordo com a Direção do 

PEIFCE.  

A partir do levantamento de informações sobre o BPM e sua aplicação na gestão 

pública, foi elaborado o Plano de Trabalho do Estudo de Caso, ao qual foi dividido em 

quatro fases: 1. Planejamento da melhoria do Processo estudado; 2. Contexto do 

Processo estudado; 3. Mapeamento do Processo estudado, e; 4. Análise e proposição de 

melhoria do Processo estudado. 

Na Fase 1, Planejamento da melhoria do Processo estudado, foram identificados 

os servidores e setores do IFCE cuja interlocução seria necessária para a compreensão 

do processo objeto da pesquisa; foi realizada capacitação em cursos de Introdução à 
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Gestão de Processos, Gestão de Processos com Foco em Inovação, de Mapeamento e 

Transformação de Processos, de Análise e Melhoria de Processos e de Modelagem de 

processos utilizando o Software Bizagi Modeler; e, definido o Plano de Trabalho do 

Estudo de Caso. 

Na Fase 2, Contexto do Processo estudado, foi necessário traçar o perfil da 

organização estudada (IFCE) e da unidade administrativa em foco (PEIFCE), por meio 

do estudo dos documentos relevantes para a estratégia institucional, da análise da cadeia 

de valor do IFCE, da identificação dos macroprocessos de negócio existentes e dos 

indicadores de desempenho dos Macroprocessos. Só foi possível traçar esses perfis 

através da análise de políticas institucionais e de documentos institucionais que 

estabelecem a estratégia da organização. 

Na Fase 3, Mapeamento do Processo estudado, foi realizado o levantamento das 

normas e das atividades relevantes para o processo, identificados os elementos que 

compõe o processo e após o mapeamento das atividades do processo estudado, realizado 

o desenho dos fluxogramas atuais, utilizando o BPMN1 no Software Bizagi Modeler.  

Por fim, na Fase 4, Análise e proposição de melhoria do Processo estudado, foi 

realizada a identificação dos principais problemas relacionados ao processo e analisadas 

as suas causas principais, utilizando as técnicas de Cadeia Cliente-fornecedor, 

Brainstormig, Brainwriting, Matiz GUT, Matriz BASICO, a fim de elaborar 

contramedidas a cada causa fundamental. 

 
1 Notação para Modelagem de Processos de Negócio – Business Process Modeling Notation: é a notação 

mais adotada mundialmente para desenhar modelos de processos de negócio. É uma notação baseada em 

fluxograma que apresenta uma série de ícones padrões para o desenho de processos, voltados a facilitar o 

entendimento do usuário. 
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2. ESTRATÉGIAS DE NEGÓCIO DO IFCE 

 

2.1 Informações sobre o IFCE 

 

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) teve sua criação em 1909 e a partir daí 

passou por inúmeras e sucessivas mudanças institucionais. Assim como a sociedade 

mudou ao longo desse tempo, assim foi com a entidade educacional, sobretudo em 

virtude dos avanços tecnológicos e da Educação a Distância que passou a fazer parte do 

contexto educacional brasileiro.   

Resultante da integração do Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará 

com as Escolas Agrotécnicas Federais de Iguatu e de Crato, o IFCE é uma autarquia 

integrante da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT).  

Atualmente, essa rede é vinculada ao Ministério da Educação – MEC e 

composta por 38 Institutos Federais, dois Centros Federais de Educação Tecnológica, 

pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 23 Escolas Técnicas vinculadas às 

Universidades Federais e pelo Colégio Pedro II. 

A Rede EPCT foi criada pela Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 2008; entre 

os propósitos da sua criação, destaca-se a ampliação do acesso da população à Educação 

Profissional e Tecnológica do país. Nessa perspectiva, o IFCE se insere como uma 

instituição de ensino superior, básica e profissional, com o formato pluricurricular e 

multicampi, especializado na oferta de educação profissional e tecnológica nas 

diferentes modalidades de ensino.  

O IFCE tem sua sede na cidade de Fortaleza, e é uma instituição que oferta 

educação básica, técnica e superior, nas diferentes modalidades de ensino, integrando os 

conhecimentos técnicos e tecnológicos com a prática pedagógica, e atualmente é 

composto por 35 unidades, sendo: uma reitoria e um polo de inovação, ambos situados 

na cidade de Fortaleza, e 33 campi, distribuídos por todo o território do Estado do 

Ceará, conforme apresenta a Figura 1. 

O IFCE possui autonomia para criar e extinguir cursos, bem como para registrar 

diplomas dos cursos por ele oferecidos, circunscrito ao Estado do Ceará, aplicando-se, 

no caso da oferta de ensino a distância, legislação específica. Rege-se pelos atos 

normativos, mencionados no caput do art. 1°, pela Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 

2008, e pelos seguintes instrumentos normativos: Estatuto, Regimento Geral, 

Resoluções do Conselho Superior e Atos da Reitoria. 
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Figura 1 - Unidades do IFCE no Estado do Ceará.2 

 
Fonte: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (2020). 

 

2.1.1 Principais competências dos serviços prestados 

 

As competências do IFCE estão definidas em lei de criação, ou seja, na Lei nº 

11.892, de 29 de dezembro de 2008, na qual dispôs que ele deve:  

 

Art. 6° Os Institutos Federais têm por finalidades e características: 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 

modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação 

profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 

II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo 

educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e 

tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais; 

III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 

profissional e educação superior, otimizando a infra-estrutura física, os 

quadros de pessoal e os recursos de gestão; 

 
2 Legenda: 01 – Acaraú; 02 – Acopiara; 03 – Aracati; 04 – Baturité; 05 – Boa Viagem; 06 – Camocim; 

07 – Canindé; 08 – Caucaia; 09 – Cedro; 10 – Crateús; 11 – Crato; 12 – Fortaleza; 13 – Guaramiranga; 14 

– Horizonte; 15 – Iguatu; 16 – Itapipoca; 17 – Jaguaribe; 18 – Jaguaruana; 19 – Juazeiro do Norte; 20 – 

Limoeiro do Norte; 21 – Maracanaú; 22 – Maranguape; 23 – Mombaça; 24 – Morada Nova; 25 – 

Paracuru; 26 – Pecém; 27 – Polo de Inovação Fortaleza; 28 – Quixadá; 29 – Reitoria; 30 – Sobral; 31 – 

Tabuleiro do Norte; 32 – Tauá; 33 – Tianguá; 34 – Ubajara e 35 – Umirim. 
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IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, 

identificados com base no mapeamento das potencialidades de 

desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 

Instituto Federal; 

V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em 

geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento 

de espírito crítico, voltado à investigação empírica; 

VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de 

ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e 

atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino; 

VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 

tecnológica; 

VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e 

tecnológico; 

IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de 

tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. 

 

2.1.2 Estrutura Regimental 

 

Em termos de estrutura organizacional, a Reitoria funciona como órgão 

administrativo central e suas atividades estão distribuídas nas seguintes áreas 

estratégicas: ensino, pesquisa, inovação e pós-graduação, extensão, administração e 

planejamento, gestão de pessoas, tecnologia da informação, assuntos estudantis, 

relações internacionais e comunicação social. Já os campi são unidades descentralizadas 

que possuem autonomia administrativa, financeira, patrimonial e pedagógica. 

A estrutura administrativa do IFCE vigente foi estabelecida pela Resolução n° 

040/CONSUP/IFCE/2015, de 14 de setembro de 2015, que aprovou alterações em seu 

Estatuto, e a dividiu em órgãos colegiados, órgãos executivos e administrativos e campi, 

e suas competências estabelecidas no Regimento Geral da instituição. A seguir é 

apresentada a organização geral do IFCE e as competências de cada área, segundo o 

Regimento Geral do IFCE, atualizado em 21.12.2020. 

 

Art. 3º A organização geral do IFCE compreende: 

I. ÓRGÃOS COLEGIADOS 

a) Conselho Superior; 

b) Colégio de Dirigentes; 

c) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

d) Conselho Inovação;  

e) Conselho Acadêmico. 

