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RESUMO

PEREIRA,  Márcia  Cristina  dos  Santos.  ANÁLISE  E  PROPOSIÇÕES  DE
MELHORIAS  DE  PROCESSOS  NO  SETOR  DE  REGISTRO  ACADÊMICO  DO
CAMPUS CAMPOS  CENTRO  DO  INSTITUTO  FEDERAL  FLUMINENSE.  Ano
2017.  Trabalho de Conclusão (Curso de Pós-Graduação  lato sensu em Formação
Pedagógica para a Docência na Educação Profissional e Tecnológica) – Instituto
Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2017.

O objetivo deste trabalho é analisar o desenvolvimento das atividades do Registro
Acadêmico  (RA)  do  campus Campos  Centro  do  Instituto  Federal  Fluminense  e
propor  melhorias  nos  seus  processos.  A motivação  para  a  implementação  de
melhorias nos processos se dá pelo fato do campus Campos Centro ser histórico,
centenário, contando com cerca de 6000 estudantes em seu quadro, e para atendê-
los com qualidade há necessidade de melhorias e informatização. A metodologia
seguida  para  o  desenvolvimento  deste  trabalho  foi  a  seguinte:  estudo  de
documentos e artigos referentes à Educação Profissional e Tecnológica (EPT), ao
Instituto  e  ao  Registro  Acadêmico;  análise  dos  fluxos  dos  processos  atuais  do
Registro;  reuniões  entre  os  stakeholders, para  levantamento  de  problemas  nos
processos do setor de RA; utilização de questionário realizado pela Diretoria de
Gestão Acadêmica do  campus Campos Centro sobre a qualidade do atendimento
prestado no setor; proposição de soluções para a melhoria do atendimento e do seu
desdobramento nos demais processos; bem como levantamento de necessidade de
informatização  com  base  nos  problemas  identificados.  O  desenvolvimento  de
etapas desta metodologia contou com a participação de estudantes da graduação,
que  tiveram  a  oportunidade  de  vivenciar  na  prática  conhecimentos  teóricos
adquiridos em sala de aula.

Palavras-chave:  Registro  Acadêmico.  Processo  de  Atendimento.  Educação
Profissional e Tecnológica.

 



RESUMEN

PEREIRA,  Márcia  Cristina  dos  Santos.  ANÁLISIS  Y  PROPOSICIONES  DE
MEJORAS DE PROCEDIMIENTOS EN EL SECTOR DE REGISTRO ACADÉMICO
DEL CAMPUS  CAMPOS  CENTRO  DEL INSTITUTO  FEDERAL FLUMINENSE.
Año 2017. El trabajo de conclusión (Curso de Postgrado lato sensu en Formación
Pedagógica para la Docencia en la Educación Profesional y Tecnológica) - Instituto
Federal de Santa Catarina, Florianópolis / SC, 2017.

El objetivo de este trabajo es analizar el desarrollo de las actividades del Registro
Académico (RA) del  campus Campos Centro del  Instituto  Federal  Fluminense y
proponer mejoras en su proceso de atención a las comunidades, interna y externa.
La motivación para la implementación de mejoras en este proceso se da por el
hecho de que el campus Campos Centro es histórico, centenario,  contando con
cerca de 6000 estudiantes en su cuadro, lo que hoy sobrecarga al sector, habiendo
necesidad de mejoras e informatización. La metodología seguida para el desarrollo
de este trabajo fue la siguiente: estudio de documentos y artículos referentes a la
Educación Profesional  y Tecnológica (EPT), al  Instituto y al  Registro Académico;
análisis de los flujos de los procesos actuales del Registro; evaluación de la calidad
de la atención prestada en el  sector por medio de la aplicación de cuestionario;
reuniones  entre  los  stakeholders,  para  el  levantamiento  de  problemas  en  los
procesos;  la  propuesta  de  soluciones  para  la  mejora  de  la  atención  y  de  su
desdoblamiento en los demás procesos; así como el levantamiento de la necesidad
de informatización sobre la base de los problemas identificados. El desarrollo de
etapas  de  esta  metodología  contó  con  la  participación  de  estudiantes  de  la
graduación  y  del  posgrado,  que  tuvieron  la  oportunidad  de  experimentar  en  la
práctica conocimientos teóricos adquiridos en el aula.

Palabras clave: Expediente académico. Calidad del servicio. Educación Profesional
y Tecnológica.
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1 INTRODUÇÃO

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, de acordo com a

Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL), definem-se da seguinte forma:

instituições  de  educação  superior,  básica  e  profissional,  pluricurriculares  e

multicampi, especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica (EPT)

nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos

técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas. Uma das finalidades e

características dos Institutos Federais, presentes nessa mesma lei, no artigo 6º, é:

ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis
e  modalidades,  formando  e  qualificando  cidadãos  com  vistas  à
atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase
no  desenvolvimento  socioeconômico  local,  regional  e  nacional.
(BRASIL. Art. 6°, Lei 11.892, de 29/12/2008,).

De  acordo  com  essa  lei  e  segundo  Fernandes  (2009),  é  notória  a

necessidade de novo paradigma de gestão para estas Instituições, considerando

sua estrutura organizacional e amplitude de oferta de níveis de educação, além da

articulação do ensino com pesquisa e extensão. Além disso, neste âmbito, é preciso

gerenciar seus processos com foco principal no usuário/estudante. Dentro desse

contexto, o presente trabalho tem como base o Instituto Federal Fluminense (IFF),

campus Campos Centro, com o propósito de melhoria de atendimento em um de

seus setores essenciais, que é o Registro Acadêmico (RA).

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFF (IFF,

2010-2014),  no  início  do  século  passado,  o  então presidente  da república,  Nilo

Peçanha,  implantou  as  escolas  de  Aprendizes  e  Artífices  nas  capitais.

Excepcionalmente, no estado do Rio de Janeiro, a escola foi instalada na cidade de

Campos dos Goytacazes, uma vez que o presidente Nilo Peçanha é natural desta

cidade.  Considera-se  que  o  campus Campos  Centro  foi  criado  em 1910  como

escola de Aprendizes e Artífices, oferecendo cinco cursos de nível  primário.  Em

meados da década de 60 transformou-se em Escola Técnica Federal de Campos

(ETFC),  com  novos  cursos.  No  final  da  década  de  1990  a  Escola  Técnica

transformou-se em Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) e passou a

oferecer  cursos  de  graduação.  Em  2004,  além  dos  cursos  de  ensino  médio  e

técnico,  oferecia  nove cursos superiores,  três pós-graduações Lato Sensu e  um

uma Stricto Sensu. A Lei 11.892 de 29/12/2008, como já citada, criou os Institutos
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Federais, transformando o CEFET/Campos em Instituto Federal Fluminense, tendo

como  campus mais  antigo  o campus Campos Centro.  Este  campus atualmente

conta,  segundo informação da Diretoria  de Gestão de Pessoas (DGP),  com um

quadro de aproximadamente 700 servidores e 6000 estudantes, conforme dados do

Sistema Qualidata do Registro Acadêmico (RA), nos diversos níveis e modalidades

de ensino, envolvendo: cursos técnicos, de bacharelado, licenciaturas, engenharias,

especializações, mestrados etc.

Devido ao seu tempo de existência  e,  consequentemente,  ao  número de

estudantes, percebem-se a partir das reuniões de brainstorming,  das análises dos

processos feitas no GT e da pesquisa com os Coordenadores de Curso realizada

pela  Diretoria  de  Gestão  Acadêmica  do  campus diversos  problemas,  sendo  um

deles a necessidade de aperfeiçoar os procedimentos do seu Registro Acadêmico,

setor essencial para o acompanhamento e gerenciamento da vida acadêmica dos

estudantes,  desde  a  sua  matrícula  até  a  conclusão  do  curso.  Este  setor  é

responsável pela guarda definitiva dos documentos e registros dos estudantes e

egressos, contando  com  aproximadamente  55.000  pastas  físicas,  conforme

informações obtidas no RA.

O Registro Acadêmico desempenha uma série de processos para atender às

comunidades, interna (i.e. estudantes e servidores) e externa (i.e. egressos, pais de

alunos  etc.),  os  quais  estão  definidos  na  Regulamentação  Didático-Pedagógica

(RDP)  do  IFF  (IFF,  2011),  sendo  o  documento  que  normatiza  os  processos

administrativos acadêmicos dos estudantes. De acordo com a RDP, com o Sistema

Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) e com o

Sistema e-MEC, o RA do campus Campos Centro administra cursos na educação

profissional e tecnológica, nos seguintes níveis e modalidades de ensino, a saber:

1)  5 cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio;

2)  8 cursos Técnicos Concomitantes;

3)  1 curso Técnico Subsequente;

4)  1 curso Técnico na modalidade PROEJA;

5)  5 Bacharelados;

6)  3 Tecnólogos;

7)  6 Licenciaturas.

As  tarefas  do  Registro  Acadêmico  são  diversas  tais  como:  Matrículas,

Atestados,  Certidões,  Trancamento  e  Reabertura  de  matrículas,  Transferências,

Requerimento de segunda chamada de provas, Histórico Escolar, Diplomas, Atas de
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formatura,  Emissão  de  carteirinhas,  etc.  Essas  tarefas  dão  origem a  processos

diversos,  sendo  que  todos  têm  origem  no  processo  de  atendimento  e

preenchimento  de  requerimento  no  balcão.  Visando  ao  atendimento  desta

demanda,  o  Registro  Acadêmico  do  campus Campos  Centro  é  divido  em duas

coordenações: Coordenação de Registro Acadêmico do Ensino Superior, com sete

servidores; e a Coordenação de Registro Acadêmico do Ensino Técnico, com oito

servidores.  O  atendimento  ao  público  é  realizado  das  07h30min  às  20h00min,

sendo  realizado  por  quatro  recepcionistas  terceirizadas.  Os  documentos  são

arquivados em pastas físicas e não existe arquivo digital.  Atualmente o Registro

Acadêmico está subordinado a Diretoria de Gestão Acadêmica (DGA), criada em

maio de 2016 pela atual Gestão (2016-2020). Apesar do número de servidores e

terceirizados no setor e do apoio da DGA, dado o grande volume de atendimentos

no balcão, o setor enfrenta dificuldades principalmente neste atendimento como, por

exemplo, desvio de requerimentos, prazos para entrega de documentos longos e

ausência de treinamento das recepcionistas. Percebe-se,  ainda,  a  falta  de

informatização  de  diversos  processos  do  Registro  Acadêmico,  o  que  ocasiona

vários problemas e atrasos, principalmente no processo de atendimento. O presente

trabalho visa demonstrar que uma escola informatizada facilita a vida acadêmica do

estudante e garante a integridade dos dados arquivados. 

1.1 Tema e Problema de Pesquisa

O tema desta pesquisa foca nos processos de atendimento à comunidade no

Registro Acadêmico do campus Campos Centro do IFF e na sua melhoria, a partir

da otimização de um setor  essencial  ao suporte estudantil.  O setor de Registro

Acadêmico, atualmente, atende cerca de 6000 estudantes, além de egressos, pais

de alunos e responsáveis, professores e coordenadores de curso.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo deste trabalho é a análise e melhoria de processos no setor de

Registro  Acadêmico  do  campus Campos  Centro  do  IFF,  com  foco  principal  no

processo de atendimento,  a  partir  do  qual  os  demais  processos se desdobram,
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reduzindo a sobrecarga no balcão do setor e o tempo dispensado pelo estudante ou

qualquer solicitante com as questões burocráticas, garantindo o correto atendimento

à solicitação, bem como o cumprimento dos prazos estabelecidos.

1.2.2 Objetivos Específicos 

Seguem os objetivos específicos deste trabalho de pesquisa:

a) Compreender e analisar o mapeamento dos processos, desempenhados pelo

Registro Acadêmico do campus Campos Centro;

b) Identificar possíveis problemas nesses processos;

c) Analisar e propor soluções para esses problemas.

