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RESUMO 

 

A gestão da informação (GI) tem um papel de destaque em todos os tipos de organizações, 

incluindo as instituições de ensino superior. Esse destaque é oriundo da percepção da 

informação como recurso estratégico que resultou em mudanças significativas no 

comportamento informacional dos colaboradores e nas estruturas das organizações. Outros 

fatores contribuem para o uso da GI nas universidades, sobretudo quando se observa o 

crescimento e expansão das instituições de ensino superior federais, principalmente em 

decorrência da implantação do Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI), o que resultou em impactos significativos em suas demandas, 

principalmente no gerenciamento de atividades administrativas e da sobrecarga de 

informações. Tais demandas exigem que as universidades utilizem ferramentas que melhor 

gerenciem a busca, a seleção, o tratamento, o armazenamento, o compartilhamento e o uso 

das informações, evidenciando práticas da gestão da informação com maior relevância. A 

situação-problema identificada na Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (PROGRAD/UFRN) foi como otimizar a gestão da informação do processo 

de cadastramento de ingressantes na unidade fazendo o uso da ferramenta eletrônica 

disponível? Este estudo justifica-se pela importância que a PROGRAD/UFRN tem para a 

instituição, em termos de número de usuários de seus serviços, volume de processos, 

atividades e documentos circulando em seu interior. Assim, objetiva-se, de modo geral, 

propor a otimização da gestão da informação de um processo estratégico da 

PROGRAD/UFRN. Especificamente objetiva-se: a) identificar pesquisas sobre modelos de GI 

aplicados em outras IES; b) caracterizar a gestão da informação na PROGRAD/UFRN, com 

base na abordagem ecológica da informação; c) mapear um processo estratégico existente na 

PROGRAD/UFRN com o propósito de otimizá-lo. Para alcançar tais objetivos desenvolveu-

se um estudo de caráter qualitativo, de natureza aplicada, descritiva, tendo como estratégia de 

pesquisa, a pesquisa-ação. A pesquisa foi dividida em quatro etapas: diagnóstico da situação-

problema, planejamento do estudo, intervenção e avaliação. Para obtenção de dados foram 

realizadas pesquisa bibliográfica, análise documental, aplicados questionários estruturados, 

realizadas entrevistas individuais semiestruturadas, organizados grupos focais e realizada 

observação participante. Os resultados obtidos indicam que a PROGRAD/UFRN vem 

empregando parcialmente os princípios da Ecologia da Informação em relação aos ambientes 

externo, organizacional e informacional, portanto a gestão da informação ainda não é 

integrada. Para otimizar a gestão da informação na unidade se faz necessário que as pessoas, 

sejam melhor consideradas quanto à produção, ao uso e ao compartilhamento das 

informações. A proposta de intervenção foi construída de forma colaborativa, implementada e 

avaliada, que subsidiou uma proposição mais consistente e ampla para a sua aplicação. 

Entende-se que o aprimoramento do processo estratégico de cadastramento de discentes 

ingressantes na instituição, fazendo uso da funcionalidade disponível no sistema acadêmico 

ainda perpassa por alguns óbices. Por fim, recomenda-se outros estudos que possam dar 

continuidade às pesquisas de ferramentas que possibilitem que a gestão da informação em 

organizações públicas, como na UFRN, torne-se um recurso estratégico para o alcance pleno 

da sua missão e de seus objetivos.  

 

Palavras-chave: Gestão da informação; Modelos de gestão da informação; Instituições de 

Ensino Superior; Ecologia da informação; Tecnologias para GI. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Information management (IM) has a prominent role in all types of organizations, including 

the higher education institutions. This highlighted role is derived from the perception of 

information as a strategical resource that resulted in significant changes in the informational 

behavior of the associates and in the structures of the organizations. Other factors contribute 

to the use of IM in universities, mainly when it is observed the growth and expansion of 

federal higher education institutions, especially due to the employment of the Plan of 

Restructuring and Expansion of Federal Universities (REUNI), that resulted in significant 

impacts on their demands, mostly in the management of the administrative activities and the 

overload of information. Such demands require that universities use tools that better manage 

searching, selecting, processing, storing, sharing and using information, highlighting practices 

of information management with more relevance. The problem’s context identified in the 

Undergraduate Program’s Office of the Federal University of Rio Grande do Norte 

(PROGRAD/UFRN) was to optimize the information management in the process of 

registering the incoming students utilizing the available electronic tool? This study is justified 

for the importance that PROGRAD/UFRN has in the institution when it comes to the number 

of users of its services, volume of processes, activities and documents processing through. 