II. ÓRGÃOS EXECUTIVOS E ADMINISTRATIVOS  

I. REITORIA 

a) Secretaria dos Conselhos; 

b) Gabinete do Reitor; 

c) Órgãos de Apoio e Assessoramento. 

i. Assessorias Especiais; 

ii. Assessoria de Relações Internacionais; 
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iii. Departamento de Correição e Controle do IFCE; 

a. Coordenadoria de Apoio a Assuntos de Correição 

e Controle; 

iv. Ouvidoria Geral;  

v. Comissão Própria de Avaliação (CPA); 

a. Secretaria da CPA. 

vi. Comissão de Ética; 

vii. Comissão Interna de Supervisão do Plano de Cargos e 

Carreira dos Técnico Administrativos em Educação 

(CIS/PCCTAE); 

viii. Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). 

d) Pró-reitorias: 

i. Pró-reitoria de Ensino; 

ii. Pró-reitoria de Extensão; 

iii. Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação; 

iv. Pró-reitoria de Administração e Planejamento;  

v. Pró-reitoria da Gestão de Pessoas.  

e) Diretorias Sistêmicas; 

i. Diretoria da Gestão de Tecnologia da Informação; 

ii. Diretoria de Assuntos Estudantis. 

 

III. Campi. 

IV. Auditoria Interna.  

V. Procuradoria Federal.  

(...) 

Art. 4º O Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, é o órgão 

máximo do IFCE, e reunir-se-á bimestralmente e, em caráter extraordinário, 

quando convocado por seu Presidente ou por 2/3(dois terços) de seus 

membros. 

(...) 

Art. 5º O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, é o órgão de apoio às 

decisões da Reitoria e reunir-se-á uma vez por mês e, extraordinariamente, 

quando convocado por seu Presidente ou por 2/3(dois terços) de seus 

membros. 

(...) 

Art. 6º O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) é um órgão 

colegiado normativo e consultivo de Ensino, Pesquisa e Extensão, no âmbito 

do IFCE e reunir-se- á bimestralmente e, em caráter extraordinário, quando 

convocado por seu Presidente ou por 2/3 (dois terços) de seus membros. 

(...) 

Art. 9º O Conselho Acadêmico, órgão de caráter consultivo dos diversos 

campi, objetiva subsidiar-se com informações da comunidade, relativas a 

assuntos administrativos, de ensino, de pesquisa e de extensão, e avaliar as 

metas de atuação de sua política. 

(...) 

Art. 10 A O Conselho de Inovação é o órgão colegiado, consultivo e 

deliberativo no âmbito da área de Inovação, subordinado à Reitoria, e 

inserido na estrutura do IFCE pela Portaria Nº 781/GR de 20/10/2015, tendo 

por finalidade subsidiar a Diretoria do Polo de Inovação de Fortaleza, quanto 

ao atendimento dos critérios de elegibilidade dos projetos de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação e serviços tecnológicos a serem desenvolvidos 

pelo Polo. 

(...) 

Art. 11 A Reitoria é o órgão executivo do IFCE, cabendo-lhe a 

administração, coordenação e supervisão de todas as atividades da Autarquia. 

(...) 

Art. 12 O IFCE será dirigido por um reitor, escolhido por via de consulta aos 

servidores do quadro ativo permanente (docentes e técnico-administrativos) e 

aos discentes matriculados, nomeado na forma da legislação vigente, para um 
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mandato de 04 (quatro) anos, contados da data da posse, sendo permitida uma 

recondução. 

(...) 

Art. 14 A A Secretaria dos Conselhos Superiores, diretamente subordinada 

ao reitor, compete dar apoio ao Conselho Superior, Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão e ao Colégio de Dirigentes. 

(...) 

Art. 15 O Gabinete, dirigido por uma chefia designada pelo Reitor, é o órgão 

responsável por organizar, assistir, coordenar, fomentar e articular a ação 

política e administrativa da Reitoria. 

(...) 

Art. 46 A Pró-reitoria de Ensino tem como objetivos planejar, executar e 

acompanhar as políticas de ensino; formular diretrizes, de modo a integrar 

orgânica e sistemicamente o ensino no IFCE, em consonância com os 

princípios, objetivos e missão da Instituição e com as leis que regem o 

sistema educacional e, especificamente, a Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica. 

(...) 

Art. 64 A Pró-reitoria de Extensão tem como missão planejar, executar e 

acompanhar as políticas de extensão, formular diretrizes, de modo a 

promover a integração do conhecimento acadêmico e cultural, em parceria 

com a comunidade, permitindo uma relação transformadora entre o IFCE e a 

sociedade. 

(...) 

Art. 41 A Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação é o órgão 

responsável pela condução da pesquisa, pós-graduação e da inovação 

tecnológica no IFCE, em consonância com os princípios estatutários e 

regimentais. 

(...) 

Art. 28 A Pró-reitoria de Administração e Planejamento é o órgão 

responsável pelas políticas administrativas e de planejamento do IFCE, bem 

como pela coordenação e acompanhamento, nos diversos campi, das 

atividades de planejamento, orçamento, modernização administrativa, 

manutenção predial e de equipamentos, gestão de material e serviços, 

arquivo, contabilidade e finanças. 

(...) 

Art. 59 A Pró-reitoria da Gestão de Pessoas é um órgão seccional do Sistema 

de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, subordinado ao Reitor 

do IFCE, atuando como órgão de assessoramento na área da gestão de 

pessoas do IFCE. 

(...) 

Art.74 A Diretoria da Gestão da Tecnologia da Informação é o órgão 

responsável por promover a política de uso da Tecnologia da Informação, 

planejando, coordenando, supervisionando, e por dar assistência aos demais 

setores do IFCE. 

(...) 

Art.80 A Diretoria de Assuntos Estudantis tem o objetivo de estabelecer 

política, diretrizes, incentivar, planejar e acompanhar planos, programas e 

projetos, contribuindo para a melhoria do desempenho acadêmico e 

desenvolvimento integral do estudante. 

(...) 

Art. 19 Constituem-se órgãos de apoio e assessoramento: 

(...) 

§1º As assessorias especiais desenvolverão atividades e competências que 

serão estabelecidas pela portaria de sua designação. 

(...) 

Art.20. A Assessoria de Relações Internacionais tem por objetivo assessorar 

a Reitoria nos assuntos e projetos internacionais de intercâmbio, bem como 

auxiliar os demais setores do IFCE, na busca de aprimoramento acadêmico e 

profissional no Exterior. 
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(...) 

Art. 21 A O Departamento de Correição e Controle do IFCE, órgão ligado ao 

Reitor, inserido na estrutura organizacional do IFCE de acordo com as 

disposições do Decreto Nº 5.480, de 30 de junho de 2005, faz parte do 

Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, como unidade seccional 

cujo objetivo é de apurar desvios de conduta de agente público, vinculado ao 

IFCE. 

(...) 

Art. 24 A Ouvidoria Geral é órgão de assessoramento da Reitoria, integrante 

do sistema de ouvidorias públicas do Poder Executivo Federal, constituindo-

se em instância de controle e participação social, responsável pelo tratamento 

de manifestações (elogios, sugestões, solicitações, reclamações e denúncias) 

relativas aos serviços públicos pelo IFCE, com vistas ao aprimoramento da 

gestão pública. 

(...) 

Art.23 A Comissão Própria de Avaliação (CPA) prevista no Art. 11 da Lei 

no. 10.861, de 14 de abril de 2004 e regulamentada pela Portaria no. 2051, de 

19 de julho de 2004, do Ministério da Educação, é órgão colegiado de 

natureza deliberativa e normativa, no âmbito dos aspectos avaliativos 

acadêmicos e administrativos. 

(...) 

Art. 22 A Comissão de Ética tem por objetivo estabelecer os princípios que 

nortearão a conduta ética e profissional dos servidores do IFCE, devidamente 

amparados pelo Decreto 1171/94, na forma da alínea XVI, Capítulo II, que 

institui o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 

Executivo Federal, e regimento próprio. 