1.3 Procedimentos metodológicos

A metodologia seguida para o desenvolvimento deste trabalho se desdobra

nas seguintes atividades:

a)  estudo  de  documentos  e  artigos  referentes  à  Educação  Profissional  e

Tecnológica,  ao  Instituto  e  ao  Registro  Acadêmico,  como  a  lei  de  criação  dos

institutos, o PDI e a RDP;

b)  análise  dos  fluxos  dos  processos  atuais  do  Registro,  mapeados  pela

Diretoria de Planejamento e Regulação do campus Campos Centro;

c) análise da avaliação da qualidade do atendimento prestado no balcão e no

setor do RA por meio da utilização de questionário aplicado pela Diretoria de Gestão

Acadêmica do campus Campos Centro aos Coordenadores de Curso e de reunião

de  brainstorming,  para  levantamento  de  problemas  nos  processos  do  Registro,

realizada no  setor  de  RA do  campus Campos  Centro,  com  a  participação  de

diferentes  stakeholders,  como:  equipe  da  Diretoria  de  Gestão  Acadêmica,

Coordenadores do Registro no nível técnico e no nível superior, servidores do setor

e estudantes da área de informática;

d) identificação e proposição de soluções para a melhoria do atendimento e

do  seu  desdobramento  nos  demais  processos  acadêmicos  do  RA,  a  partir  dos

problemas  identificados,  bem  como,  levantamento  de  necessidades  de

informatização com base nos problemas identificados.
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1.3.1 Caracterização da pesquisa

O trabalho foi  desenvolvido baseado em referenciais  teóricos de natureza

qualitativa  e  exploratória,  utilizou-se  como  coleta:  reuniões  entre  os  diferentes

stakeholders: Diretoria de Gestão Acadêmica, Coordenadores do Registro no nível

técnico  e  no  nível  superior,  servidores  do  setor,  estudantes  da  graduação,  dos

cursos  de  Tecnologia  em  Desenvolvimento  de  Software  e  Bacharelado  em

Engenharia  de  Controle  e  Automação,  bem  como  da  pós-graduação,  Mestrado

Profissional  em  Sistemas  Aplicados  à  Engenharia  e  Gestão, para  análise  e

melhorias dos processos do setor de RA, realizadas no RA do  campus Campos

Centro  e  registradas  em Atas  de Reunião, arquivadas  pela  Diretoria  de  Gestão

Acadêmica do campus Campos Centro do IFF; criação de um Grupo de Trabalho

(GT) para avaliação minuciosa de cada processo mapeado do RA, tanto no nível

técnico como superior, bem como para revisão dos documentos do setor; aplicação

de questionários pela Diretoria de Gestão Acadêmica, nos meses de dezembro de

2017 e janeiro de 2018, junto aos 34 coordenadores de cursos do campus, a fim de

identificar problemas, satisfação no atendimento e receber sugestões de ações e

melhorias para o setor de RA. Entre dezembro de 2016 a dezembro de 2017, a DGA

realizou cinco reuniões com os servidores do setor de RA, a fim de analisar os

processos  do  setor.  Nas  primeiras  reuniões,  os  servidores  esclareceram  os

procedimentos adotados, tais como: técnicas de gestão de documentos e arquivos,

uso, conservação, destinação da massa documental, disposição e organização dos

mesmos.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O Instituto Federal Fluminense Campus Campos Centro

Para entender a dimensão deste  campus  do IFF é necessário conhecer a

história de criação e desenvolvimento desde a escola de aprendizes e artífices até a

transformação em campus.

Nesse sentido, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), (IFF, 2010-

2014) resume essa trajetória, apresentando as legislações respectivas:

A História do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Fluminense (IFFluminense) começou a ser construída no início do
século  passado,  com  Nilo  Peçanha,  o  então  Presidente  da
República,  que  criou,  por  meio  do  Decreto  n°.  7.566  de  23  de
setembro  de  1909,  as  Escolas  de  Aprendizes  Artífices,  com  o
propósito de educar e proporcionar oportunidades de trabalho para
os jovens das classes menos favorecidas. (IFF, 2010-2014).

Conforme a história do Instituto, a Legislação determinava que a implantação

das Escolas de Aprendizes e Artífices deveria ocorrer inicialmente nas capitais, uma

vez que tinham maior capacidade de absorção de mão de obra. No entanto, devido

a articulações político-partidárias, excepcionalmente, a do Estado do Rio de Janeiro

foi instalada em Campos.

No dia 23 de janeiro de 1910, a Escola de Aprendizes Artífices em
Campos  (Figura-1) entra  em funcionamento,  sendo a  nona a  ser
criada  no  Brasil,  com  a  implantação  de  cinco  cursos:  alfaiataria,
marcenaria, tornearia, sapataria e eletricidade. (IFF, 2010-2014)

Fonte: Site do IFF. Disponível em:  http://portal1.iff.edu.br/conheca-o-iffluminense/historico.
Acesso em: 20/12/2017

 

Figura 1 - Escola de Aprendizes Artífices

http://portal1.iff.edu.br/conheca-o-iffluminense/historico
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Segundo o Decreto nº. 4.073 de janeiro de 1942 – Lei Orgânica do Ensino

Industrial –, as Escolas de Aprendizes Artífices passaram a se denominar Escolas

Técnicas Industriais. A partir de então, foram equiparadas às de Ensino Médio e

Secundário. A Escola de Aprendizes Artífices de Campos passou a ser denominada

Escola Técnica Federal de Campos. O PDI retrata que:

Em  1966,  a  Escola  Técnica  Federal  de  Campos  (ETFC)
reestruturou,  criando  os  Cursos  Técnicos  em  Edificações,
Eletrotécnica, Mecânica de Máquinas e o Técnico em Estradas. Em
1973, implantou o Curso Técnico em Química. No ano de 1974, a
ETFC passa a oferecer  apenas cursos técnicos em seu currículo
oficial e põe fim às antigas oficinas.
Em  1996,  alguns  fatos  de  extrema  relevância  na  educação
tecnológica, tais como, a reforma do ensino resultante da nova lei de
diretrizes e bases, a Lei nº. 9.394 de 20 de dezembro de 1996, toda
a  legislação  posterior  referente  à  reforma  do  ensino  técnico  e  a
transformação de Escola Técnica em Centro Federal de Educação
Tecnológica,  em  18  de  dezembro  de  1999,  resultaram  num
crescimento de possibilidades para a Instituição no sentido de atuar
com maior autonomia e nos mais diferentes níveis de formação.
No segundo semestre de 1998, a Escola implanta o seu primeiro
Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Processamento  de  Dados
posteriormente  denominado  Informática.  A  partir  de  seu
reconhecimento pelo MEC, o curso passa a ser denominado Curso
Superior  de  Tecnologia  em  Desenvolvimento  de  Software  e
transformando,  posteriormente,  em  Curso  Superior  de  Tecnologia
em  Análise  e  Desenvolvimento  de  Sistemas.  Outros  Cursos
Superiores de Tecnologia como Telecomunicações, Design Gráfico e
Produção Agrícola também foram implantados. (IFF, 2010-2014).

Com a publicação do Decreto nº. 3.462/2000 (BRASIL, 2000), a Instituição

recebeu permissão de implantar Cursos de Licenciatura. Segundo o PDI:

Em  2003,  o  Cefet  Campos  começa  a  oferecer,  gratuitamente,  à
comunidade  cursos  de  Pós-Graduação  Lato  Sensu,  a  saber:  (a)
Produção e Sistemas; (b) Literatura, Memória Cultural e Sociedade;
(c) Educação Ambiental. (IFF, 2010-2014).

Os Decretos 5.224/2004 e 5.225/2004 (BRASIL, 2004), referendam o Centro

Federal  de  Educação  Tecnológica  de  Campos  como  uma  instituição  de  ensino

superior, como registrado no PDI:

A partir  de  2005,  implantam-se  os  Cursos  de  Bacharelado  em
Engenharia  de  Controle  e  Automação  Industrial  e  inicia-se  uma
proposta  de  curso  técnico  integrado  para  jovens  e  adultos.  A
implementação  do  Curso  de  Bacharelado  em  Arquitetura  e
Urbanismo, a adesão do CEFET Campos ao Proeja e a criação de
novos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu marcaram o ano de
2006. No ano de 2008, o então CEFET Campos implantou o Curso
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de  Graduação  –  Bacharelado  em  Sistemas  de  Informação  –  na
unidade sede Campos dos Goytacazes. (IFF, 2010-2014)

No processo de expansão da Educação Profissional e Tecnológica, o governo

federal, por meio da Lei n°. 11.892/2008 (BRASIL, 2008), institui a Rede Federal de

Educação  Profissional,  Científica  e  Tecnológica  e  cria  o  Instituto  Federal  de

Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. Assim, o campus Campos Centro, em

2009, integra um dos três campi da mesorregião Norte Fluminense.

Atualmente, o  campus Campos Centro é o maior  campus do IFF. Visando

uma administração mais adequada, a Portaria/IFF nº 432, de 27 de abril de 2016,

alterou  a  estrutura  organizacional  do  campus Campos  Centro  do  IFFluminense,

incluindo  a  Diretoria  de  Gestão  Acadêmica  (DGA)  para  administrar,  assessorar,

apoiar e otimizar a dinâmica do Registro Acadêmico do campus. A DGA é composta

por 4 coordenações: Coordenação de Metodologias e Tecnologias para a Educação

(COMTED), Coordenação de Ensino à Distância (EAD), Coordenação de Registro

Acadêmico do Ensino Superior (CRAES), Coordenação de Registro Acadêmico do

Ensino Técnico (CRAET) e a Assessoria Pedagógica.

2.2 Secretaria acadêmica e Registro Acadêmico do campus Campos Centro

A Secretaria Acadêmica é o órgão que operacionaliza todas as atividades

ligadas à vida acadêmica do aluno, desde seu ingresso até sua conclusão/colação

de grau e expedição do Diploma.

A capacidade da Secretaria de atender bem e oferecer respostas e soluções

com agilidade e segurança são certamente atributos que refletem uma imagem não

só do próprio setor como de toda a instituição. Assim, é importante que todos os

envolvidos no setor tenham consciência de sua importância e responsabilidade e

aceitem o desafio de contribuir para a construção e consolidação de uma imagem

de seriedade e eficiência, segundo o Manual da Secretaria Acadêmica do Instituto

Federal do Paraná. (IFPR, 2011).

O Registro  Acadêmico do campus Campos Centro-IFF tem como objetivo

atender as solicitações acadêmicas e emissão de documentos como declarações,

históricos e certidões, além de acompanhar o estudante desde o ingresso até a

conclusão de seu curso, expedindo seu diploma ou certificado de conclusão. (IFF,

Manual do Estudante campus Campos Centro, 2014).

As atribuições do Registro Acadêmico estão elencadas na Regulamentação
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Didático-Pedagógica  (IFF,  2011)  do  IFF.  O procedimento  das  solicitações  no

Registro  Acadêmico  funciona  através  de  requerimentos  que  visam  garantir  o

acesso, a permanência e a progressão dos alunos nos estudos. Os trabalhos são

conduzidos  dentro  de  um  processo  de  registro,  que  permite  a  visualização  de

informações relativas à vida acadêmica dos estudantes, bem como a emissão de

documentos que comprovem toda a vida acadêmica dos mesmos. Enumeramos a

seguir as principais atividades realizadas pelo setor do campus Campos Centro:

a) Matrícula  de  ingressantes,  Reabertura  de  Matrícula,  Cancelamento  de

Matrícula, Trancamento de Matrícula.

b) Registro de aluno, emissão e entrega de diploma;

c) Declarações e Atestados;

d) Diários de Classe;

e) Históricos e Diplomas Escolares;

f) Procedimentos de Transferência;

g) Protocolo  de  Requerimentos  –  2ª  chamada,  Falta  Justificada,  Revisão de

Prova,  Aproveitamento  de  estudos,  Exercício  Domiciliar,  Aluno  Especial,  Aluno

Ouvinte, Atividades Complementares, Dependência, Carteirinhas;

h) Certidões diversas;

i) Manutenção  do  Arquivo  Corrente  e  Arquivamento  de  Documentação

Permanente.

