
Resumo 

 

A análise e a modelagem de processos de uma organização permitem identificar todo o 

fluxo de trabalho executado para obter um determinado produto ou serviço, focando-se 

assim naquilo que é essencial para o cliente, ou seja, o produto final. Deste modo a 

gestão dos processos tem assumido muita importância nos últimos anos nas mais 

variadas organizações, sendo mesmo um factor de vantagem competitiva em muitas 

delas Este trabalho visa demonstrar uma metodologia de gestão por processos, 

aplicada a um sector de uma Instituição de Ensino Superior e as vantagens inerentes 

da mesma. O trabalho foi efectuado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR), no seu campus Curitiba, mais especificamente na sua Assessoria de 

Relações Internacionais (ARINT), sendo uma pesquisa aplicada e de campo. O trabalho 

visa não só identificar os processos, mas também propor melhorias, documentá-los, 

identificar as necessidades dos clientes e fornecer apoio à ARINT por meio de um 

Sistema de Informação de apoio e um Web site. Deste modo a metodologia elaborada 

descreve todos os passos essenciais para realizar a análise e modelagem de 

processos em uma organização, assim como identificar a análise de requisitos de um 

Sistema de Informação, partindo dos processos anteriormente identificados e 

modelados. 
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Abstract 

 

The analysis and the modeling of processes of an organization allow identifying the 

workflow to get a product or a service, and pointing out what is essential for the 

customer, the final product. In this way the management of organizations processes has 

assumed a huge distinction in recent years, being also a factor of competitive advantage 

in many of them. This work aims to demonstrate these advantages and all the backward 



methodology of a management for processes, applied to a department of an Institution 

of Higher Education. The work was done at the Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR), more concretely in its Assessoria de Relações Internacionais 

(ARINT), being an applied and field research. This work not only aims to identify the 

processes, but also to consider improvements, registers them, identify the necessities of 

the customers and supply support to the department with an Information System. In this 

way the elaborated methodology describes all the essential steps to carry through the 

analysis and modeling of processes in an organization, as well as identifying the 

analysis of requirements of an Information System, based in the previously identified 

processes. 
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