(...) 

Art. 26 À Comissão Interna de Supervisão do Plano de Cargos e Carreira dos 

Técnico administrativos em Educação (CIS/PCCTAE) caberá prestar 

assessoramento ao colegiado competente no IFCE e ao reitor, para 

formulação e acompanhamento da execução da política de pessoal técnico-

administrativo. 

(...) 

Art.25 Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) prestará 

assessoramento ao reitor do IFCE, para formulação e acompanhamento da 

execução da política de pessoal docente. 

(...) 

Art.85 Os campi do IFCE serão administrados por diretores gerais nomeados 

de acordo com o que determina o art. 13 da Lei Nº 11.892/2008, tendo seu 

funcionamento estabelecido em regimento aprovado pelo Conselho Superior. 

(...) 

Art.81 A Unidade de Auditoria Interna é o órgão técnico de controle, 

vinculado ao Conselho Superior, sujeito à orientação normativa e à 

supervisão técnica do órgão central e dos órgãos setoriais do Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal, em suas respectivas áreas de 

jurisdição. 

(...) 

Art.84 A Procuradoria Federal é o órgão de execução da Procuradoria-Geral 

Federal, responsável pela representação judicial e extrajudicial e pelas 

atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e 

certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades, 

inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial, 

observada a legislação pertinente. 

(...) 

 

Salienta-se que os órgãos executivos e administrativos estão listados no Inciso II 

– Reitoria e os campi são considerados como Sedes. Ressalte-se que o Polo de Inovação 
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Fortaleza tem algumas características de campus, contudo é subordinado à Reitoria, 

conforme será apresentado posteriormente. 

Quanto ao organograma do IFCE, se encontra disponível no sítio da instituição o 

Organograma em formato de lista, apresentado a seguir, e em formato vertical, 

diagramado na Figura 2. 

 

Organograma do Instituto Federal do Ceará em forma de lista 

1. Conselho Superior 

1.1 Conselho de Ensino, Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 

1.2 Comissão Própria de Avaliação 

2. Reitoria 

2.1 Gabinete 

2.1.1 Chefe de Gabinete 

2.1.2 Secretaria de Gabinete 

2.1.3 Secretaria dos Conselhos 

2.1.4 Coordenadoria de Diárias e Passagens 

2.1.5 Coordenadoria de Documentos e Arquivos 

2.1.6 Departamento de Comunicação Social 

2.1.6.1 Coordenadoria de Jornalismo e Imprensa 

2.1.6.2 Coordenadoria de Relações Públicas 

2.1.7 Curadoria do Memorial Dr. Raimundo César Gadelha de Alencar 

Araripe 

2.2 Assessorias 

2.2.1 Assessoria de Relações Internacionais 

2.2.2 Assessoria Especial de Infraestrutura 

2.3 Pró-reitorias 

2.3.1 Pró-reitoria de Ensino 

2.3.11 Assistente da pró-reitoria de Ensino 

2.3.1.2 Diretoria de Administração Acadêmica 

2.3.1.2.1 Departamento de Ensino Básico e Técnico  

2.3.1.2.2 Departamento de Ensino Superior 

2.3.1.2.3 Departamento de Ingressos 

2.3.1.2.4 Departamento de Educação Física e Esportes 

2.3.1.2.5 Departamento de Bibliotecas  

2.3.1.2.6 Pesquisador Institucional  

2.3.1.2.7 Coordenadoria de Gestão do Sistema Acadêmico  

2.3.1.2.8 Coordenadoria de Registros Acadêmicos 

2.3.1.2.9 Coordenadoria Técnico-pedagógico  

2.3.1.2.10 Coordenadoria de Análise da Qualidade dos Dados Acadêmicos  

2.3.1.3 Diretoria de Educação a Distância 

2.3.2 Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 

2.3.2.1 Assistente da pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 

2.3.2.2 Departamento de Pós-graduação 

2.3.2.2.1 Coordenadoria de Acompanhamento de Cursos Stricto e Lato Sensu 

2.3.2.3 Departamento de Pesquisa 

2.3.2.3.1 Coordenadoria de Apoio a Pesquisa 

2.3.2.3.2 Comitê de Ética em Pesquisa 

2.3.2.3.3 Comitê de Ética em Pesquisa Animal 

2.3.2.4 Departamento de Inovação 

2.3.2.4.1 Coordenadoria de Inovação Tecnológica 

2.3.2.4.2 Coordenadoria de Suporte a Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 

2.3.2.4.3 Coordenadoria de Projetos, Programas e Periódicos 

2.3.2.4.4 Coordenadoria de Publicações Científicas e Tecnológicas 

2.3.3 Pró-reitoria de Extensão 

2.3.3.1 Departamento de Extensão Acadêmica 

2.3.3.1.1 Coordenadoria de Empreendedorismo e Incubadoras  
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2.3.3.1.2 Coordenadoria de Cursos e Projetos de Extensão  

2.3.3.1.3 Coordenadoria de Estágios e Acompanhamento de Egressos 

2.3.3.2 Departamento de Extensão Social e Cultural 

2.3.3.2.1 Coordenadoria de Arte e Cultura 

2.3.3.2.2 Coordenadoria de Acessibilidade e Diversidade Étnico-Racial 

2.3.4 Pró-reitoria de Administração e Planejamento 

2.3.4.1 Assistente da pró-reitoria de Administração e Planejamento 

2.3.4.2 Diretoria de Gestão Orçamentária  

2.3.4.2.1 Coordenadoria de Finanças  

2.3.4.2.2 Coordenadoria de Orçamento 

2.3.4.3 Diretoria de Administração  

2.3.4.3.1 Coordenadoria de Aquisições 

2.3.4.3.2 Coordenadoria de Contratos 

2.3.4.3.3 Coordenadoria de Convênios  

2.3.4.3.4  Departamento de Materiais e Serviços Gerais  

2.3.4.3.4.1 Coordenadoria de Almoxarifado 

2.3.4.3.4.2 Coordenadoria de Patrimônio 

2.3.4.4 Diretoria de Desenvolvimento Institucional  

2.3.4.4.1 Departamento de Planejamento e Políticas Institucionais 

2.3.4.4.2 Coordenadoria de Controles e Normas 

2.3.4.5 Diretoria de Estatística Institucional  

2.3.4.6 Departamento de Infraestrutura 

2.3.5 Pró-reitoria de Gestão de Pessoas 

2.3.5.1 Assistente da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas 

2.3.5.2 Coordenadoria de Atendimento ao Usuário 

2.3.5.3 Departamento de Administração de Pessoal 

2.3.5.3.1 Coordenadoria de Pessoal 

2.3.5.3.2 Coordenadoria de Legislação e Normas 

2.3.5.3.3 Coordenadoria de Aposentadoria e Pensão 

2.3.5.3.4 Coordenadoria de Assistência à Saúde Suplementar 

2.3.5.3.5 Coordenadoria de Perícia Médica 

2.3.5.4 Departamento de Gestão de Pessoas  

2.3.5.4.1 Coordenadoria de Seleção e Movimentação 

2.3.5.4.2 Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação 

2.3.5.5 Departamento de Cadastro e Pagamento 

2.3.5.5.1 Coordenadoria de Cadastro e Benefícios 

2.3.5.5.2 Coordenadoria de Pagamentos 

2.4 Diretorias Sistêmicas 

2.4.1 Diretoria de Assuntos Estudantis 

2.4.2 Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação 

2.4.2.1 Departamento de Governança de TI 

2.4.2.2 Coordenadoria de Infraestrutura e Redes de Computadores  

2.4.2.3 Coordenadoria de Sistemas 

2.5 Auditoria Interna 

2.6 Procuradoria Jurídica 

2.7 Órgãos Assessores 

2.7.1 Departamento de Correição 

2.7.2 Coordenadoria de Governança 

2.7.3 Ouvidoria 

2.7.4 Comissão de Ética 

2.8 Colégio de Dirigentes 

2.8.1 Câmaras 

2.8.2 Fóruns 

3. Campi 

3.1 Conselho Acadêmico do Campus 
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Figura 2 - Organograma atual do IFCE. 