A confirmação  de  dados  é  feita  pelo  Sistema Acadêmico  Qualidata.  Este

software é  privado  e  para  ser  atualizado  é  necessário  recurso  financeiro,  que

atualmente não existe, segundo informação da Pró-reitora de Gestão e Políticas de

Acesso  (PROENA)  e  da  Diretoria  de  Administração  Orçamentária,  Financeira  e

Contábil do IFF. Sem a versão atualizada, surgem vários problemas diariamente,

como: erro na enturmação, alunos sem notas no sistema e sem comprovação de

frequência, impossibilidade na inscrição de disciplinas e erros na emissão das listas

de  matriculados  para  confecção  da  carteirinha  estudantil,  conforme  relatos  dos

servidores do RA, nas reuniões de brainstorming, registrados em Atas de Reunião,

arquivadas pela Diretoria de Gestão Acadêmica do campus Campos Centro do IFF.

2.3 Governo Eletrônico

O Governo Federal disponibiliza aos órgãos ferramentas e iniciativas para o

desenvolvimento de sistemas e informações aliadas à padronização, integração e
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interoperabilidade, com o objetivo de democratizar o acesso à informação nos sites

e  portais  governamentais,  reduzir  custos  e  melhorar  a  qualidade  dos  serviços

prestados à sociedade.

O Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015(BRASIL, 2015), dispõe sobre o

uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos

órgãos  e  das  entidades  da  administração  pública  federal  direta,  autárquica  e

fundacional.

Segundo Rover  (2006,  p.85-104),  governo eletrônico  é  uma infraestrutura

única de comunicação compartilhada por diferentes órgãos públicos a partir da qual

a tecnologia da informação e da comunicação é usada de forma intensiva para

melhorar a gestão pública e o atendimento ao cidadão. Assim, o seu objetivo é

colocar o governo ao alcance de todos, ampliando a transparências das suas ações

e incrementando a participação cidadã.

Vive-se atualmente um progresso contínuo e cumulativo na utilização das

novas  tecnologias  de  informação.  Estas  podem  ser  compreendidas  como

tecnologias  de  comunicação  e  de  conhecimento.  As  primeiras  referem-se  aos

mecanismos e programas que facilitam o acesso a dados de maneira universal, ou

seja, sem impor nenhum tipo de barreira, a não serem aquelas que se referem à

segurança e integridade dos sistemas. Exemplo disto são as tecnologias de redes

de  computadores.  As  tecnologias  relativas  ao  conhecimento  dizem  respeito

basicamente  ao  desenvolvimento  de  programas  (software)  que  organizem,

armazenem e manipulem os dados de tal forma que facilite a compreensão destes

por um universo infinito de interessados (ROVER, 1997).

Hoje em dia há um debate muito importante sobre os aspectos jurídicos do

chamado governo eletrônico. Isto é o sinal da necessidade de respostas a desafios

que a nova sociedade se coloca com a revolução da informática. Isto porque o

desenvolvimento das tecnologias de informação nas últimas décadas tem dado à

sociedade  poder  de  ação  antes  jamais  pensado  e  geralmente  depositado  em

monopólios, em sua grande maioria estatais (ROVER, 2001, p. 247).

Neste contexto, segundo Olivo (2000), o governo eletrônico passa a ser um

momento especial na evolução do estado e da sociedade. Ele representa para a

chamada revolução  da  informação  um avanço  inesperado  e  a  razão  disso  é  a

relativização  do  tempo  e  do  espaço.  A atuação  hoje  é  global  e  mesmo  que  o

governo  atue  num  espaço  local  ou  tópico  necessita  ter  um  padrão  global  de

administração (apud ROVER, 2009).
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Conforme a Portaria N° 46 de 28 de setembro de 2016, da Secretaria de

Tecnologia da Informação (BRASIL, 2016), o Software Público Brasileiro é um tipo

específico  de  software  livre  que  atende  às  necessidades  de  modernização  da

administração pública de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios e é compartilhado sem ônus no Portal do Software Público

Brasileiro, resultando na economia de recursos públicos e constituindo um recurso

benéfico para a administração pública e para a sociedade.

O  Sistema  Eletrônico  de  Informações  (SEI),  desenvolvido  pelo  Tribunal

Regional Federal da 4ª Região (TRF4), também é uma plataforma que engloba um

conjunto de módulos e funcionalidades que promovem a eficiência administrativa.

Trata-se também de um sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos,

com interface amigável e práticas inovadoras de trabalho, tendo como principais

características  a  libertação  do  paradigma  do  papel  como  suporte  físico  para

documentos institucionais e o compartilhamento do conhecimento com atualização

e comunicação de novos eventos em tempo real.

O SEI foi  escolhido como a solução de processo eletrônico no âmbito do

projeto  Processo  Eletrônico  Nacional  (PEN),  iniciativa  conjunta  de  órgãos  e

entidades de diversas esferas da administração pública, com o intuito de construir

uma infraestrutura pública de processos e documentos administrativos eletrônicos.

Coordenado  pelo  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão,  o  PEN

proporciona a integração de diferentes esforços que já estavam em curso no âmbito

do  governo  federal  e  objetiva  a  melhoria  no  desempenho  dos  processos  da

administração  pública,  com  ganhos  em  agilidade,  produtividade,  transparência,

satisfação do público usuário e redução de custos.

Devido às  características  inovadoras do  SEI  e  do  sucesso  da prática  de

cessão  da  ferramenta  sem  ônus  para  outras  instituições,  o  SEI  transcendeu  a

classificação de sistema eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região, para galgar a

posição de projeto estratégico para toda a administração pública, amparando-se em

premissas altamente relevantes e atuais,  tais  como: a inovação,  a economia do

dinheiro  público,  a  transparência  administrativa,  o  compartilhamento  do

conhecimento produzido e a sustentabilidade (Medeiros, Helder, 2015).

Com  a  cessão  gratuita  do  SEI,  a  economia  do  dinheiro  público  é

incomensurável, uma vez que as instituições que o adotam deixam de gastar altas

quantias de recursos públicos com a compra de soluções de mercado. É a inovação

advinda  da  implantação  de  uma  cultura  de  socialização  do  conhecimento
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desenvolvido pela administração pública com os outros entes que a compõem. Se

tal prática for mantida, será inegável que a gestão do orçamento público, a cada dia

mais contingenciado, será sensivelmente mais racional. Não há mais espaço para

aquisições milionárias quando há soluções gratuitas disponíveis. (Medeiros, Helder,

2015)

São  exemplos práticos de iniciativas de governo eletrônico: uso da internet

para executar as licitações, Lei nº 10.520/2002 (BRASIL, 2002), a Declaração de

Imposto de Renda e a divulgação dos dados e informações acerca da administração

pública pelo Tribunal de Contas da União, Lei nº 9.755/1998, (BRASIL, 1998).

O  processo  de  adaptação  à  via  digital  passa  necessariamente  pela

desburocratização:  um  caminho  em  busca  da  eficiência  e  da  eficácia  frente  a

capacidade de intercomunicação entre os diversos agentes, superando as diversas

barreiras de ordem material, financeira, geográfica ou hierárquica na prestação dos

serviços públicos (ROVER, 2009, p. 22).

Se há muitos desafios por superar, por outro lado há muitas vantagens em

acelerar o processo de construção do governo eletrônico. Não há como negar a

maior rapidez e precisão no acesso às informações, a redução dos custos com

papel e com pessoal para atendimento direto, a melhoria na prestação dos serviços

e consequente melhoria na administração dos recursos públicos, a simplificação das

rotinas permitindo maior agilidade na gestão de pessoal, enfim, redirecionando os

esforços para áreas consideradas essenciais. Em consequência, fica fácil observar

que  a  satisfação do  contribuinte,  do  cidadão  em geral,  teria  a  contrapartida  da

melhoria na imagem e credibilidade do governo. (ROVER, 2009)

2.4 Modelos de portais com algumas implantações

Tendo em vista a busca pelas iniciativas dos Institutos à disponibilização de

serviços  online,  nos  respectivos  sites,  relacionados  ao  RA,  como:  documentos,

calendário acadêmico, fluxos dos serviços do RA, revalidação de diplomas obtidos

no exterior, presentes na opção RA, para os estudantes e a comunidade externa,

verificou-se  que  há  oportunidade  de  obter  informações  e  fazer  pedidos  por  via

digital.  Este  trabalho traz  o  resultado da pesquisa  feita  nos sites  dos seguintes

Institutos Federais:

 Instituto Federal de Brasília (IFB);

 Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC);
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 Instituto Federal de São Paulo (IFSP);

 Instituto Federal de Farroupilha (IFFar).

2.4.1 Instituto Federal De Brasília

O Instituto Federal de Brasília oferece duas opções para o usuário: o espaço

do aluno e o portal do estudante. Neste, após realizar o cadastro, cria-se uma conta

de e-mail  institucional para o estudante, permitindo visualizar informações, como

nota e frequência das disciplinas cursadas. O estudante também poderá fazer o

download ou imprimir a declaração de escolaridade, declaração de passe estudantil

e  seu  comprovante  de  matrícula,  além de  ficar  por  dentro  das  notícias  de  seu

campus e  dos  informativos  acadêmicos.  No  espaço  do  aluno  (Figura  2),

disponibilizam-se  informações  essenciais  para  a  vida  escolar,  como  assistência

estudantil,  biblioteca,  calendário  acadêmico,  manual  do  aluno,  estágio,  registro

acadêmico, perguntas frequentes e plano de curso.

Fonte:  IFB,  site  institucional,  2017.  Disponível  em:  http://www.ifb.edu.br/portal-do-aluno.
Acesso em 20/12/2017.

Na opção do Registro Acadêmico (Figura 3), encontram-se alguns serviços

online,  tais  como:  fluxos,  perguntas  e  respostas  sobre  o  Registro  Acadêmico  e

segunda via de documentos.

Na  opção  segunda  via  de  documentos,  o  usuário  é  orientado  sobre  os

pedidos de segunda via com os respectivos valores.

Os pontos positivos deste portal  são: acesso às informações por qualquer

pessoa,  interno ou externo ao instituto,  através do espaço do aluno e portal  do

 

Figura 2 - Portal do Aluno do IFB

http://www.ifb.edu.br/portal-do-aluno
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estudante,  com possibilidades  de  obter  declarações,  comprovante  de  matrícula,

frequência  e  notas.  Considera-se,  como  ponto  negativo,  a  baixa  variedade  de

documentos disponíveis no site para comunidade, interna e externa.

Fonte:  IFB,  Site  institucional,  2017.  Disponível  em:  http://www.ifb.edu.br/portal-do-
aluno/registro-academico. Acesso em 20/12/2017.

2.4.2 Instituto Federal De Santa Catarina

O Instituto Federal de Santa Catarina oferece no site, na aba Ensino (Figura

4),  vários  serviços  para  a  comunidade  interna  e  externa,  como:  calendário

acadêmico, modalidades de cursos, informações sobre assistência estudantil, SISU,

PROEJA, intercâmbio e revalidação de diplomas obtidos no exterior.

 

Figura 3 - Portal do Registro Acadêmico do IFB

http://www.ifb.edu.br/portal-do-aluno/registro-academico
http://www.ifb.edu.br/portal-do-aluno/registro-academico
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Fonte: IFSC, Site institucional, 2017. Disponível em: https://aluno. ifsc.edu.br/main/. Acesso
em 20/12/2017

Disponibiliza,  na opção portal  do aluno (Figura 5),  documentos escolares,

históricos e atestados.

Fonte: IFSC, Site institucional, 2017. Disponível em: https://aluno. ifsc.edu.br/main/. Acesso
em 20/12/2017.

O site do Instituto Federal de Santa Catarina oferece também informações

sobre  projetos,  intercâmbios,  guia  do  estudante,  revista  e  blog  da  reitoria  para

alunos, comunidades e servidores. No entanto, as opções para requerimento online

são limitadas e não é possível acompanhar o trâmite dos processos.

2.4.3 Instituto Federal De São Paulo

O Instituto Federal de São Paulo, no site antigo e na opção verificação de

documentos  (Figura  6),  disponibiliza  link  para  verificação  de  autenticidade  de

documentos.