Thus, the objective is to propose the optimization in the information management of a 

strategical process of PROGRAD/UFRN. The specific objectives are: a) identify research on 

models of IM applied to other HEI; b) characterizing the information management of 

PROGRAD/UFRN, with basis on the information ecological approach; c) mapping an 

existing strategical process in PROGRAD/UFRN with the purpose to optimize it. To fulfill 

such objectives a qualitative, descriptive and applied study was developed, having the 

research-action as a strategy. The study was divided in four phases: diagnosing the problem’s 

context, planning the study, intervention and evaluation. To acquire the data, it was conducted 

a literature review, documental analysis, structured surveys applied, semi-structured 

interviews, focal groups organized and performed the participant observation. The results 

obtained indicate that PROGRA/UFRN has been employing partially the principals of 

Information Ecology regarding the external environments, organizational and informational, 

thus the information management is not integrated yet. To optimize the information 

management in this institution it is necessary that the people are taken into account when it 

comes to productivity, the use and sharing of information. The intervention proposal was built 

in a collaborative, implemented and evaluated manner that subsidized a more consistent and 

broad proposition for its use. It is understood that the enhancement of the strategical process 

of registering incoming students in the institution, utilizing the available functionality in the 

academic system still faces some obstacles. Finally, it is recommended that other studies are 

continued for the research of tools that make it possible the information management in public 

organizations, such as UFRN, become a strategical resource to reach its complete mission and 

objectives. 

 

Key-words: Information management; Models of information management; Higher 

Education Institutions; Information Ecology; Technologies for IM. 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS 
 

 

Quadro 1 - Principais características de dado, informação, conhecimento e inteligência ........ 29 

Quadro 2 - Principais características dos modelos teóricos de gestão da informação da 

literatura, abordados neste estudo ............................................................................................. 42 

Quadro 3 - Modelos de política da informação ........................................................................ 56 

Quadro 4 - Estratégias para o gerenciamento do comportamento informacional .................... 59 

Quadro 5 - Atributos recomendáveis para uma equipe de informação .................................. 600 

Quadro 6 - Atributos recomendáveis para a informação e procedimentos a serem seguidos 

pelas equipes de apoio ............................................................................................................ 611 

Quadro 7 - Elementos de uma abordagem ecológica eficaz de processos de gerenciamento da 

informação .............................................................................................................................. 622 

Quadro 8 - Questões norteadoras para a etapa de determinação das exigências da informação 

do modelo de GI ..................................................................................................................... 633 

Quadro 9 - Atividades que englobam a etapa de obtenção das informações no processo de GI

 ................................................................................................................................................ 644 

Quadro 10 - Questões que auxiliam na etapa de obtenção de informações do modelo de GI 644 

Quadro 11 - Elementos da ecologia da informação que influenciam a etapa de distribuição .. 65 

Quadro 12 - Questões norteadoras para a etapa de uso da informação do modelo de GI ........ 66 

Quadro 13 - Inferências do modelo de gerenciamento da informação de Davenport .............. 66 

Quadro 14 - Aplicação de modelos de GI em IES ................................................................... 95 

Quadro 15 - Identificação dos eixos principais das questões ................................................. 120 

Quadro 16 - Recomendações sugeridas pelo grupo focal para aprimoramento do Dossiê 

Eletrônico do Aluno ............................................................................................................... 160 

Quadro 17 - Procedimentos do cadastramento de ingressantes através do SiSU ................... 170 

Quadro 18 - Atendimento aos objetivos específicos e ao objetivo geral do estudo ............... 175 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 - Tipos de fluxos informacionais ............................................................................... 31 

Figura 2 - O processo de gerenciamento da informação .......................................................... 32 

Figura 3 - Etapas da gestão da informação ............................................................................... 36 