Fonte: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (2020). 

 

No estudo dos normativos, verifica-se que o PEIFCE tem subordinação à 

Reitoria, portanto deveria constar no Regimento Geral e ser retratado nos organogramas 

em formato vertical e em lista. 

A Pró-reitoria Administração e Planejamento foi alertada quanto a ausência de 

identificação visual da estrutura organizacional e competências do Polo de Inovação 

Fortaleza, tanto no organograma vertical quanto naquele em formato de lista e foi 

solicitada a sua correção. O 6° Regimento Geral do IFCE foi atualizado pela Resolução 

nº 38/CONSUP/IFCE/2020, de 21 de dezembro de 2020, e não consta essa correção. 

De acordo com o Demonstrativo dos cargos vagos e ocupados do IFCE, 

elaborado pela Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, e atualizado em 28/09/2020, as 

atividades-fim da instituição conta com participação ativa de 1.961 Professores de 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, distribuídos em subáreas distintas, de acordo 

com a necessidade dos campi, podendo expandir a sua capacidade para mais 177 

pessoas em futuro próximo. Em relação aos cargos de Técnicos-Administrativos em 

Educação, possui 1.596 cargos já ocupados, sendo que 3 deles foram extintos em 2019, 
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ou seja, assim que for desocupado não será permitido novo provimento; e 135 cargos de 

TAE se encontram desocupados, contudo em 43 deles existe vedação de provimento 

disposta por norma legal de 2018 e 2019. 

 

2.1.3 Setor de atuação e principais parceiros 

 

Para a realização das suas competências, o IFCE firma parcerias com 

instituições públicas (federais, estaduais, municipais) e privadas nacionais e 

internacionais. A Figura 3 abaixo ilustra a extensão das parcerias na atualidade. 

 

Figura 3 – Setor de atuação e principais parceiros 

 
Fonte: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (2020). 

 

2.1.4 Missão, visão, valores institucionais 

 

Toda essa estrutura organizacional foi organizada de maneira a cumprir com sua 

missão e visão institucional, as quais estão apresentadas na Figura 4: 
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Figura 4 – Missão, Visão e Cadeia de Valor do IFCE 

 
Fonte: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (2020). 

 

Em síntese, segue abaixo, na Tabela 1, o Resumo do Perfil organizacional do 

IFCE, com os elementos necessários para uma pré-análise adequada acerca do contexto 

em que os processos estão inseridos. 

 

Tabela 1 - Resumo do perfil organizacional do IFCE 

Perfil da Organização 

1. Nome da organização 

Instituto Federal de Educação do Ceará - IFCE 

2. Vinculação 

MEC – Ministério da Educação 

3. Poder 

Executivo  

4. Esfera ou o nível de Governo 

Federal 

5. Natureza jurídica 

Autarquia 

6. Composição da alta administração 
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Reitoria – 5 Pró-reitorias (de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, de Ensino, de 

Gestão de Pessoas, de Extensão e de Administração e Planejamento) – 2 Diretorias 

Sistêmicas (de Gestão de Tecnologia da Informação, de Assuntos Estudantis), 1 

Assessoria de Relações Internacionais. 

7. Número de servidores:  

2.362 (Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico) e 1.835 (Técnico-

Administrativos em Educação) 

8. Missão  

Produzir, disseminar e aplicar os conhecimentos científicos e tecnológicos na busca 

de participar integralmente da formação do cidadão, tornando a mais completa, visando 

a sua total inserção política, cultural e ética. 

9. Visão  

Ser referência no ensino, pesquisa, extensão e inovação, visando à transformação 

social e ao desenvolvimento regional. 

10. Valores 

Nas suas atividades, o IFCE valorizará o compromisso ético com responsabilidade 

social, o respeito, a transparência, a excelência e a determinação em suas ações, em 

consonância com os preceitos básicos de cidadania e humanismo, com liberdade de 

expressão, com os sentimentos de solidariedade, com a cultura da inovação e com 

ideias fixas na sustentabilidade ambiental. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

2.1.5 Indicadores de Desempenho Organizacional 

 

A partir do Macroprocesso Finalístico Pesquisa, foram identificados no PDI 

(2019-2023) os indicadores de desempenho organizacional, adaptado na Figura 5 

abaixo. 
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Figura 5 - Indicadores de desempenho relativas à Pesquisa no IFCE (período 2019-23) 

 
Fonte Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (2019). 

 

2.2 Informações sobre o Polo de Inovação 

 

O Polo de Inovação Fortaleza foi criado através da Portaria n° 1.291/MEC/2013, 

teve sua autorização de funcionamento estabelecida pela Portaria nº 819/MEC/2015, foi 

regulamentado por meio da Portaria n° 37/SETEC/MEC/2015, inserido na estrutura 

organizacional do IFCE por meio da Portaria n° 781/GR/IFCE/2015, e Regimento 

Interno aprovado através da Resolução n° 25/CONSUP/IFCE/2016. 

De acordo com a Portaria n° 1.291/MEC, de 30/12//2013, que estabelece 

diretrizes para a organização dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

e define parâmetros e normas para a sua expansão, o Polo de Inovação tem 

característica de campus, com identidade jurídica e quadro de pessoal próprios: 

 

Art. 3° Observados os objetivos, as finalidades, as características e a estrutura 

organizacional estabelecidos na Lei no 11.892, de 2008, a expansão dos 

Institutos Federais poderá ocorrer mediante a constituição e estruturação das 

seguintes unidades administrativas:  

I - Campus, (...);  

II - Campus Avançado, (...);  

III - Polo de Inovação, destinado ao atendimento de demandas das cadeias 

produtivas por Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e à formação 

profissional para os setores de base tecnológica; e  

IV - Polo de Educação a Distância, (...).  

 

Em relação ao funcionamento dos Polos de Inovação, a Portaria n° 

37/SETEC/MEC, de 29/10/2015, estabelece subordinação da unidade à Reitoria, desse 

modo suas metas e indicadores devem ser inclusos nos instrumentos institucionais de 

planejamento estratégico da Reitoria e prestado contas ao Conselho Superior: 
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Art.2° Os Polos de Inovação são destinados ao atendimento de demandas 

das cadeias produtivas por Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

(PD&I) e à formação profissional para os setores de base tecnológica, 

conforme estabelecido na Portaria nº 1.291, de 30 de dezembro de 2013. 

(...) 

Art. 4° Os Polos de Inovação deverão exercer suas atividades de pesquisa 

aplicada e prestação de serviços tecnológicos, em consonância com as 

demandas e necessidades dos setores da economia e da sociedade, com vistas 

ao desenvolvimento regional e nacional. 

§ 1º Deve-se garantir a participação de estudantes no Polo de Inovação, 

dando ênfase à dimensão educacional dos seus projetos. 

§ 2º Os Polos de Inovação devem desenvolver competências de prospecção, 

captação e gestão de recursos financeiros extraorçamentários, nos termos da 

legislação em vigor. 

Art. 5° A estruturação dos Polos de Inovação deverá considerara capacidade 

instalada de cada Instituto Federal, especialmente no que se refere ao seu 

quadro de pessoal, estrutura organizacional e orçamento consignado nas leis 

orçamentárias anuais, nos termos do art. 4º da Portaria nº 1.291, de 2013. 

Art. 6° Os Polos de Inovação serão vinculados à Reitoria do Instituto 

Federal e não se constituem em unidades de ensino. 

Parágrafo único. Os Polos de Inovação poderão atuar em articulação com 

outras unidades dos Institutos Federais para oferta decursos relacionadas às 

suas atividades, devendo as matrículas serem registradas no SISTEC pela 

unidade do Instituto responsável pela certificação do estudante. 