 

Figura 4 - Portal do Registro Acadêmico do IFSC

Figura 5 - Portal do Registro Acadêmico do IFSC
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Fonte:  IFSP,  site  institucional,  2017.  Disponível  em:  http://www2.ifsp.edu.br/index.
php/outras-noticias/52-reitoria/3451-inscricoes-abertas-para-processo-de-revalidacao-de-
diplomas.html. Acesso em 20/12/2017.

O campus Bragança Paulista, deste instituto, disponibiliza diversos serviços,

entre eles os requerimentos  online,  como:  atestado de matrícula,  declaração de

frequência, histórico escolar, estrutura curricular, diploma, colação de grau, atestado

de conclusão 2ª via de carteirinha, na opção: estudantes, requerimentos (Figura 7).

Fonte:  IFSP,  Site  institucional,  2017.  Disponível  em:  http://bra.ifsp.edu.br/requerimentos.
Acesso em 20/12/2017.

O instituto atualizou o site, e disponibiliza a navegação por perfil, ou seja,

 

Figura 7 - Portal do Registro Acadêmico do IFSP

Figura 6 - Portal do Registro Acadêmico do IFSP

http://bra.ifsp.edu.br/requerimentos
http://www2.ifsp.edu.br/index.%20php/outras-noticias/52-reitoria/3451-inscricoes-abertas-para-processo-de-revalidacao-de-diplomas.html
http://www2.ifsp.edu.br/index.%20php/outras-noticias/52-reitoria/3451-inscricoes-abertas-para-processo-de-revalidacao-de-diplomas.html
http://www2.ifsp.edu.br/index.%20php/outras-noticias/52-reitoria/3451-inscricoes-abertas-para-processo-de-revalidacao-de-diplomas.html
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aluno,  servidor  e  comunidade.  Os  serviços  online  do  setor  de  RA  para  a

comunidade  são:  revalidação  de  diplomas,  verificação  de  autenticidade  de

diplomas, certificados e declarações de proficiência emitidos pela Instituição a partir

de 2016. Os alunos utilizam o Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP)

para  os  seguintes  processos  referentes  ao  setor  de  RA e  outros:  consultas  de

processos,  autenticação  de  documentos,  avaliação  de  estágio  e  acesso  do

responsável (Figura 8).

Fonte: IFSP, Site institucional, 2017. Disponível em:  https://www.ifsp.edu.br/aluno, acesso
em 20/12/2017.

2.4.4 Instituto Federal Farroupilha

O  Instituto  Federal  de  Farroupilha,  na  opção  portal  do  aluno  (Figura  9),

disponibiliza o sistema integrado de gestão de atividades acadêmicas que permite a

matrícula online, autenticação de documentos e informações sobre ensino, pesquisa

e extensão.

Fonte:  IFFar,  site  institucional,  2017 Disponível

 

Figura 8 - Portal do Registro Acadêmico do IFSP

Figura 9 - – Portal do Registro Acadêmico do IFFar

https://www.ifsp.edu.br/aluno
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em:https://sig.iffarroupilha.edu.br/sigaa/public/home.jsf. Acesso em 20/12/2017.

Disponibilizam, também, os Sistemas Institucionais para a sociedade, alunos

e  servidores,  possibilitando  o  certificado  através  do  Sistema  de  Gestão  de

Certificados Eletrônicos.

Neste site e na aba Ensino existem vários formulários e documentos que

podem  ser  impressos  e  encaminhados  com  os  devidos  anexos  ao  registro

acadêmico.

Apesar  de  disponibilizar  os  formulários  no  site  o  instituto  não  oferece  o

trâmite eletrônico.

2.4.5 Instituto Federal Fluminense

O Instituto Federal Fluminense disponibiliza no site, na opção Ensino (Figura

10se), informações sobre cursos, formas de ingresso, legislação, Biblioteca online,

informações sobre o Centro de Línguas do IFFluminense e o Sistema Acadêmico.

Os requerimentos e/ou serviços referentes ao setor de RA não são disponibilizados

no site, são solicitados e acompanhados no balcão de atendimento do setor.

Fonte:  IFF,  Site  institucional,  2017.  Disponível  em:  http://portal1.iff.edu.br/.  Acesso  em
20/12/2017.

 

Figura 10 - Portal do IFF

http://portal1.iff.edu.br/
https://sig.iffarroupilha.edu.br/sigaa/public/home.jsf
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3 ANÁLISES DOS PROCESSOS, ATRIBUIÇÕES E FLUXOS DO SETOR DE

REGISTRO ACADÊMICO

Ao  analisar  os  processos  do  setor  de  RA do  campus Campos  Centro,

disponibilizados pela Diretoria de Planejamento e Regulamentação, verifica-se que

para  cada  requerimento  solicitado  ao  setor  de  RA há  um  fluxo  diferenciado,

conforme demonstrado a seguir:

Fonte: Siqueira, Helder. Figura extraída do estudo realizado pela Diretoria de Planejamento
e regulamentação do campus Campos Centro do IFF, em 24/08/2016.

A figura 11 representa o primeiro contato do usuário na recepção do RA do

campus Campos Centro do IFF. Ele preenche o requerimento, solicita o nada-consta

da: Biblioteca, Assistência Estudantil, DGA e da Diretoria de Pesquisa e Extensão

do campus Campos Centro (DIRPECC), em seguida entrega o requerimento, com a

documentação  necessária,  ao  Registro  Acadêmico  para  o  prosseguimento  da

solicitação.

O aluno retorna à recepção do Registro Acadêmico na data informada para

consultar seu pedido. O funcionário da recepção verifica se o documento já está

pronto  e  arquivado.  O  aluno  recebe  o  documento  solicitado  ou  tem ciência  da

decisão em relação ao pedido. O protocolo de recebimento do aluno ou cópia do

 

Figura 11 - Fluxo geral do Registro Acadêmico do campus Campos Centro
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documento recebido deve ser arquivado na pasta do mesmo e esta no arquivo junto

com as demais.

Na recepção, as atendentes verificam se todos os documentos necessários

foram anexados ao requerimento e se este foi preenchido corretamente. Após esta

etapa, faz-se a triagem, ou seja, as solicitações são separadas em nível de Ensino,

Superior ou Técnico. O servidor identifica qual(is) o(s) tipo(s) de solicitação(ões) que

consta(m)  no  requerimento  e  faz  o  encaminhamento,  conforme  as  seguintes

situações:

Relacionados  à  Matrícula:  Atestado,  Cancelamento,  Reabertura,

Transferência Interna e Guia para Transferência Externa;

Relacionados  à  Conclusão  de  Curso:  Atestado,  Certidão,  Diploma,

Histórico, 2ª Via de Diploma, Colação de Grau, Antecipação de Colação de Grau;

Aproveitamento de Estudos, Conteúdo Programático, Matriz Curricular;

Atestados:  Autarquia  Federal,  LOA,  Aprovação,  Conclusão  de  Curso  e

Certidão de Tempo de Aluno. O documento pronto deve ser arquivado na pasta do

aluno, aguardando que o mesmo venha retirá-lo.

Seguem abaixo os fluxos dos requerimentos solicitados ao RA do  campus

Campos Centro.

3.1 Processos relacionados à matrícula

3.1.1 Atestado de matrícula

Fonte: Siqueira, Helder. Siqueira, Helder. Figura extraída do estudo realizado pela Diretoria
de Planejamento e regulamentação do campus Campos Centro do IFF, em 24/08/2016.

 

Figura 12 - Solicitação de Atestado de matrícula
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O  aluno  requer  o  atestado  de  matrícula  no  RA (Figura  12).  O  servidor

responsável confere os dados. No atestado devem constar: nome completo, curso,

período cursado,  período letivo.  O servidor  revisa  e  envia  o  documento  para  o

Coordenador do RA conferir, não havendo nenhuma inconsistência, este assina e

expede o atestado.

3.1.2 Trancamento

Fonte: Siqueira, Helder. Siqueira, Helder. Figura extraída do estudo realizado pela Diretoria
de Planejamento e regulamentação do campus Campos Centro do IFF, em 24/08/2016.

Para o trancamento (Figura 13), o servidor verifica no sistema se há mais de

60 dias úteis do início do semestre letivo e/ou se o aluno está matriculado no 1º

período do curso, casos que não admitem trancamento. Se o aluno não for do 1º

período  e  se  estiver  dentro  do  prazo  (menos  de  60  dias  úteis  após  início  do

semestre),  o servidor  direciona o aluno para Assistência Estudantil.  A assistente

social  entrevista  o aluno e procura  reverter  à  situação.  Persistindo o  desejo  de

trancar,  o  assistente  social  solicita  o  preenchimento  do  questionário,  a  fim  de

identificar o motivo. Em seguida, o aluno solicita o nada consta na Biblioteca, DGA e

na DIRPECC e entrega o requerimento no RA para o servidor efetuar o lançamento

no  sistema e  alterar  o  status  da  matrícula  para  trancada.  Após  a  entrevista,  o

assistente social atualiza, em planilhas, informações como motivo do afastamento e

resultado da tentativa de reversão, para que periodicamente esses dados sejam

analisados estatisticamente.

 

Figura 13 - Trancamento de matrícula



34

3.1.3 Cancelamento de Matrícula

No caso  do  cancelamento  (Figura  14),  o  servidor  direciona  o  aluno para

Assistência Estudantil. A assistente social entrevista o aluno e procura reverter à

situação.  Persistindo  o  desejo  de  cancelar,  o  assistente  social  solicita  o

preenchimento do questionário, a fim de identificar o motivo. Em seguida, o aluno

solicita o nada consta na Biblioteca, DGA e na DIRPECC e entrega o requerimento

no  RA para  o  servidor  efetuar  o  lançamento  no  sistema  e  alterar  o  status  da

matrícula  para  cancelada.  Após  a  entrevista,  o  assistente  social  atualiza,  em

planilhas,  informações como motivo  do  afastamento  e  resultado  da  tentativa  de

reversão, para que periodicamente esses dados sejam analisados estatisticamente.

Fonte: Siqueira, Helder. Siqueira, Helder. Figura extraída do estudo realizado pela Diretoria
de Planejamento e regulamentação do campus Campos Centro do IFF, em 24/08/2016.

3.1.4 Reabertura de matrículas

A reabertura de matrícula (Figura 15) poderá ser solicitada nos 45 dias que

antecedem o início do período letivo. Após o requerimento, o servidor verifica os

dados  no  sistema:  boletim,  o  tempo  que  a  matrícula  está  trancada,  se  há

necessidade de adaptação em razão de alguma mudança de matriz do curso e

observa o  calendário  letivo.  Encaminha o  requerimento  para  o  Coordenador  do

Curso, este verifica se há vagas e emite parecer.

 

Figura 14 - Cancelamento de matrícula
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Fonte:  Siqueira,  Helder.  Siqueira,  Helder.  Figura  extraída  do  estudo  realizado  pela  Diretoria  de

Planejamento e regulamentação do campus Campos Centro do IFF, em 24/08/2016.

3.1.5 Transferência Interna

Após a solicitação da transferência  interna (Figura  16),  o  servidor  do  RA

verifica os dados no sistema e encaminha o pedido para o Coordenador do Curso

pretendido.  Este  pode  indeferir  o  pedido,  considerando  a  incompatibilidade  de

eixo/matriz curricular entre o curso pretendido e o curso em que aluno encontra-se

matriculado, ou deferir, tendo em vista a compatibilidade entre eixo/matriz curricular

dos cursos. Neste caso, devolve o requerimento para o servidor do RA transferir o

aluno no sistema para o curso pretendido.

Fonte: Siqueira, Helder. Siqueira, Helder. Figura extraída do estudo realizado pela Diretoria
de Planejamento e regulamentação do campus Campos Centro do IFF, em 24/08/2016.

 

Figura 15 - Reabertura de matricula

Figura 16 - Transferência de curso
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3.1.6 Transferência externa

Quanto  à  transferência  externa  (Figura  17),  o  servidor  do  RA verifica  os

dados pessoais do requerente no sistema: certidão de registro civil, RG, certificado

de conclusão do ensino fundamental ou médio e preenche a Guia de Transferência

com:  nome  completo  do  aluno,  RG,  CPF,  curso,  série,  ano  cursado  e  notas.