Figura 4 - Processo de gerenciamento da informação .............................................................. 37 

Figura 5 - Gestão da informação .............................................................................................. 39 

Figura 6 - Modelo processual de administração da informação ............................................... 40 

Figura 7 - Um modelo ecológico para o gerenciamento da informação .................................. 46 

Figura 8 - O processo de gerenciamento da informação .......................................................... 62 

Figura 9 - Estruturação para condução da pesquisa-ação ......................................................... 70 

Figura 10 - Detalhamento das fases, etapas e atividades da estrutura proposta para   

pesquisa-ação quando iniciadas pelo pesquisador........................................................... ......... 71 

Figura 11 - Organograma da PROGRAD/UFRN ..................................................................... 75 

Figura 12 - Funcionalidade Documentos do Discente ............................................................. 79 

Figura 13 - Fluxograma do percurso metodológico da pesquisa .............................................. 86 

Figura 14 - Inserção de documentos de discentes de graduação ............................................ 140 

Figura 15 - Busca do discente ................................................................................................ 141 

Figura 16 - Recuperação de todos os vínculos do discente .................................................... 142 

Figura 17 - Escolha do arquivo digitalizado e do tipo de documento a ser inserido .............. 142 

Figura 18 - Escolha do documento para acesso ...................................................................... 143 

Figura 19 - Acesso à funcionalidade Dossiê Eletrônico do Aluno ......................................... 144 

Figura 20 - Tela inicial para a realização do cadastramento de discentes no ensino de 

graduação............................................................................................................................ .... 145 

Figura 21 - Seleção do processo seletivo do candidato, a respectiva convocação, CPF ou nome 

do candidato ............................................................................................................................ 146 

Figura 22 - Atualização de dados pessoais do candidato ....................................................... 146 

Figura 23 - Inserção do arquivo único com os documentos pessoais do candidato ............... 147 



 

 

Figura 24 - Arquivo único com os documentos pessoais do candidato inserido no sistema 

acadêmico ............................................................................................................................... 147 

Figura 25 - Plano de matrícula em disciplinas pré-selecionado pelo SIGAA ........................ 148 

Figura 26 - Cadastro e matrícula em disciplinas efetuados no sistema acadêmico ................ 148 

Figura 27 - Disciplinas em que foram realizadas as matrículas e os respectivos horários ..... 149 

Figura 28 - Comprovante de cadastro no respectivo processo seletivo, matrícula, curso, grau, 

turno, sede e ano-período de entrada ...................................................................................... 149 

Figura 29 - Fluxograma do processo de cadastramento de discentes exclusivamente eletrônico 

do Processo Seletivo de Reocupação de Vagas Residuais ..................................................... 150 

Figura 30 - Tela inicial de acesso ao Dossiê Eletrônico do Aluno pelo discente ................... 151 

Figura 31 - Acesso ao Dossiê Eletrônico do Aluno pelo discente ......................................... 151 

Figura 32 - Acesso ao arquivo com os documentos pessoais do cadastro pelo discente, tela 1

 ................................................................................................................................................ 152 

Figura 33 - Acesso ao arquivo com os documentos pessoais do cadastro pelo discente, tela 2

 ................................................................................................................................................ 152 

Figura 34 - Foto ilustrativa do posicionamento inadequado do equipamento para uso do 

servidor na digitalização de documentos................................................................................ 153 

Figura 35 - Dois arquivos de documentos pessoais adicionados e sem opção de remoção ... 154 

Figura 36 - Permissão de remoção de arquivos apenas no ato do cadastramento .................. 154 

Figura 37 - Fluxograma do processo de cadastramento de discentes parcialmente eletrônico do 

Processo Seletivo de Reocupação de Vagas Residuais 2017.2 .............................................. 155 

Figura 38 - Proposta de fluxograma para o processo de cadastramento de discentes 

exclusivamente eletrônico no SiSU ........................................................................................ 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1 - Faixas etárias dos servidores da PROGRAD/UFRN ............................................. 97 

Gráfico 2 - Nível de escolaridade dos servidores da PROGRAD/UFRN ................................ 98 

Gráfico 3 - Cargo ocupado na UFRN ....................................................................................... 99 