Art. 7° Os Polos de Inovação deverão anualmente apresentar seus Planos 

de Ação ao Conselho Superior do Instituto Federal ao qual está vinculado, 

descrevendo escopo de atuação, cronograma, mecanismos de prospecção e 

execução de projetos, dimensão educacional dos projetos, atividades e metas 

a serem alcançadas, indicadores de acompanhamento e forma de 

apresentação de seus resultados à sociedade. 

 

2.2.1 Atividades-fim e área de competência 

 

De acordo com o Regimento Interno do Polo de Inovação, seu objetivo geral é 

“atender as demandas das cadeias Produtivas por atividade de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação, formação profissional para os setores de base tecnológica e prestação de serviços 

tecnológicos”, tendo como principais atividades as de Desenvolvimento de Pesquisa e de 

Transferência de Tecnologia.  (IFCE, 2016) 

 

Art. 16. O Polo de Inovação irá desenvolver as seguintes atividades:  

I. Estabelecer Plano de Ação.  

II. Buscar parceiros empresariais para o desenvolvimento de projetos de 

PD&I, baseado em termo de cooperação, os quais devem prever aporte de 

recursos das partes;  

III. Desenvolver projetos de PD&I em atendimento as demandas das 

empresas;  

IV. Articular, preferencialmente, junto a Rede Federal de Educação 

Profissional de Ciência e Tecnologia (RFEPCT) os ativos de conhecimento e 

tecnológicos necessários à execução dos projetos.  

V. Efetuar pagamento de bolsas a estudantes e pesquisadores vinculados aos 

projetos, respeitada a legislação respectiva. 

VI. Efetuar aquisições de equipamento e insumos sempre que necessário para 

o desenvolvimento dos projetos, respeitados os procedimentos legais.  
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VII. Gerenciar a infraestrutura física de PD&I de forma a mantê-la sempre 

atualizada tecnologicamente e apta para o desenvolvimento de suas 

atividades.  

(...) 

Art.22. As atividades de pesquisa têm como objetivo formar recursos 

humanos para a pesquisa, a produção, o empreendedorismo e a difusão de 

conhecimentos culturais, artísticos, científicos e tecnológicos, sendo 

desenvolvidas em articulação com o ensino e a extensão, ao longo de toda a 

formação profissional. 

(...) 

Art.24. As atividades de extensão têm como objetivo apoiar o 

desenvolvimento social por meio da oferta de cursos e realização de projetos 

específicos.  

§1°. Os cursos de extensão são oferecidos com o propósito de divulgar 

conhecimentos tecnológicos à comunidade.  

§ 2°. As atividades de extensão poderão ocorrer na forma de programas, 

projetos, cursos, eventos e serviços, visando à integração do Polo de 

Inovação Fortaleza com segmentos da sociedade por meio de transferência de 

tecnologia. 

 

A área de competência do Polo de Inovação é o desenvolvimento de softwares 

de Sistemas Embarcados e Mobilidade Digital com aplicações baseadas em 

virtualização e computação em nuvem, tendo suas linhas de atuação ampliadas através 

do PAA PEIFCE (2020-2025), passando a: 1. Software e Protocolos para aplicações 

móveis e sistemas embarcados; 2. Computação em nuvem e virtualização; e, 3. 

Inteligência artificial e ciência de dados. 

 

2.2.2 Estrutura Organizacional 

 

Conforme ressaltado no item 2.1.2 e 2.2, o Polo de Inovação Fortaleza tem 

características de campus, com subordinação à Reitoria do IFCE, por se tratar de 

Unidade Gestora Executora. 

Suas as atividades-fim foram estabelecidas no seu Regimento Interno, aprovado 

pela Resolução n° 025/CONSUP/IFCE, de 13 de junho de 2016, e para o cumprimento 

dessas atividades, o PEIFCE conta com participação ativa de 4 (quatro) Professores de 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e 2 (dois) Técnicos-Administrativos em 

Educação, distribuídos entre as funções de Diretor do Polo, Chefe do Departamento de 

Administração e Planejamento, Coordenador da Coordenadoria de Prospecção, 

Coordenador da Coordenadoria de Projetos e Coordenador da Coordenadoria de 

Formação, hierarquicamente dispostos conforme a Figura 6. 
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Vale ressaltar que até março de 2020, o PEIFCE contou com a colaboração 

direta de 380 pessoas, sendo 12 pesquisadores-líderes, 100 pesquisadores e 268 

estudantes. 

 

Figura 6 - Estrutura Organizacional do PEIFCE 

 
Fonte: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (2015). 

 

2.2.3 Indicadores de Desempenho do PEIFCE 

 

A partir do PAA do Polo de Inovação Fortaleza (2020-2025), foi possível 

relacionar os seus indicadores de desempenho organizacional na Figura 7 abaixo. 

 

Figura 7 - Indicadores de desempenho do PEIFCE 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do PAA PEIFCE 2020-2025 (2021). 
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3. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO PROCESSO PROJETOS DE INOVAÇÃO 

NO PEIFCE 

 

3.1 Principais processos a partir do Macroprocesso Finalístico Pesquisa 

 

Levando-se em consideração a Cadeia de Valor do IFCE, o PDI 2019-2023 e o 

PAA 2018, é possível levantar os processos e desenhá-los conforme demonstrado na 

Figura 8 abaixo. 

As siglas PDCA que contam no desenho se referem ao Ciclo PDCA (planejar, 

desenvolver, checar, agir corretivamente), utilizado para o controle e melhoria contínua 

de processos e produtos. 

 

Figura 8 - Cadeia de Valor Agregado do Macroprocesso Finalístico “Pesquisa” 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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3.2 Processos de Trabalho do Processo “Gerenciar Projeto PD&I” 

 

A partir da definição dos processos acima, foi possível estabelecer a cadeia de 

valor dos processos de trabalho (subprocessos) na forma da Figura 9 a seguir. 

 

Figura 9 - Cadeia de Valor Agregado do Processo Gerenciar Projeto PD&I 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Os Processos de trabalho foram estruturados levando-se em consideração as 

etapas básicas de gestão de Projeto de Inovação: 

• Subprocesso 1: Concepção do Projeto; 

• Subprocesso 2: Planejamento do Projeto; 

• Subprocesso 3: Execução do Projeto;  

• Subprocesso 4: Controle do Projeto; 

• Subprocesso 5: Encerramento do Projeto. 

 

3.3 Levantamento dos Processos de trabalho da Gestão de Projetos de PD&I do 

PEIFCE 

 

De acordo com o Regimento Interno do Polo de Inovação, o Coordenador de 

Projetos é o responsável pela gestão de projetos de PD&I em execução, assim como 

pela intermediação entre líderes técnicos dos projetos e as empresas, in verbis:  

 

Art. 11. Ao Coordenador de Projetos do Polo de Inovação Fortaleza 

compete:  

I. Planejar e coordenar as atividades de elaboração e acompanhamento de 

propostas e negociações de projetos do Polo de Inovação Fortaleza;  

II. Acompanhar a execução dos projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação – PD&I - aprovados, bem como dos cronogramas de desembolso, 

planilhas de custos, relatórios parciais e finais;  

III. Enviar informações técnicas e administrativas dos projetos em 

execução e executados aos parceiros, quando solicitado;  

IV. Propor, coordenar, acompanhar e avaliar as políticas e diretrizes 

relativas ao recrutamento e seleção dos servidores que atuarão nos 

projetos do Polo de Inovação Fortaleza;  
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V. Identificar os ativos de conhecimento necessários para a execução dos 

projetos, pertencentes ou não a Rede Federal de Educação Profissional 

Científica e Tecnológica;  

VI. Firmar com os campi a participação de seus servidores em projetos de 

PD&I;  

VII. Desenvolver a proposta de projeto técnico e financeiro para em 

parceria com os professores especialistas, e apresentar às empresas;  

VIII. Auxiliar o NIT do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Ceará nas questões contratuais de transferência de tecnologia ou 

licenciamento de tecnologias do Polo de Inovação Fortaleza;  

IX. Coordenar a elaboração dos manuais de procedimentos das atividades 

da coordenadoria de Projetos. 