Encaminha para o Coordenador do RA revisar e assinar o documento.

Fonte: Siqueira, Helder. Siqueira, Helder. Figura extraída do estudo realizado pela Diretoria
de Planejamento e regulamentação do campus Campos Centro do IFF, em 24/08/2016.

3.2 Processos relacionados à Conclusão de Curso

3.2.1 Atestado de conclusão

Para o atestado de conclusão (Figura 18), o servidor do RA verifica na pasta

do aluno os seguintes documentos: RG (validade), comprovante de escolaridade,

comprovante de conclusão do Ensino Médio (para concomitante) e notas, estando

tudo certo, emite o documento e envia para o Coordenador do RA assinar.

Fonte: Siqueira, Helder. Siqueira, Helder. Figura extraída do estudo realizado pela Diretoria
de Planejamento e regulamentação do campus Campos Centro do IFF, em 24/08/2016.

 

Figura 17 - Guia da Transferência externa

Figura 18 - Atestado de conclusão
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3.2.2 Atestado de aprovação

Atestado de aprovação (Figura 19) é quando o aluno foi aprovado e ainda

não colou grau.

O  servidor  verifica  na  pasta  do  aluno  os  seguintes  documentos:  RG

(validade),  comprovante  de  escolaridade,  comprovante  de  conclusão  do  Ensino

Médio  (para  concomitante),  preenche  os  dados  que  constarão  no  Atestado  de

Aprovação:  nome  completo  do  aluno,  n°  da  matrícula,  nome  do  curso  e  a

informação  de  que  cursou  e  foi  aprovado,  envia  para  o  Coordenador  do  RA.

Documento sem inconsistências, o Coordenador assina.

Fonte: Siqueira, Helder. Siqueira, Helder. Figura extraída do estudo realizado pela Diretoria
de Planejamento e regulamentação do campus Campos Centro do IFF, em 24/08/2016.

3.2.3 Certidão de Conclusão de Curso

Para a emissão da certidão de conclusão de curso (Figura 20), o servidor

verifica os dados do SISTEC e os dados pessoais do aluno,  como: certidão de

registro civil, RG, certificado de conclusão de ensino fundamental/médio. Os dados

que devem constar na Certidão de Conclusão de Curso: nome completo, CPF, RG,

curso, data de colação de grau e a informação de que concluiu o curso e que o

diploma  está  sendo  expedido.  Documento  sem  inconsistências,  o  Coordenador

assina. O prazo para entrega da certidão é de 30/45 dias úteis.

 

Figura 19 - Atestado de Aprovação
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Fonte: Siqueira, Helder. Siqueira, Helder. Figura extraída do estudo realizado pela Diretoria
de Planejamento e regulamentação do campus Campos Centro do IFF, em 24/08/2016.

3.2.4 Histórico Escolar

Para a emissão do histórico escolar (Figura 21), o servidor deverá verificar no

sistema os seguintes dados do aluno: documentos pessoais (certidão de registro

civil,  CPF,  RG),  documento  escolar  anterior:  certificado de conclusão  do  ensino

fundamental  (integrado) /  certificado e histórico do ensino médio (concomitante).

Deverá, também, lançar notas no sistema, atualizar documentos, lançar datas de

colação e integralização. Documento sem inconsistências, o Coordenador do RA

assina e encaminha para assinatura do Diretor Acadêmico.  O prazo para entrega

do histórico é de 30/45 dias úteis.

Fonte: Siqueira, Helder. Figura extraída do estudo realizado pela Diretoria de Planejamento
e regulamentação do campus Campos Centro do IFF, em 24/08/2016.

 

Figura 20 – Certidão de conclusão de Curso

Figura 21 – Histórico Escolar
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3.2.5 Diploma

Para a emissão do diploma (Figura 22), o servidor deverá verificar no sistema

os seguintes dados do aluno: documentos pessoais (certidão de registro civil, RG),

certificado  de  conclusão  do  ensino  fundamental  (integrado)  ou  certificado  de

conclusão do ensino  médio (concomitante  ou superior)  e  notas  no sistema.  Em

seguida,  prepara  um  processo  contendo:  requerimento,  RG,  CPF,  certidão  de

registro  civil,  documento  escolar  anterior,  histórico  do  ensino  fundamental  (para

ensino  médio),  histórico  e  certificado  do  ensino  médio  (para  concomitante  ou

superior),  histórico do curso técnico. Imprime, em folha A4 comum o espelho do

Diploma e encaminha à Coordenação de Registro  de Diplomas para análise do

processo e posterior autorização da emissão do diploma oficial.  Após análise do

processo, atendidas todas as exigências, a Coordenação de Registro de Diplomas

autoriza a emissão do diploma. O servidor do RA imprime o diploma em papel-

moeda, envia para assinatura do Coordenador do Registro Acadêmico. Este confere

os  dados  do  diploma,  não  havendo  inconsistência,  assina  e  encaminha  para

assinatura  do  Diretor  Geral.  A Coordenação  de  Registro  de  Diploma  registra  o

diploma assinado  pelo  Diretor  Geral  e  encaminha  ao  Reitor  para  assinatura.  O

Reitor assina todos os diplomas, técnico, graduação e pós-graduação, devolve-os à

Coordenação de Registro  de Diplomas,  que direciona para o RA. O prazo para

entrega do diploma é de 120 dias úteis.

Fonte: Siqueira, Helder. Figura extraída do estudo realizado pela Diretoria de Planejamento
e regulamentação do campus Campos Centro do IFF, em 24/08/2016.

 

Figura 22 – Diploma
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3.2.6 2ª Via de Diploma

Para solicitar a segunda via de diploma (Figura 23) é necessário que o aluno

publique  em  jornal  impresso,  de  grande  circulação  local/nacional,  anúncio

informando a perda do documento original.

O servidor deverá verificar no sistema a seguinte documentação: documentos

pessoais  (certidão  de  registro  civil,  RG),  certificado  de  conclusão  do  ensino

fundamental (integrado) ou certificado de conclusão do ensino médio (concomitante)

e notas no sistema. Em seguida, prepara um processo contendo: requerimento, RG,

CPF,  certidão  de  registro  civil,  documento  escolar  anterior,  histórico  do  ensino

fundamental  (para  ensino  médio),  histórico  e  certificado  do  ensino  médio  (para

concomitante ou superior), histórico do curso técnico. Imprime, em folha A4 comum

o espelho do Diploma e encaminha à Coordenação de Registro de Diplomas para

análise do processo e posterior autorização da emissão do diploma oficial.  Após

análise do processo recebido e atendido todas as exigências, a Coordenação de

Registro de Diplomas autoriza a emissão do diploma. Revisar e expedir o diploma,

impresso  em papel-moeda,  enviar  para  assinatura  do  Coordenador  do  Registro

Acadêmico.  Após  conferir  os  dados  do  diploma,  não  havendo  inconsistência,  o

Coordenador do Registro Acadêmico assina, encaminha para assinatura do Diretor

Geral  e registra sua numeração. Após o registro é encaminhado ao Reitor  para

assinatura  e  devolvido  à  Coordenação  de  Registro  de  Diplomas.  O  prazo  para

entrega do diploma é de 120 dias úteis.

Fonte: Siqueira, Helder. Figura extraída do estudo realizado pela Diretoria de Planejamento
e regulamentação do campus Campos Centro do IFF, em 24/08/2016.

 

Figura 23 - 2ª Via de Diploma
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3.2.7 Antecipação de Colação de Grau

O prazo para solicitar a antecipação de colação de grau (Figura 24) é de 60

dias antes da data da formatura, estabelecida pelo calendário acadêmico. Exemplos

de motivos  justificáveis,  conforme previsto  nas reuniões do GT:  participação em

concurso  público,  oportunidade  de  emprego,  necessidade  comprovada  de

apresentação da conclusão do curso.

O Diretor de Ensino do campus emite o parecer. Se for favorável, o servidor

do RA verifica o SISTEC, notas e dados do aluno no sistema, como: certidão de

registro  civil,  RG,  certificado  de  conclusão  do  ensino  fundamental.  Solicita  ao

Coordenador de Curso o lançamento de notas.

O aluno deve ser desligado de seminário, estágio ou bolsas para que tenha

sua colação de grau antecipada.

A Diretora de Gestão Acadêmica emite memorando ao Registro Acadêmico

autorizando a antecipação da colação de grau do aluno, com base na portaria que

autoriza a integralização com 75% da frequência do período letivo. O servidor do RA

emite a ata de formatura de grau, o histórico e a certidão de conclusão.

Fonte: Siqueira, Helder. Figura extraída do estudo realizado pela Diretoria de Planejamento
e regulamentação do campus Campos Centro do IFF, em 24/08/2016.

3.2.8 Colação de Grau

A data da colação de grau (Figura 25) é definida no calendário acadêmico. O

servidor do RA verifica o SISTEC e os dados do aluno no sistema, como: certidão

 

Figura 24 - Antecipação de Colação de Grau
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de registro civil, RG, certificado de conclusão de ensino fundamental. O aluno deve

ser desligado de seminário, estágio ou bolsas para que tenha sua colação de grau.

O  servidor  publica  no  portal  a  listagem  de  formandos  para  que  os  mesmos

consultem  seus  nomes  e  procurem  o  Registro  Acadêmico  se  houver  alguma

inconsistência.  Não  havendo  inconsistência  o  servidor  do  RA emite  a  ata  de

formatura, o histórico e a certidão de conclusão.

Fonte: Siqueira, Helder. Figura extraída do estudo realizado pela Diretoria de Planejamento
e regulamentação do campus Campos Centro do IFF, em 24/08/2016.

3.2.9 Aproveitamento de Estudos

O requerente anexa o histórico e a ementa no pedido de aproveitamento de

estudo (Figura 26). O servidor do RA encaminha o processo ao Coordenador do

Curso.  O  Coordenador  de  Curso  indefere  o  pedido  ou  dá  parecer  favorável,

informando quais disciplinas poderão ser aproveitadas para que o aluno fique isento

de cursar. Neste caso, o servidor lança no sistema qual (is) disciplina(s) o aluno

ficará isento de cursar.

Fonte: Siqueira, Helder. Figura extraída do estudo realizado pela Diretoria de Planejamento
e regulamentação do campus Campos Centro do IFF, em 24/08/2016.

 

Figura 25 - Colação de Grau

Figura 25 - Aproveitamento de Estudos
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3.2.10 Matriz Curriculares 7 Dias úteis

Para emissão da matriz curricular (Figura 27), o servidor do RA extrai a matriz

do sistema, envia para o Coordenador do Registro Acadêmico revisar e assinar o

documento. Para alunos ingressantes antes de 2009.1 a matriz está no sistema ou

na pasta de matrizes. O prazo para entrega da matriz curricular é de 7 dias úteis.

Fonte: Siqueira, Helder. Figura extraída do estudo realizado pela Diretoria de Planejamento
e regulamentação do campus Campos Centro do IFF, em 24/08/2016.

3.3 Processos Diversos

3.3.1 Emissão de Ata de Formatura

O servidor do RA revisa e expede a Ata de Formatura (Figura 28). Registra a

numeração e os dados da ata em livro. Devem conter na Ata os seguintes dados: n°

de matrícula, nome completo, RG, curso, ano letivo. O aluno deve conferir todos os

dados e assinar  o  documento.  A Ata é encaminhada para assinatura do Diretor

Geral.

 

Figura 27 - Matriz Curricular

Figura 28 - Ata de Formatura
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Fonte: Siqueira, Helder. Figura extraída do estudo realizado pela Diretoria de Planejamento
e regulamentação do campus Campos Centro do IFF, em 24/08/2016.
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3.3.2 Atestado de Autarquia Federal

Após  o  requerimento,  o  servidor  do  RA expede  o  Atestado  de  Autarquia

Federal (Figura 29), padrão, onde é informado que o Instituto Federal de Ciência e

Tecnologia Federal Fluminense é uma Autarquia Federal e por essa razão é isento

de publicar no Diário Oficial da União o nome dos formandos do ensino médio e

integrado. O coordenador verifica se todos os dados estão corretos, caso contrário

devolve ao servidor para correção. Documento sem inconsistências, o Coordenador

do RA assina.