Gráfico 4 - Área de formação da última titulação dos servidores da PROGRAD/UFRN........ 99 

Gráfico 5 - Tempo de serviço na UFRN................................................................................. 100 

Gráfico 6 - Tempo de serviço no setor da PROGRAD/UFRN............................................... 101 

Gráfico 7 - Ambiente informacional externo ......................................................................... 102 

Gráfico 8 - Ambiente organizacional ..................................................................................... 106 

Gráfico 9 - Estratégia de informação ...................................................................................... 108 

Gráfico 10 - Política de informação ....................................................................................... 110 

Gráfico 11 - Cultura e comportamento informacionais .......................................................... 112 

Gráfico 12 - Equipe da informação ........................................................................................ 114 

Gráfico 13 - Processos de gerenciamento da informação....................................................... 116 

Gráfico 14 - Arquitetura da informação ................................................................................. 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

 

AIT    Aprendizagem Integrada ao Trabalho 

 

ASCOM Assessoria de Comunicação 

 

ASTEC Assessoria Técnica 

 

CA  Coordenadoria de Atendimento 

 

CCF   Coordenação de Contabilidade e Finanças 

 

CD  Cargo de Direção 

 

COMPERVE  Núcleo Permanente de Concursos 

 

CONSUNI  Conselho Superior Universitário 

 

CONSEPE Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão  

 

CPF  Cadastro de Pessoa Física 

 

DACA  Diretoria de Administração e Controle Acadêmico 

 

DCR  Declaração de Ciência e Responsabilidade 

 

DGI  Diretoria de Gestão da Informação 

 

EAD   Educação a Distância 

 

ENEM  Exame Nacional do Ensino Médio 

 

EUA   Estados Unidos da América 

 

GEPPA  Gerência de Processos e Projetos Acadêmico-Administrativos 

 

GI   Gestão da Informação 

 

GIC   Gestão da Informação e do Conhecimento 

 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

IES   Instituição de Ensino Superior 

 

IGC   Índice Geral de Cursos  

 

INEP   Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

 

FG  Função Gratificada 



 

 

 

MEC    Ministério da Educação  

 

PDE   Plano de Desenvolvimento da Educação 

 

PDI  Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

PROAD  Pró-Reitoria de Administração 

 

PROGESP Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

 

PROGRAD  Pró-Reitoria de Graduação 

 

PROPLAN  Pró-Reitoria de Planejamento e Coordenação Geral 

 

PUC/MG  Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

REUNI   Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

 

SEC/DACA Secretaria Acadêmica da Diretoria de Administração e Controle Acadêmico 

 

SeGIA  Setor de Gestão das Informações Acadêmicas 

 

SeRED  Setor de Registro e Expedição de Documentos  

 

Sibi/UFG  Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Goiás 

 

SIG  Sistema Integrado de Gestão 

 

SIGAA Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas 

 

SINFO  Superintendência de Informática 

 

SiSU  Sistema de Seleção Unificada 

 

TICs  Tecnologias de Informação e Comunicação  

 

UEL   Universidade Estadual de Londrina 

 

UFPB   Universidade Federal da Paraíba 

 

UFRN   Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

UFSC   Universidade Federal de Santa Catarina 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A QUESTIONÁRIO 

APÊNDICE B  ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

APÊNDICE C  CARTA DE APRESENTAÇÃO 

APÊNDICE D TERMO DE CONSENTIMENTO PARA ENTREVISTA 

APÊNDICE E  ROTEIRO DOS GRUPOS FOCAIS 

APÊNDICE F  TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

APÊNDICE G QUESTIONÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

1           INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 18 

2           GESTÃO DA INFORMAÇÃO ....................................................................................... 25 

2.1       Conceitos e características .................................................................................................. 27 

2.2       Modelos teóricos da gestão da informação ......................................................................... 34 

2.2.1   Modelo de McGee e Prusak (1994) .................................................................................... 35 

2.2.2   Modelo de Davenport (1998) ............................................................................................. 37 

2.2.3   Modelo de Choo (2003) ...................................................................................................... 39 

3          ECOLOGIA DA INFORMAÇÃO .................................................................................. 44 

3.1       Ambiente externo ................................................................................................................ 46 