 

3.3.1 Normas Gerais 

 

Em pesquisa realizada nos normativos e processos administrativos do IFCE 

foram identificadas as normas abaixo que orientam diretamente o processo Gerenciar 

Projeto de PD&I: 

• Lei nº 8.958/94, lei das Fundações de Apoio; 

• Lei nº 10.973/2004, lei da Inovação; 

• Lei nº 13.243/2016, Marco Civil da Ciência, Tecnologia e Inovação; 

• Decreto Nº 9.283/2018, estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica no ambiente produtivo; 

• Resolução nº 04/CONSUP/IFCE/2018, que aprova o Regimento Interno do 

Conselho de Inovação; 

• Resolução nº 125/CONSUP/IFCE/2019, que regulamenta a Política Institucional 

de Inovação; 

• Resolução nº 35/CONSUP/IFCE/2020, que atualiza o regimento do NIT-IFCE. 

 

3.3.2 Normas subsidiárias 

 

Já as normas abaixo orientam subsidiariamente o processo Gerenciar Projeto de 

PD&I: 

• Lei nº 8.010/90, que regulamenta as importações de bens destinados à pesquisa 

científica e tecnológica; 

• Lei nº 8.666/93, Lei de licitações e contratos; 

• Lei nº 8.745/93, Contratação por tempo determinado; 

• Lei nº 12.462/2011, Regime Diferenciado de Contratações (RDC); 
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• Lei nº 12.772/2012, Estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério 

Federal. 

• Parecer Nº 00018/2019/GAB-PFIFCE/PFIFCE/PGF/AGU, que aprova a minuta-

padrão de acordo de parceria;  

• Portaria nº 110/GABR/IFCE/2019, que aprova o manual de convênios; 

• PORTARIA N. 0003/2020/PF-IFCE/PGF/AGU, que atualiza a minuta-padrão de 

acordo de parceria e a lista de verificação de documentos; 

• Resolução nº 80/CONSUP/IFCE/2017, que regulamenta a concessão de bolsas 

de ensino, extensão, pesquisa, desenvolvimento, inovação e intercâmbio no 

âmbito do IFCE; 

• Resolução nº 38/CONSUP/IFCE/2020, que atualiza o Regimento Geral do IFCE 

incluindo elementos relacionados à inovação. 

 

3.3.3 Identificação dos Elementos do Processo 

 

Conforme demonstra a Figura 10 a seguir, a cadeia cliente-fornecedor revela o 

relacionamento existente entre os clientes e fornecedores do processo, para a entrega de 

soluções inovadoras.   

 

Figura 10 - Cadeia cliente-fornecedor 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Para que o BPM obtenha melhoria de processos, faz-se necessária a busca 

contínua de adequação e readequação dos padrões do processo aos requisitos das partes 

interessadas.  

 

Figura 11 - Necessidades e expectativas das partes interessadas no processo 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

No estudo documental e durante as entrevistas realizadas, não foi confirmada a 

existência de indicadores de desempenho relativos ao processo estudado. De acordo 

com a metodologia, esses indicadores são elaborados a partir da identificação das 

necessidades e expectativas das partes interessadas. 

Dito isso, e considerando os normativos que tratam de construção de indicadores 

de desempenho, foi construída a Figura 12. 
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Figura 12 - Indicadores de desempenho do Processo estudado 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

3.3.4 Atividades de cada processo de trabalho 

 

Os Processos de trabalho do Processo Gerenciar Projeto PD&I do PEIFCE 

foram estruturados levando-se em consideração as etapas básicas de gestão de Projeto 

de Inovação que tem seu arcabouço lógico divididos em 5 fases  

1. Subprocesso 1: Concepção do Projeto - é a primeira das cinco fases do 

processo da gestão de projetos, nela compreendendo as atividades 

necessárias para o reconhecimento formal da existência de um 

determinado projeto. Nesta etapa o projeto ainda se encontra no campo 

de idealização. As atividades referentes a esse subprocesso estão 

descritas na Figura 13. 

2. Subprocesso 2: Planejamento do Projeto – o nome já deixa claro do que 

se trata. Projetos bem-sucedidos estão entre aqueles que são bem 

planejados. A probabilidade de sucesso aumenta na medida em que a 

equipe do projeto elabora estimativas e metas realistas de custos e 

prazos, desenvolve estratégias para antecipar problemas potenciais e 

emprega um conjunto simples e operacional de ferramentas. As 

atividades referentes a esse subprocesso estão descritas na Figura 14. 
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Figura 13 - Atividades do subprocesso 1: Concepção do Projeto 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
 

Figura 14 – Atividades do subprocesso 2: Planejamento do Projeto 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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3. Subprocesso 3: Execução do Projeto – esta fase é onde é realizada a 

coordenação das pessoas e de outros recursos para a realização do plano 

do projeto. As atividades referentes a esse subprocesso estão descritas 

na Figura 15. 

4. Subprocesso 4: Controle do Projeto – nesta fase pretende-se garantir que 

os objetivos do projeto estão sendo atingidos. Isso envolve atividades 

de monitoração, avaliação de progresso e realização de ações corretivas 

quando pertinentes. As atividades referentes a esse subprocesso estão 

descritas na Figura 16. 
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Figura 15 – Atividades do subprocesso 3: Execução do Projeto 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Figura 16 – Atividades do subprocesso 4: Controle do Projeto 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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5. Subprocesso 5: Encerramento do Projeto – esta é a última fase. Nela é 

organizada o encerramento e formalizada a aceitação do projeto, de 

modo que projetos similares podem se beneficiar do processo de 

aprendizado ocorrido nos projetos encerrados. As atividades referentes 

a esse subprocesso estão descritas na Figura 17. 
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Figura 17 – Atividades do subprocesso 5: Encerramento do Projeto 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Após levantamento realizado, foram identificadas 34 atividades distribuídas nos 

5 processos de trabalhos. Destas, 9 são atividades realizadas pelo Coordenador de 

Projeto do PEIFCE, que serão objeto de análise a seguir. 
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3.3.5 Desenho dos Fluxogramas Atuais 

 

Conforme citado anteriormente, foram identificadas no mapeamento dos 

processos de trabalho no PEIFCE nove atividades que são realizadas pelo Coordenador 

de Projeto: 

a) No Processo de trabalho 2 (Planejamento do Projeto) foi identificada 

apenas uma atividade. 

i) Contratar equipe de contrapartida IFCE; 

b) No Processo de trabalho 3 (Execução do Projeto) foram identificadas 

quatro atividades. 

i) Registrar equipe de contrapartida IFCE; 

ii) Gerenciar contrapartida; 

iii) Avaliar contratação de serviços e de aquisição de material; 

iv) Validar alteração de Plano de Trabalho; 

c) No Processo de trabalho 4 (Controle do Projeto) também foram 

identificadas quatro atividades. 

i) Registrar macroentrega; 

ii) Registrar evolução de macroentrega; 

iii) Monitorar resultado do projeto; 

iv) Monitorar finalização de Projeto. 

 

 

 

Cada atividade busca uma finalidade específica, conforme descrição abaixo: 

• Descrição da Atividade 4 do Processo de trabalho 2 (Figura 18): Antes da 

assinatura do projeto, o coordenador do projeto deve comprovar como 

será executará as atividades da sua contrapartida econômica. Para tanto, 

o coordenador deverá selecionar uma equipe para compor essa equipe e 

os membros que são servidores deverão enviar uma manifestação de 

interesse no respectivo projeto, listando quais serão suas atribuições. Este 
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processo visa demonstrar o processo de cadastro da equipe de 

contrapartida econômica. 