Fonte: Siqueira, Helder. Figura extraída do estudo realizado pela Diretoria de Planejamento
e regulamentação do campus Campos Centro do IFF, em 24/08/2016.

3.3.3 Atestado de LOA

Após a solicitação do Atestado de LOA (Figura 30), o servidor do RA emite

documento  padrão  onde  é  informado  que:  conforme  a  Lei  Orçamentária  Anual

(LOA) o órgão fornece aos alunos: livros didáticos e alimentação.

Este documento geralmente acompanha a certidão de tempo de aluno. O

Coordenador  do  RA verifica  se  todos  os  dados  estão  corretos,  caso  contrário

devolve ao servidor para correção. Documento sem inconsistências, o Coordenador

assina. O prazo para entrega do atestado é de 30 dias úteis.

 

Figura 29 - Atestado de Autarquia Federal
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Fonte: Siqueira, Helder. Figura extraída do estudo realizado pela Diretoria de Planejamento
e regulamentação do campus Campos Centro do IFF, em 24/08/2016.

3.3.4 Certidão de Tempo de Aluno

Após o requerimento da certidão de tempo de aluno (Figura 31), verificam-se

os seguintes dados: documentos pessoais (certidão de registro civil, RG) e os anos

estudados na instituição. Na certidão deve conter os dados pessoais do aluno tais

como: nome completo, filiação, naturalidade, curso e tempo.

Calcula-se  o  tempo  total  por  ano/série.  Ex.  1ª  série  –  01/03/1981  a

31/12/1981;  2ª  série  –  01/03/1982  a  31/12/1982;  2ª  série  (se  repetiu  o  ano)  -

01/03/1983 a 31/12/1983. O tempo de férias também é computado, somente será

desprezado se estiver expresso na solicitação.

Informa-se o tempo em anos, meses e dias. Ex. (680d) = 1ano 10meses e

15dias. O Coordenador do Registro Acadêmico assina e encaminha para assinatura

do Diretor  Acadêmico.  O Diretor  Acadêmico deve  conferir  assinar  e  retornar  ao

Registro Acadêmico. O prazo de emissão da certidão de tempo de aluno é de 90

dias úteis.

 

Figura 30 - Atestado de LOA
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Fonte: Siqueira, Helder. Figura extraída do estudo realizado pela Diretoria de Planejamento
e regulamentação do campus Campos Centro do IFF, em 24/08/2016.

3.3.5 2ª Via de Carteirinha

Na emissão de segunda via da carteirinha (Figura 32), o aluno deverá pagar

uma taxa, através de GRU, e solicitar um documento “nada consta” na Biblioteca.

Em seguida entrega o requerimento com o comprovante de pagamento no RA, que

dará prosseguimento à solicitação. O prazo para entrega da carteirinha é de 2 dias

úteis.

Fonte: Siqueira, Helder. Figura extraída do estudo realizado pela Diretoria de Planejamento
e regulamentação do campus Campos Centro do IFF, em 24/08/2016.

 

Figura 31 - Certidão de Tempo de Aluno

Figura 31 - 2ª Via de Carteirinha



48

4 METODOLOGIA E RESULTADOS DA PESQUISA

A fim de se identificar os possíveis problemas no setor e nos processos do

Registro Acadêmico do  campus Campos Centro do IFFluminense, algumas ações

foram adotadas, a saber:

1) Reuniões  entre  os  diferentes  stakeholders:  Diretoria  de  Gestão

Acadêmica,  Coordenadores  do  Registro  no  nível  técnico  e  no  nível  superior,

servidores  do  setor  e  estudantes  da  graduação,  dos  cursos  de  Tecnologia  em

Desenvolvimento  de  Software  e  Bacharelado  em  Engenharia  de  Controle  e

Automação,  bem  como  da  pós-graduação,  Mestrado  Profissional  em  Sistemas

Aplicados à Engenharia e Gestão. Para essas reuniões, era definida uma pauta em

conjunto entre a Diretoria e os Coordenadores, porém, a metodologia utilizada era a

de  brainstorming,  permitindo  que  problemas  e  sugestões  fossem  livremente

abordados pelos participantes.

2) Criação de um Grupo de Trabalho (GT) para avaliação minuciosa de

cada processo mapeado do RA, tanto no nível técnico como superior, bem como

para revisão dos documentos do setor.

3) Aplicação de questionário para os coordenadores de cursos e áreas, a

fim  de  identificar  problemas  nos  processos  e  receber  sugestões  de  ações  e

melhorias para o setor de RA.

4.1 Reuniões entre os Stakeholders

As cinco reuniões entre os  stakeholders, convocadas pela DGA, ocorreram

entre dezembro de 2016 e dezembro de 2017, a fim de analisar os processos do

setor de RA,  participaram destas reuniões: DGA, Coordenadores do Registro no

nível técnico e no nível superior, servidores do setor, estudantes da graduação, dos

cursos  de  Tecnologia  em  Desenvolvimento  de  Software  e  Bacharelado  em

Engenharia  de  Controle  e  Automação,  bem  como  da  pós-graduação,  Mestrado

Profissional  em  Sistemas  Aplicados  à  Engenharia  e  Gestão,  que  tiveram  a

oportunidade de vivenciar na prática conhecimentos teóricos adquiridos em sala de

aula.  A partir  dessas  reuniões,  realizadas  pela  Diretoria  de  Gestão  Acadêmica,

registradas em Atas de Reunião, arquivadas pela Diretoria de Gestão Acadêmica do

campus Campos Centro do IFF, constatou-se:
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1) A insatisfação dos servidores do setor de RA em relação ao tratamento

dado aos mesmos, uma vez que não havia diálogo entre eles e a direção, na gestão

anterior a esta;

2) A falta  de  segurança  no  setor,  pois  não  havia  câmeras  para  inibir

ações agressivas direcionadas aos servidores e recepcionistas, bem como controle

da entrada de visitantes, impedindo a circulação de pessoas não identificadas.

3) Situações  atípicas,  prioridade  que  impedem  a  conclusão  dos

documentos em andamento, contribuindo para aumentar os prazos de entrega dos

mesmos e causar constrangimento entre os envolvidos;

4) Os bolsistas não preenchem corretamente os dados da matrícula no

sistema acadêmico, prejudicando o Registro Acadêmico.

5) Um desconforto do estudante com o Registro Acadêmico no primeiro

contato, tendo em vista que:

• Ao  fazer  o  pedido,  ele  recebe  o  requerimento  para  preencher  e

solicitar os nada-consta, em quatro setores;

• A emissão do nada-consta cria um problema para os setores, porque o

servidor interrompe as atividades para atender o estudante.

• Quando  o  estudante  retorna  ao  RA,  ele  quer  prioridade  no

atendimento. No entanto, ele entra na fila, a recepcionista faz a conferência dos

documentos, preenche e entrega o canhoto.

1) Alunos esquecem de renovar a matrícula e muitas vezes a Reitoria dá

mais prazo e prejudica o andamento do trabalho do Registro;

6) A necessidade das reuniões para análise e melhoria dos processos do

RA serem  realizadas  entre  a  DGA e  as  Coordenações,  e  não  com  todos  os

servidores.

4.2 Criação do Grupo de Trabalho para a Melhoria dos Processos

Considerando  os  apontamentos  indicados  nas  reuniões  iniciais  com  os

servidores do RA, a Diretoria de Gestão Acadêmica criou o Grupo de Trabalho,

composto pela Diretora de Gestão Acadêmica, Coordenador do RA Ensino Superior,

Coordenadora do RA Ensino Técnico, uma servidora do RA Ensino Técnico e duas

servidoras da DGA. As reuniões ocorrem uma vez por semana, nas quartas-feiras.

O objetivo do GT é avaliar minuciosamente cada processo mapeado do RA, tanto
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no nível técnico como superior, bem como para revisar os documentos do setor e

apontar soluções para os problemas identificados, tais como:

• Alunos  colando  grau  com  pendências  na  instituição,  como

recebimento de bolsas e falta de documentos;

• Modelos  antigos  de  requerimento  geral  (ver  anexo  B)  e  de

requerimento de colação de grau (ver anexo D), com informações redundantes;

• Procedimento de renovação de matrícula ineficiente;

• Sistema Acadêmico preenchido incorretamente nas matrículas.

O Grupo de Trabalho (GT) foi  oficializado pela Ordem de Serviço nº 101,

29/11/2017  do  campus Campos  Centro,  para  Revisão  e  Aprimoramento  dos

Processos do Registro  Acadêmico do  campus Campos Centro  do IFFluminense

considerando:

 A necessidade de aprimoramento dos processos do Registro
Acadêmico do  campus Campos Centro no que tange à sua
organização e eficácia;

 O  volume  de  alunos  atendidos  pelo  Registro  Acadêmico
deste  campus,  tornando  seu  trabalho,  principalmente  em
momentos como matrícula, colação de grau e fechamento de
período/enturmação, crítico;

 Os  problemas  acarretados  pelo  atual  processo  de
Renovação de Matrícula;

 A coexistência  de  sistemas acadêmicos  distintos  no setor,
onde há alunos matriculados e sendo administrados em mais
de uma plataforma;

 A  necessidade  de  melhoria  dos  sistemas  informatizados
existentes  e  do  desenvolvimento  de  outros  módulos  de
suporte  para  processos  atualmente  manuais.  (Ordem  de
Serviço  nº  101,  29/11/2017  do  campus Campos  Centro.
Disponível  em:  http://cdd.iff.edu.br/documentos/ordens-de-
servico/campos-centro/2017/novembro/ordem_de_servico-6).

4.3 Avaliação da satisfação sobre o setor do Registro Acadêmico

Sabe-se que o setor do Registro Acadêmico do  campus  Campos Centro é

essencial  para  o  acompanhamento  e  gerenciamento  da  vida  acadêmica  dos

estudantes, desde a sua matrícula até a conclusão do curso. Este setor responde

pela guarda definitiva dos documentos e registros dos estudantes e egressos, além

de  desempenhar  uma  série  de  processos  para  atender  estudantes,  servidores,

egressos e pais de alunos.

Tendo em vista os requerimentos, as reuniões do GT e os serviços referentes

ao RA, a Diretoria de Gestão Acadêmica do  campus Campos Centro aplicou um

 

http://cdd.iff.edu.br/documentos/ordens-de-servico/campos-centro/2017/novembro/ordem_de_servico-6
http://cdd.iff.edu.br/documentos/ordens-de-servico/campos-centro/2017/novembro/ordem_de_servico-6
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questionário direcionado aos Coordenadores de Curso (ver anexo A), durante os

meses de dezembro de 2017 a janeiro de 2018, objetivando receber sugestões de

ações  e  melhorias  para  o  setor  de  RA.  Para  realizar  análise  e  considerações,

solicitamos  autorização  da  Diretoria  para  utilizarmos  o  referido  questionário  no

presente trabalho (ver anexo F).

Do total de 34 Coordenadores de Curso, 12 responderam aproximadamente

35%.

Questionados sobre a satisfação dos estudantes da sua Coordenação em

relação ao atendimento do RA (Gráfico 1). Das 12 respostas: 8,3% disseram estar

muito satisfeitos com o atendimento; 50 % estão satisfeito; 16,7% são indiferentes;

16,7% estamos insatisfeitos e 8,3% estão muito insatisfeitos.

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa

Quando  questionados  sobre  a  satisfação  dos  estudantes  da  sua

Coordenação em relação aos serviços do RA (Gráfico 2). Das 12 respostas: 8,3%

disseram estar muito satisfeitos com o atendimento; 41,7 % estão satisfeitos; 25%

são indiferentes; 16,7% estão insatisfeitos e 8,3% estão muito insatisfeitos.

 

Gráfico 1 - Primeira Pergunta
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Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa

Ao serem questionados  sobre  a  presteza  e  boa  vontade  no  atendimento

pelos  profissionais  que  trabalham  no  RA (Gráfico  3).  Das  12  respostas:  25%

disseram estar muito satisfeitos com o atendimento; 41,7 % estão satisfeitos; 25%

são indiferentes e 8,3% estamos insatisfeitos.