3.2       Ambiente organizacional .................................................................................................... 47 

3.3       Ambiente informacional ..................................................................................................... 49 

3.3.1   Estratégia da informação .................................................................................................... 50 

3.3.2   Política da informação ........................................................................................................ 53 

3.3.3   Cultura e comportamento em relação à informação ........................................................... 56 

3.3.4   Equipe da informação ......................................................................................................... 59 

3.3.5   Processos de gerenciamento da informação ....................................................................... 61 

3.3.6   Arquitetura da informação .................................................................................................. 67 

4          PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ................................................................... 69 

4.1       Caracterização da pesquisa ................................................................................................. 69 

4.2       Contexto e propósito do estudo .......................................................................................... 72 

4.3       Unidades de análise e coleta de dados ................................................................................ 76 

4.3.1    Cadastramento dos discentes ingressantes no ensino de graduação .................................. 77 

4.3.2    Funcionalidade Documentos do Discente disponível no SIGAA da UFRN ...................... 78 

4.3.3    Técnicas de coleta de dados............................................................................................... 79 

4.3.4    Técnicas de análise dos dados ........................................................................................... 84 

4.4        Percurso metodológico ...................................................................................................... 85 



 

 

5          ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ........................................................ 89 

5.1        Levantamento de estudos sobre GI em Instituições de Ensino Superior (IES) ................. 89 

5.2        GI na PROGRAD/UFRN: na perspectiva dos níveis operacional e tático ........................ 97 

5.2.1    Caracterização dos informantes ......................................................................................... 97 

5.2.2    Avaliação do ambiente externo ........................................................................................ 101 

5.2.3    Avaliação do ambiente organizacional ............................................................................ 104 

5.2.4    Avaliação do ambiente informacional .............................................................................. 107 

5.2.4.1 Estratégia da informação ................................................................................................. 108 

5.2.4.2 Política de informação ..................................................................................................... 109 

5.2.4.3 Cultura e comportamento em relação à informação ........................................................ 111 

5.2.4.4 Equipe da informação ...................................................................................................... 113 

5.2.4.5 Processos de gerenciamento da informação .................................................................... 115 

5.2.4.6 Arquitetura da informação ............................................................................................... 117 

5.3        GI na PROGRAD/UFRN: na perspectiva do nível estratégico ....................................... 119 

5.4       Análise colaborativa do projeto de intervenção ............................................................... 132 

5.4.1    Reflexão inicial sobre a proposta ..................................................................................... 132 

5.4.2    Delineando a proposta de intervenção ............................................................................. 135 

6  DOSSIÊ ELETRÔNICO DO ALUNO: IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO .... 140 

6.1        Apresentação da funcionalidade ...................................................................................... 140 

6.2        Implementação da funcionalidade ................................................................................... 143 

6.3        Avaliação do uso da funcionalidade ................................................................................ 155 

6.4        Análise pós-implementação da funcionalidade ............................................................... 159 

7            PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOSSIÊ ELETRÔNICO DO  

ALUNO NO SiSU .......................................................................................................... 162 

7.1        Ecologia da informação aplicada ao cadastramento de ingressantes .................................. 162 

7.1.1    Ambiente externo ............................................................................................................. 163 

7.1.2    Ambiente organizacional ................................................................................................. 164 

7.1.3    Ambiente informacional .................................................................................................. 165 



 

 

7.1.3.1 Estratégia da informação ................................................................................................. 167 

7.1.3.2 Política de informação ..................................................................................................... 167 

7.1.3.3 Cultura e comportamento em relação à informação ........................................................ 168 

7.1.3.4 Equipe da informação ...................................................................................................... 168 

7.1.3.5 Processos de gerenciamento da informação .................................................................... 168 

7.1.3.6 Arquitetura da informação ............................................................................................... 169 

7.2        Proposta de fluxo de procedimentos para implantação do cadastramento eletrônico no 

SiSU................. ................................................................................................................ 169 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................ 172 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 177 



18 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

 As Instituições de Ensino Superior (IES) constituem-se em um ambiente que reflete as 

mudanças que ocorrem na sociedade, em que o conhecimento gerado é multifacetado, dentre 

as perspectivas de seus múltiplos sujeitos inseridos nesse contexto (CHAUÍ, 2003).  