 

 

• Descrição da Atividade 3 do Processo de trabalho 3 (Figura 19): Este 

processo visa acompanhar a comprovação mensal de parte da 

contrapartida econômica do Polo de Inovação, no qual os professores 

coordenadores enviam declarações de membros da sua equipe atestando 

a carga horária individual dedicada ao projeto. Essa declaração é 

acompanhada, contabilizada e arquivada junto ao Polo de Inovação. 
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Figura 18 - Contratar equipe de contrapartida IFCE 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Figura 19 - Registrar equipe de contrapartida IFCE 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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• Descrição da Atividade 4 do Processo de trabalho 3 (Figura 20): Esse 

processo visa contabilizar a contribuição mensal da contrapartida 

econômica dos projetos vigentes. 

 

 

 

• Descrição da Atividade 5 do Processo de trabalho (Figura 21): Esse 

processo objetiva descrever o processo de contratação de serviços de 

terceiros e de aquisição de material de consumo para os projetos 

vigentes, seguindo as recomendações contidas no manual de operação da 

EMBRAPII. 
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Figura 20 - Gerenciar contrapartida 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Figura 21 - Avaliar contratação de serviços e de aquisição de material 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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• Descrição da Atividade 6 do Processo de trabalho 3 (Figura 22): O Plano 

de Trabalho (PT) poderá sofrer alterações no decorrer da sua execução, 

como por exemplo adicionar pessoas na equipe ou adquirir material de 

consumo ou contratar um serviço de terceiros. Toda solicitação de 

alteração do Plano de Trabalho (PT) deve ser validado pelo Polo de 

Inovação. Esse processo objetiva descrever o processo de alteração do 

PT. 
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Figura 22 - Validar alteração de Plano de Trabalho 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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• Descrição da Atividade 2 do Processo de trabalho 4 (Figura 23): Uma 

Macroentrega só é considerada como entregue quando o coordenador do 

projeto apresenta o termo de aceite assinado pela empresa cliente, 

atestando que aquela entrega foi realizada. Ao receber este documento, o 

Polo de Inovação o envia para EMBRAPII por meio do Sistema de 

Registro de Informações (SRINFO). Esse processo visa descrever o 

processo de registro da macroentrega no sistema SRINFO. 

 

 

 

• Descrição da Atividade 3 do Processo de trabalho 4 (Figura 24): Para que 

a EMBRAPII tenha ciência da execução dos projetos de forma geral, o 

Polo de Inovação registra, mensalmente, a evolução do projeto através do 

percentual de conclusão das macroentregas previstas, indicando se houve 

atraso ou não. Esse processo descreve a maneira de registrar essa 

evolução. 
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Figura 23 - Registrar macroentrega 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Figura 24 - Registrar evolução de macroentrega 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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• Descrição da Atividade 8 do Processo de trabalho 4 (Figura 25): Os 

projetos em execução devem necessariamente envolver inovação. 

Regularmente, mas não obrigatoriamente, é possível que ao final do 

projeto, exista solicitação de proteção à Propriedade Intelectual (PI) 

gerada no respectivo projeto. Dada as características de atuação do Polo 

de Inovação Fortaleza, geralmente esses pedidos são de depósito de 

Patentes ou registro de Software. Esse processo visa descrever o 

gerenciamento dessa PI. 

 

 

 

• Descrição da Atividade 13 do Processo de trabalho 4 (Figura 26): Toda 

movimentação do projeto deve ser feita durante a vigência contratual do 

mesmo. Dessa forma, é necessário monitorar a data de finalização do 

projeto para que todas as despesas sejam gastas ainda dentro do prazo. 

Nos casos da não execução de algum recurso, deve-se atentar para 

manter os percentuais mínimos entre as partes de acordo com as normas 

EMBRAPII. Esse processo descreve como é feito o monitoramento dos 

projetos em finalização. 
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Figura 25 - Monitorar resultado do projeto 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Figura 26 - Monitorar finalização de Projeto 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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4. ANÁLISE E PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS 

 

Após análise das atividades modeladas e apresentadas no subitem 3.3.5, foi 

realizada a identificação dos problemas mais comuns no processo estudado, realizado 

levantamento das variáveis que influenciam no problema, analisadas as causas mais 

prováveis e confirmada as hipóteses. A partir daí, foram encontradas possíveis soluções, 

conforme apresentado na Figura 27 abaixo.  

 

Figura 27 - Problemas x causas x soluções 

MACROPROCESSO FINALÍSTICO PESQUISA 

PROCESSO GESTÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO DO PEIFCE 

RELAÇÃO DE 

PROBLEMAS 
CAUSA FUNDAMENTAL POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

Sobrecarga de sistemas 

para acompanhar a 

execução do Projeto 

(SEI, SRINFO, SIPPI, 

TRELLO e EXCEL) 

Ausência de funcionalidade de 

gestão dos projetos de PD&I no 

SIPPI 

Criar funcionalidade de gestão dos 

projetos de PD&I no sistema 

SIPPI, que possa incluir tarefas 

que hoje são realizadas com o uso 

do Excel e do Trello 

Controle do Projeto 

realizada por e-mail 

institucional 

Ausência de funcionalidade de 

gestão dos projetos de PD&I no 

SIPPI 

Criar funcionalidade de gestão dos 

projetos de PD&I no sistema 

SIPPI, que possa incluir tarefas 

que hoje são realizadas com o uso 

do E-mail Institucional 

Termo de Aceite de 

Macroentregas atrasadas 

Atraso na devolução pela 

empresa-cliente. Esquecimento 

do Coordenador do Projeto. 

Desconformidade do 

documento. 

Capacitação de todos os 

servidores sobre Gestão de 

Projetos de PD&I. Elaboração de 

manual de processo de Gestão de 

PD&I no âmbito do PEIFCE. 

Declarações de carga 

horária de contrapartidas 

com atraso 

Falta de conhecimento das 

consequências para o 

andamento do projeto e repasse 

de recursos. Esquecimento do 

Coordenador do Projeto. 

Capacitação de todos os 

servidores sobre Gestão de 

Projetos de PD&I. Criar 

funcionalidade no SIPPI para 

envio de cobrança da declaração 

ao coordenador do projeto 

Servidor (contrapartida) 

não cadastrado no SIPPI 

Quadro de pessoal no PEIFCE 

diminuto voltados para a 

capacitação de servidores, sem 

normativos objetivos voltados 

para o servidor em geral 

Capacitação de todos os 

servidores sobre Projetos de 

PD&I. Elaboração de manual de 

processo de Gestão de PD&I no 

âmbito do PEIFCE. 

Descumprimento aos 

normativos vigentes 

Falta de conhecimento dos 

normativos vigentes 

Capacitação de todos os 

servidores sobre Projetos de 

PD&I. Elaboração de manual de 

processo de Gestão de PD&I no 

âmbito do PEIFCE. 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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A seguir será explicado sinteticamente cada sistema atualmente utilizado pelo 

Coordenador de Projetos do PEIFCE. 

• SRINFO (SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMAÇÕES) onde a 

EMBRAPII acompanha continuamente as atividades de prospecção, 

negociação, contratação de projetos das Unidades Credenciadas. O 

sistema é composto pelos seguintes blocos de informações: 1. 

Moderações; 2. Parceria; 3. Unidades; 4. Prospecções; 5. Negociações; 6. 

Projetos; 7. Financeiros; 8. Análises; e, 9. Prestações de Contas. 

• SEI (Sistema Eletrônico de Informações) que uma ferramenta de 

produção e gestão de documentos e processos eletrônicos, desenvolvido 

pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e utilizado no IFCE 

a partir de 02 de janeiro de 2018. 

• SIPPI (Sistema de Projetos do Polo de Inovação) utilizado pelo PEIFCE 

para cadastramento de pesquisadores e elaboração do plano de trabalho 

dos projetos, com a identificação do projeto, os coordenadores do projeto 

(pesquisador credenciado no PEIFCE + coordenador indicado pela 

empresa-cliente), a descrição técnica do projeto, a definição de etapas e 

prazos de macroentregas, a definição do cronograma de atividades, o 

orçamento e a contrapartida do IFCE. 

• TRELLO é um aplicativo de gerenciamento de projeto, que utiliza um 

sistema de quadros virtuais para gerenciamento das tarefas, seguindo o 

modelo kanban. 