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa

Quando  perguntados  em  relação  à  satisfação  dos  professores  da

Coordenação sobre os serviços prestados pelo RA (Gráfico 4). Das 12 respostas:

16,7% disseram estar muito satisfeitos com o atendimento; 58,3% estão satisfeitos;

16,7% são indiferentes e 8,3% estamos insatisfeitos.

 

Gráfico 2 - Segunda Pergunta

Gráfico 3 - Terceira Pergunta
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Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa

Por fim, foi solicitado que os participantes encaminhassem sugestões, crítica

e elogios.

Como  sugestões  de  ações,  destacam-se  as  seguintes  indicações  dos

coordenadores:

a)  Sempre  que  estabeleçam  as  agendas  do  registro  que  enviem  aos

coordenadores  o  mais  breve  possível,  inclusive  as  alterações  de  datas,  pois  o

primeiro local em que os alunos buscam informações é nas próprias coordenações;

b)  As  Coordenações  deveriam  ser  melhores  informadas  sobre  os

procedimentos, com a devida antecedência;

c)  Por  vezes as  informações são desencontradas,  seria  interessante uma

maior organização na efetivação das tarefas;

d) O horário noturno poderia ser até às 21 horas;

e)  Melhora  do  sistema,  aumento  dos  prazos  para  registro  de  notas  e

frequência e análise de processos de aproveitamento de estudos;

f)  Preparar melhor o pessoal  que trabalha diretamente no atendimento do

balcão. Dão informações erradas constantemente.

Questionados sobre as críticas que gostariam de fazer,  os coordenadores

responderam que:

a)  Muitas  vezes  são  atribuídas  às  Coordenações,  responsabilidades  e

procedimentos que deveriam ter sido resolvidos pelo registro.

b) Má qualidade do sistema que não é amigável e à falta de uma assistência

adequada aos professores e estudantes que encontram dificuldades em lidar com

as inúmeras funções do sistema acadêmico.

c) O que mais os alunos reclamam é de informações erradas dadas pelos

atendentes do balcão.

Quanto aos elogios referentes ao setor, todos os respondentes concordam

com a competência e gentileza dos funcionários. Para os coordenadores eles estão

sempre dispostos ao atendimento e não deixam de resolver os problemas.

Constata-se,  assim,  que  a  maioria  dos  Coordenadores e  estudantes  está

satisfeitos  com  o  atendimento  do  setor  e  que  os  servidores  são  atenciosos  e

 

Gráfico 4 - Quarta Pergunta
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competentes. Por outro lado, consideram que o software, Sistema Acadêmico, deve

ser melhorado.
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5 MELHORIAS  E  PROPOSIÇÕES  PARA  O  SETOR  DO  REGISTRO

ACADÊMICO

Considerando as reuniões realizadas entre a DGA e os servidores do RA, as

análises feitas no GT e a pesquisa da DGA com os coordenadores de curso sobre o

atendimento no RA verificam-se as seguintes melhorias:

1) Em novembro de 2016, proporcionou um evento de coaching para os

servidores do RA e da DGA, a fim de melhorar o relacionamento e a comunicação

entre eles, bem como motivá-los a solucionar os problemas do setor.

2) Foram instaladas câmeras na recepção do RA, a pedido da DGA, para

garantir a segurança dos servidores e das recepcionistas;

3) Para autorizar a emissão de documento fora do prazo, a DGA exige

comprovação,  como: aprovação em concurso, vestibular,  mudança de estado ou

país, registro definitivo no Conselho Profissional.

4) Os  requerimentos  analisados  no  GT  foram  reformulados.  O  novo

requerimento  geral  (ver  anexo  C)  foi  modificado para  facilitar  a  identificação do

pedido  e  o  preenchimento  das  informações  necessárias  pelo  requerente.  No

requerimento  novo  de  colação  de  grau  do  ensino  técnico  (ver  anexo  E),

acrescentou-se a obrigatoriedade de: anexar o comprovante de urgência, o histórico

do ensino médio para os cursos técnicos concomitantes e subsequentes e os nada-

consta da DGA e da DIRPECC para a Antecipação de Colação de Grau, a fim de

impedir que o aluno seja desligado e continue recebendo auxílio financeiro. Neste

mesmo  requerimento  de  colação  de  grau,  pede-se  o  histórico,  a  certidão  de

conclusão e o diploma, que antes eram solicitados separadamente.

5) O  primeiro  processo  do  RA analisado  e  otimizado  pelo  GT  foi  o

processo  de  Colação  de  Grau.  Nele  há  um planejamento  com agenda,  prazos

estabelecidos  que  favoreçam  a  Coordenação  de  Multimídia  e  à  Comissão  de

Formatura. No procedimento reformulado, primeiro verificam-se os desligamentos

de  estágio,  seminário  e  bolsas,  em  seguida  analisa  a  documentação,  evitando

retrabalho.

6) Como inovação, a Diretoria de Gestão Acadêmica propôs a renovação

automática de matrícula via sistema, após consulta à Procuradoria Federal do IFF,

conforme  Parecer  PROJUR  N.º  328/2017  e consulta  online  à  SETEC/MEC,

protocolada sob o número 2213960, a respeito da legislação autorizativa. Na falta
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de impedimento, o Reitor do IFF, através da Portaria nº 1822, de 20 de dezembro de

2017, instituiu a renovação automática de matrícula nos campi, considerando:

-O princípio do cuidado e compromisso institucional no sentido de garantir,
afirmativamente, a permanência e êxito dos estudantes.
-Os  impactos  positivos  ao  corpo  discente  quanto  à  eliminação  de
ocorrências  de  estudantes  que  concluíram  o  período/ano/semestre
regularmente e acabam por perder o prazo da renovação da matrícula para
o período letivo subsequente.
-A melhoria  no  fluxo  de  trabalho  e  organização  das  Coordenações  de
Registro Acadêmico dos campi.
-O material apresentado pelo Grupo de Trabalho formado por membros da
Câmara  de  Ensino  que  analisou  o  tema  da  renovação  automática  de
matrícula em 2016.
-A minuta de regulamentação dos procedimentos de renovação automática
de matrícula, apreciado pela Câmara de Ensino na reunião do dia 5 de
dezembro de 2017.
-A natureza jurídica de autarquia do IFFluminense, detentor de autonomia
administrativa,  patrimonial,  financeira,  didático-pedagógica  e  disciplinar.
(Portaria  nº  1822,  de  20  de  dezembro  de  2017.  Disponível  em:
http://cdd.iff.edu.br/documentos/portarias/2017/dezembro/portaria-14).

A Renovação Automática de Matrícula será realizada no Sistema Acadêmico

pelo servidor do RA no início de cada período letivo. A primeira ação da renovação é

o  Fechamento  do  Período  anterior  para  todos  os  alunos.  A segunda  ação  é  a

identificação e desligamento dos evadidos, alunos que não atingiram um mínimo de

10% (dez por cento) da frequência global, em seguida, renova-se a matrícula de

todos.  Observa-se  como  impacto  positivo  a  permanência  dos  estudantes  na

Instituição.  A substituição do processo de Renovação de Matrícula  por  parte  do

aluno, que precisava acessar o sistema acadêmico e renovar a matrícula, para a

Renovação  Automática  resolve:  a  eliminação  de  ocorrências  de  estudantes  que

concluíram o período/ano/semestre regularmente e perdiam o prazo da renovação

de matrícula para o período letivo subsequente, sendo considerados evadidos; a

melhoria  no  fluxo  de  trabalho  na  DGA e  a  organização  das  Coordenações  de

Registro Acadêmico do  campus. No processo de renovação automática não será

necessária nenhuma ação por parte do aluno.

7)  A DGA também  requisitou  à  DTIC  um  software  para  otimizar  os

requerimentos e processos do RA, tendo em vista a grande quantidade de serviços

prestados  pelo  setor.  Este  processo  será  online,  via  Sistema  Unificado  da

Administração  Pública  (SUAP).  Através  deste  novo  procedimento,  espera-se

aprimorar o atendimento no setor de RA, tais como:

a) Redução da quantidade de pessoas no balcão do RA;

 

http://cdd.iff.edu.br/documentos/portarias/2017/dezembro/portaria-14
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b) Os requerimentos não seriam extraviados, já que alguns são arquivados

em vez de seguirem para o servidor responsável pela execução.

c) O software proporcionará mais comodidade ao requerente, uma vez que

não haverá necessidade de ir à Instituição somente para fazer o pedido. Além de

possibilitar o acompanhamento à distância;

d) Havendo alguma pendência, o sistema emitirá um aviso em vermelho para

que o requerente, ao verificar o andamento do pedido, tenha ciência de que precisa

reparar a situação no setor;

e) O pedido poderá ficar pronto antes do prazo previsto, informação que será

possível verificando no sistema. Atualmente, sem o software, o requerente precisa ir

ao RA buscar informação;

d)  Ao  iniciar  o  pedido  o  interessado  deverá  preencher  todos  os  dados

solicitados, como: nome completo, filiação, CPF, RG, endereço, telefone e e-mail,

assim o servidor do RA poderá atualizar o sistema acadêmico.

e) Não haverá necessidade do estudante procurar os setores para solicitar os

nada-consta; estes serão  emitidos no próprio sistema;

Realizadas e apresentadas às sugestões dos servidores e gestores do setor

de RA, as reuniões do Grupo de Trabalho e a avaliação dos Coordenadores de

Curso sobre a satisfação no atendimento do RA, sugere-se a adoção de algumas

medidas para o aprimoramento e funcionamento do Registro Acadêmico do campus

Campos Centro do IFFluminense:

Visando a qualificação dos egressos, sugere-se a integração dos estudantes

da área de informática do campus na criação do software de processos para o RA,

tendo em vista a infraestrutura didático-pedagógica do campus e os cursos na área

de  informática,  como:  Técnicos  em  Informática,  Engenharia  da  Computação  e

Bacharelado em Sistema de Informação, uma vez que o IFFluminense, além de

oportunizar conhecimento científico e tecnológico na área específica de formação,

visa  formar  e  qualificar  profissionais,  bem  como  estimular  pesquisa  aplicada  e

promover o desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços.

Considera-se  este  projeto  uma  forma  de  integrar  os  conteúdos  curriculares

possibilitando aos estudantes um aprendizado concreto. 

Segundo o PDI, o perfil  do egresso dos cursos desta Instituição, seja dos

Cursos Técnicos e Cursos Superiores até a Pós-Graduação, possui características

só  reconhecidas  quando  o  trabalho  educativo  se  manifesta  na  perspectiva  da

politecnia. (IFF, 2010-214).
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Uma  ação  pedagógica  interdisciplinar  e  transdisciplinar  caracteriza  uma

escola  participativa  e  decisiva  na  formação  do  estudante.  A  escola  deve

proporcionar ao aluno uma mudança pessoal e profissional, capaz de estimular o

desenvolvimento e autonomia profissionais, contribuindo para o amadurecimento do

estudante, a fim de permiti-lo enfrentar o trabalho com maior segurança. O ensino

integrado refere-se, não somente, ao modo como a área propedêutica e profissional

são  ligadas,  mas  também,  a  uma  formação  que  possibilita  ao  educando  uma

vivência real em outras áreas correlatas.

O campus Campos-Centro do Instituto Federal Fluminense organiza desde

1987 a Semana do Saber-Fazer-Saber que é um evento no qual há Exposição de

Projetos  educacionais,  científicos  e  tecnológicos,  em  todas  as  áreas  de

conhecimento do campus, também é feita uma prestação de contas à sociedade em

relação ao saber produzido na instituição, justificando todo o investimento realizado

para promover uma educação pública, gratuita e de qualidade.

A exposição  de  Projetos  Educacionais,  Científicos  e  Tecnológicos  tem  o

objetivo de estimular o desenvolvimento da criatividade e capacidade inventiva dos

estudantes  na  obtenção  de  soluções  que  contribuam  para  o  desenvolvimento

tecnológico nas diversas áreas de ensino do IFF. Assim, a exposição contribui para

a  popularização  da  ciência  e  da  tecnologia,  sendo  uma  forma  de  difundir  os

conhecimentos produzidos na instituição para o público visitante, e também aliar os

saberes teórico e prático para uma formação mais completa do nosso aluno. 

Na edição de 2017,  destacou-se novamente  a "GELÉIA DE JOGOS",  um

grande  "viradão"  de  48  horas  onde  diversas  equipes  de  desenvolvedores  de

software participaram de um concurso de criação de jogos de computador, aberto

ao público em geral.

Sendo assim, a criação do software para o RA pelos estudantes da área de

informática, atuando em conjunto, significa uma formação integrada entre as áreas

do  conhecimento,  tendo  por  objetivo  fomentar  a  participação  dos  estudantes,

visando o  intercâmbio  de experiências  e saberes,  promovendo a reflexão sobre

temas relativos a necessidade do campus e resultando uma experiência gratificante

e aprendizado concreto,  com resultados positivos para os envolvidos no ensino-

aprendizagem.

Diante o exposto, considerando que os requisitos institucionais do software já

foram analisados pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação do IFF

na solicitação do programa pela DGA e a Semana do Saber-Fazer-Saber, justifica-
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se a proposição de solicitar aos estudantes do campus a criação do software para o

RA.

Como controle de acesso ao campus garantindo maior segurança, verifica-se

a necessidade de reformular o processo de emissão de carteirinha, bem como a

obrigatoriedade  do  visitante  deixar  documento  de  identificação  na  portaria  e

informar o setor de destino.

Uma reivindicação dos Coordenadores de Curso é que sejam informados das

ações  realizadas no  setor  de  RA,  para  que  os  professores  possam orientar  os

estudantes; a proposição seria a DGA enviar as agendas das coordenações do RA,

a  partir  de  2018.1,  aos  Coordenadores  de  Curso,  através  dos  e-mails:

coordsup@iff.edu.br e coordmedtec@iff.edu.br, dando ciência das datas relativas às

atividades.

Objetivando  ampliar  o  atendimento  e  facilitar  a  retirada  de  documentos,

propõe-se solicitar à Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC)

do campus a criação de e-mail para o setor de RA. É recomendável que haja um

espaço de interação permanente e para encaminhamento de dúvidas,  críticas e

sugestões da comunidade.

Como inovação, para organizar e melhorar o atendimento no balcão do RA

propõe-se  um  sistema  de  senhas  para  gerenciar  o  fluxo  de  atendimento.

Implantando  o  Sistema  de  Gerenciamento  do  Atendimento,  desenvolvido  por

empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, baseado em tecnologias de

software livre e código aberto.

Entende-se  que  treinar  as  recepcionistas  é  essencial  para  garantir

atendimento de qualidade e consequentemente maior produtividade do setor, bem

como  treinamento  e  supervisão  do  trabalho  dos  bolsistas,  que  atuam  na

digitalização de dados da matrícula, para garantir o registro correto dos dados.

Por  fim,  o  retorno  da  pesquisa  realizada  pela  DGA do  campus Campos

Centro  do  IFFluminense  foi  baixo  e  insuficiente  para  qualificar.  Entretanto,  as

respostas contribuíram e auxiliaram no desenvolvimento deste trabalho.  Pode-se

destacar que os apontamentos dos que responderam, sinalizou que há necessidade

de melhorar o Sistema Acadêmico, facilitando o lançamento de notas e frequências.

 

mailto:coordmedtec@iff.edu.br
mailto:coordsup@iff.edu.br
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6 CONCLUSÃO

O trabalho desenvolvido teve como objetivo a ANÁLISE E PROPOSIÇÕES

DE MELHORIAS DE PROCESSOS NO SETOR DE REGISTRO ACADÊMICO DO

CAMPUS CAMPOS CENTRO DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, com foco

principal  no processo de atendimento,  a  partir  do qual  os demais processos se

desdobram.  No  primeiro  capítulo  apresentou-se  o  mapeamento  e  análise  dos

processos relacionados à matrícula, conclusão de curso e atestados do setor de RA

do  campus Campos Centro. O mapeamento foi  disponibilizado pela Diretoria  de

Planejamento e Regulamentação, conforme as normas de atendimento do Registro

Acadêmico do campus e da RDP.

Identificou-se  nas  reuniões  entre  os  stakeholders,  descritas  no item  4.1,

problemas do setor de RA como: falta de diálogos entre os funcionários e a chefia

imediata, complexidade do trâmite para finalizar o requerimento, dados inseridos no

sistema  acadêmico  incorretamente,  bem  como  as  evasões  de  estudantes,  que

esqueciam de renovar  a  matrícula.  Essas situações refletem nos processos,  no

atendimento, na relação interpessoal e no trabalho em equipe do setor de RA.

Constata-se  que  os  processos  iniciam  com  requerimentos  realizados  no

balcão, mediante preenchimento de formulário, sendo os dados obtidos por consulta

no  arquivo  físico,  através da pasta  do requerente.  Os  prazos  e  fluxos de cada

processo foram definidos pelos coordenadores do Registro Acadêmico e não há

norma específica para os mesmos. Verifica-se dois tipos de requerimento, um geral

e  outro  para  Colação  de  Grau.  Após  o  preenchimento  do  requerimento,  a

recepcionista  confere  os  dados e  a  documentação exigidos  e  faz  a  triagem do

pedido, encaminhando-o para o servidor responsável, conforme o nível de ensino e

curso. Nas reuniões, observaram-se falhas nesse trâmite, porque nos momentos em

que há muita gente esperando o atendimento, as recepcionistas ficam confusas,

esquecem-se  de  conferir  a  documentação,  colocam  o  requerimento  em  lugar

indevido,  dão  informação  errada,  ficam nervosas  e  respondem  mal  ao  público,

causando  situações  constrangedoras.  Reitera-se  como  proposição  de  melhorias

para  solucionar  os  problemas identificados  no  setor,  a  implantação  do  software

solicitado pela DGA à DTIC, otimizando os requerimentos e processos do RA, a

instalação  do  sistema  de  senhas  para  atendimento  e  treinamento  para  as

recepcionistas.
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Reitera-se, também, que os processos do RA estão sendo reformulados pelo

GT, criado para aprimoramento dos processos do Registro Acadêmico no que tange

à sua organização e eficácia, conforme descrito no item 4.2. O GT iniciou o trabalho

com  foco  no  processo  de  Colação  de  Grau  e  na  Renovação  Automática  de

Matrícula, o primeiro ocorreu logo após a criação do GT. No processo antigo de

Colação  de  Grau  (figura  25),  primeiro  conferia  a  documentação,  em  seguida

verificava os nada-consta e por  último emitia  a  listagem. Devido aos problemas

identificados após a colação, como: bolsista formando recebendo auxílio, formando

inscrito  em  Seminário  e  listagem  de  formando  para  publicação  errada,  o  GT

reorganizou  o  procedimento  da  Colação  de  Grau.  No  processo  novo,  primeiro

verifica a vida acadêmica do estudante e os nada consta, analisa a documentação,

separa os estudantes que anteciparam a colação,  em seguida emite a listagem

prévia para ser conferida pela Diretoria de Ensino, DGA e Comissão de formatura.

Não havendo inconsistências, emite-se a listagem definitiva e a ata de formatura. A

análise  minuciosa  dos  processos  é  fundamental  para  atingir  o  primeiro  objetivo

específico  deste  trabalho,  ou  seja,  identificar  os  pontos  que  precisam  ser

modificados para obter um atendimento de qualidade. Outra mudança importante

realizada pelo GT foi a implantação da Renovação Automática de Matrícula, que

garantirá a permanência dos estudantes na Instituição e evitará retrabalho para o

setor de RA.

No segundo capítulo, dentre todas as proposições e melhorias, destaca-se a

Renovação Automática de Matrícula pelo cuidado e compromisso institucional no

sentido de garantir,  afirmativamente, a permanência e êxito dos estudantes, bem

como  à  eliminação  de  ocorrências  de  estudantes  que  concluíram  o

período/ano/semestre regularmente e acabam por perder o prazo da renovação da

matrícula para o período letivo subsequente, sendo considerados evadidos, garantir

também,  a  melhoria  no  fluxo  de  trabalho  na  DGA  e  a  organização  das

Coordenações  de  Registro  Acadêmico  dos  campi.  No  processo  de  renovação

automática não é necessária nenhuma ação por parte do aluno.

No processo anterior da Renovação de Matrícula, o estudante acessava o

Sistema Acadêmico e renovava a matrícula.  Durante o período de renovação, a

DGA investia pesado na divulgação, fixava cartazes pelo campus, colocava avisos

nas TVs e nas redes sociais e inseria mensagens de alerta no Sistema Acadêmico.

No entanto, muitos estudantes não renovavam e ficavam na situação de evadidos,

perdendo  o  período.  No  início  do  período  de  2017.2,  aproximadamente  200
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estudantes regulares não renovaram a matrícula, e para não ficarem prejudicados o

Reitor autorizou um novo período de rematrícula, ação que prejudicou o andamento

do trabalho do Registro  Acadêmico,  principalmente  na alteração na situação de

matrícula e enturmação. A DGA, também ficou prejudicada, pois precisou mobilizar

os servidores para avisar os alunos evadidos do novo período de matrícula. Para

essa ação, realizou-se um filtro no Sistema Acadêmico para identificar os nomes e

e-mail  dos  evadidos,  única  forma de garantir  a  isonomia  do processo.  Como o

Sistema Acadêmico não está atualizado, não foi possível enviar com sucesso todos

os e-mails. Nos períodos anteriores a 2017.2, não houve o período de rematrícula e

muitos  alunos  ficaram um período  inteiro  sem estudar,  aguardando  o  edital  de

reingresso de evadidos, situação ruim para o aluno e para a instituição.

Considerando os problemas do processo de renovação de matrícula, a DGA

sugeriu a Direção Geral do  campus adotar a Renovação Automática de Matrícula.

Como não havia embasamento legal para a implantação, fez-se uma pesquisa em

outras  instituições  federais,  sem  êxito.  Consultou-se  a  procuradoria-geral  do

instituto,  esta  determinou  que  a  DGA solicitasse  autorização  do  Ministério  de

Educação  (MEC).  O  parecer  do  MEC  foi  favorável,  uma  vez  que  o  instituto  é

autarquia  federal  e  tem  autonomia  para  implantar  a  Renovação  Automática  de

Matrícula.

Sugere-se  como proposições  para  melhorar  dinâmica  do  setor  de  RA  a

criação  do  software  pelos  alunos  da  área  de  informática,  o  e-mail  do  RA para

facilitar  o  contato  com  o  setor,  a  reformulação  da  emissão  das  carteirinhas

estudantis  e  a  divulgação  das  agendas  das  Coordenações  do  RA  com  as

Coordenações de Curso.

Verifica-se que dos questionários enviados aos Coordenadores de Curso, o

retorno foi baixo e insuficiente para qualificar a pesquisa. Entretanto os poucos que

responderam contribuíram e auxiliaram no desenvolvimento deste trabalho. Pode-se

destacar que os apontamentos dos que responderam, sinalizou que há necessidade

de melhorar o Sistema Acadêmico, facilitando o lançamento de notas e frequências.

Espera-se  que  a  Renovação  Automática  de  Matrícula  e  as  demais

proposições listadas neste trabalho possam otimizar e melhorar os processos e o

atendimento no setor de RA do campus Campos Centro, reduzindo a sobrecarga no

balcão do setor e o tempo dispensado pelo estudante ou qualquer solicitante com

as questões burocráticas.
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Dessa  forma,  o  presente  trabalho  visa  demonstrar  que  uma  escola

informatizada  facilita  a  vida  acadêmica  do estudante,  garante  a  integridade dos

dados arquivados e atendimento de qualidade aos estudantes do campus Campos

Centro. A experiência e as propostas abordadas neste trabalho podem servir de

base  para  outros  campi ou  Institutos  aperfeiçoarem  também  seus  processos,

representando esta uma contribuição para o aprimoramento do suporte à EPT.
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