• EXCEL é um editor de planilhas, produzido pela Microsoft para 

computadores, que serve para organizar e controlar informações. 

Para o problema identificado em relação à sobrecarga de sistemas utilizados no 

acompanhamento dos Projetos, sugere-se criar nova funcionalidade de gestão de 

projetos de PD&I no sistema SIPPI.  

Ao longo dos anos a quantidade de projetos em execução vem aumentando 

gradualmente. De mar/2015 a mar/2020, foram 60 projetos e, de acordo com o PAA do 

PEIFCE (2020-2025), tem-se a meta de realizar outros 56 projetos. Como os projetos 

não excluídos na planilha de controle no Excel, nem nos quadros virtuais no Trello, 

sugere-se que as tarefas realizadas neles sejam adaptadas no sistema SIPPI, com a 

criação da funcionalidade de gestão de gestão de projetos de PD&I. 
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Da mesma forma, o controle de execução que é realizado pelo e-mail 

institucional seja adaptado no SIPPI. Quanto ao controle de documentos recebidos por 

e-mail, este pode ser realizado pelo sistema SEI, já que se trata de gestão de 

documentos. 

Outra tarefa que pode ser solucionada com essa nova funcionalidade é a entrega 

de declarações de carga horária de contrapartida do IFCE, que constantemente chegam 

em atraso. O Coordenador de Projetos do PEIFCE espera que ocorra o atraso de 2 (dois) 

meses no prazo acordado para realizar a cobrança da declaração ao Coordenador do 

Projeto. Muitas vezes esse atraso se dá por esquecimento por parte do coordenador ou 

ainda desconhecimento das implicações no projeto devido seu atraso. A fim de evitar a 

suspensão do projeto por esse motivo, sugere-se a capacitação dos coordenadores do 

projeto e que o sistema SIPPI dispare e-mail para o coordenador evidenciando a 

ocorrência de atraso da declaração, a partir do 15° dia após o prazo acordado de entrega, 

renovado a cada 15 (quinze) dias automaticamente, até que seja realizado o aceite do 

documento pelo PEIFCE.  

Em relação aos problemas de atraso do termo de aceite de macroentrega em face 

de desconformidade do documento, de servidor (contrapartida) que não está cadastrado 

no SIPPI e de descumprimento de normativos vigentes, propõem-se a elaboração de 

manual de processo de Gestão de Projetos PD&I no âmbito do Polo de Inovação 

Fortaleza como solução paralela à capacitação dos coordenadores do projeto. 

Em se tratando do impacto do problema ao desempenho do processo estudado, 

foi utilizada a Matriz GUT para priorizar o problema, os quais foram ordenados na 

Figura 27, considerando prioridade de cima para baixo. 

Para estabelecer a priorização da solução foi utilizada a Matriz BASICO, 

ferramenta que identifica a solução prioritária levando-se em consideração os 

Benefícios para a organização, a Abrangência da solução, a Satisfação dos clientes 

internos, os Investimentos necessários para efetivá-la, o Cliente externo satisfeito, e, por 

último, Operacionalização ou exequibilidade da solução. 
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Figura 28 - Solução prioritária 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

De acordo com o resultado demonstrado na Figura 28, a solução prioritária para 

melhoria do processo de Gestão de Projetos PD&I é a elaboração de manual relativo ao 

processo no âmbito do PEIFCE. 



53 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho apresentou um Estudo de Caso sobre a utilização da 

Metodologia BPM para a melhoria do processo de gestão de projetos de inovação no 

âmbito do Polo de Inovação Fortaleza do IFCE. 

Portanto, objetivou, principalmente, analisar os processos de gestão de projetos 

de inovação existentes no Polo de Inovação Fortaleza do IFCE e propor melhorias que 

mitiguem os esforços empregados pelo Coordenador de Projetos do PEIFCE em 

atividades que não agregam valor. 

Para compreender o sequenciamento do processo e identificar possíveis 

gargalos, foi realizada a modelagem dos processos de negócio utilizando o BPMN.  

Após realização dessa etapa, foi possível observar que: 

• o Macroprocesso Finalístico Pesquisa possui 3 processos de gestão 

hierarquicamente subordinados (pós-graduação, produção científica e 

inovação tecnológica); 

• o Processo de Inovação tecnológica possui no mínimo 4 processos de 

gestão hierarquicamente subordinados, mas que obedecem às etapas do 

ciclo PDCA (Planejar, Fazer, Verificar e Agir); 

• o Processo objeto dessa pesquisa está inserida dentro dos processos de 

gestão referentes à etapa de Fazer, do ciclo PDCA, vinculados ao 

processo de Inovação tecnológica; 

• o Processo Gestão de Projetos de Inovação (ou Gerenciar Projeto PD&I) 

possui no âmbito do PEIFCE: 

o 5 processos de trabalho que correspondem às etapas de um 

projeto (concepção, planejamento, execução, controle e 

encerramento); 

o 34 atividades divididas em 5 processos de trabalho; 

o 9 atividades sob a responsabilidade do Coordenador de Projetos.  

Além disso, para mitigar as atividades do Coordenador de Projetos que não 

agregam valor ao Polo de Inovação Fortaleza, foram levantados os problemas, causas 

fundamentais e principais soluções, utilizando técnicas de melhoria contínua, onde: 

• foi identificado o problema prioritário “Sobrecarga de sistemas para 

acompanhar a execução do Projeto (SEI, SRINFO, SIPPI, TRELLO e 
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EXCEL)”, onde foi proposto criação de funcionalidade de gestão de 

projetos de PD&I no sistema SIPPI; 

• foi identificada a solução prioritária “Elaboração de manual de processo 

de Gestão de PD&I” no âmbito do PEIFCE. 

Com base na literatura existente, conclui-se que esse estudo não abordou todas 

as etapas do ciclo BPM, restando ao PEIFCE a realização das seguintes etapas para 

efetivação da referida metodologia: 

• Implantar processo: a ser realizada por meio da implantação da solução 

prioritária, acompanhada de elaboração, divulgação e capacitação do 

público-alvo; 

• Monitorar processo: revisitar o processo para verificar se o problema foi 

resolvido e identificar outras oportunidades de melhoria. É fundamental 

que os indicadores de desempenho do processo sejam estabelecidos; 

• Corrigir processo: após a análise dos resultados encontrados na etapa de 

monitoramento, e com base nos indicadores de desempenho do processo, 

realizar ajustes e melhorias na implementação do processo. 

No âmbito do IFCE, em face que o Polo de Inovação Fortaleza tem característica 

de campus, considera-se que a estratégia da instituição precisa ser revisitada para 

melhoria dos seguintes pontos: 

• Atualizar o organograma do IFCE (vertical e em formato de lista) para 

ser possível identificar a unidade PEIFCE na estrutura do IFCE; 

• Elaborar o organograma do PEIFCE em formato vertical, pois atualmente 

só está representado na resolução que o insere na estrutura 

organizacional em formato de lista; 

• Incluir as metas, objetivos, estratégias e indicadores de desempenho 

referentes ao PEIFCE no PDI, PAA e Relatório de Gestão do IFCE, pois 

se trata de unidade administrativa com personalidade jurídica e 

regimento interno próprios sem identificação nos documentos 

institucionais; 

• Estabelecer quadro de pessoal próprio do PEIFCE, pois foi verificado 

que os servidores atuantes na unidade pertencem a outras unidades do 

IFCE e estão em exercício no Polo por serem titulares de funções 

gratificadas ou cargos de direção; 
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• Estabelecer delegação de competência ao diretor do PEIFCE para a 

celebração de acordos e contratos, assim como para assinatura de editais, 

dentre outras atividades que foram delegadas aos diretores de campus. 

Esses fatores foram elementos dificultadores na identificação do modelo lógico 

do IFCE, na análise do processo estudado e no alinhamento da estratégia de negócio do 

IFCE ao desempenho do processo estudado com foco no cliente e demais partes 

interessadas. 
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