Corroborando com esse pensamento, Nunes et al. (2010), ressaltam que tais 

transformações juntamente com o crescimento no número de IES, têm provocado uma 

competitividade acirrada dessas organizações na área em que atuam, impondo que elas 

busquem aperfeiçoar seus processos de trabalho para que possam atender as necessidades dos 

usuários de seus serviços, de forma satisfatória. 

 Dentre as transformações ocorridas, ressalta-se a globalização, que tem exigido das 

IES políticas de ações estratégicas que, diante de um cenário de alterações contínuas, 

demandam adaptação para o cumprimento de sua missão e objetivos (SPELLER; ROBL; 

MENEGHEL, 2012). 

 Diante de tal cenário a informação destaca-se como um recurso estratégico para 

subsidiar respostas em tempo hábil às alterações ambientais, possibilitando que as IES 

possam se adaptar ao novo contexto e mantenham a sua função enquanto instituição social 

(SILVA, 2012). 

 Para Barbosa (2008), em tempos de contextos organizacionais cada vez mais 

dinâmicos, o recurso informacional representa um elemento-chave na análise do ambiente que 

pode vir a interferir na organização, além de promover a adaptação às constantes mudanças 

desse ambiente, assim como, favorecer a aprendizagem e a criatividade, que pode contribuir 

para incrementar o negócio. 

Por conseguinte, no desenvolvimento de atividades e na execução de processos 

organizacionais, os profissionais lidam constantemente com dados, informações e 

conhecimentos. Embora, a informação possa ser considerada um diferencial competitivo no 

seu âmbito de atuação das organizações, quase sempre as pessoas que atuam no ambiente 

organizacional, a negligenciam por não ter consciência da riqueza que ela representa (JORGE; 

VALENTIM, 2016). 

Para Ponjuán Dante (2008), os ambientes organizacionais requerem informação, haja 

vista que ela é fulcral no desenvolvimento de suas atividades, assim como para o 

cumprimento de seus propósitos e metas, devendo ocupar um nível estratégico dentro da 

organização. Segundo a autora, a gestão da informação (GI) deve incluir os elementos 

constituintes do contexto organizacional, a forma como eles se comportam, bem como, esse 
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sistema interage com o ambiente no qual se encontra inserido. A implementação de um 

projeto de GI deve considerar aspectos que incluem as habilidades e competências dos 

colaboradores, as tecnologias de informação e comunicação (TICs) disponíveis e os 

indicadores de custo e benefício para a organização. 

Segundo Valentim e Teixeira (2012), o eixo norteador de um ambiente organizacional 

encontra-se nas relações interpessoais presentes nesse ambiente, considerando que as pessoas 

são componentes essenciais na construção da cultura organizacional, sendo esta por sua vez, 

influenciadora das atitudes dos colaboradores. As autoras corroboram que o processo de 

gerenciamento da informação nas organizações deve englobar as necessidades de informação, 

a análise, o acompanhamento, a interpretação dos atores envolvidos no processo, o 

compartilhamento e uso das informações, promovendo a retroalimentação do processo, 

possibilitando novas informações com valor agregado. 

Dessa forma, os estudos sobre informação, conhecimento e inteligência em ambientes 

organizacionais são estruturados na gestão da informação e do conhecimento e são 

fundamentais para a construção da memória organizacional, implementação de políticas 

voltadas para a informação, de contextos e fluxos informacionais analisados de forma 

integrada (FADEL et. al., 2010). 

Vale salientar que é imprescindível identificar as fontes de informação que estão 

inseridas no ambiente organizacional, considerando que elas variam quanto à forma, à 

natureza e aos conteúdos. Essa identificação irá contribuir para a otimização do processo de 

gerenciamento da informação (RODRIGUES; BLATTMANN, 2014). 

Para Mello (2014), a GI tem por finalidade melhorar os indicadores de eficiência e 

eficácia dos processos de trabalho da organização, com a distribuição racional de recursos e a 

utilização de técnicas em seus fluxos informacionais. 

Diante desse contexto, têm sido desenvolvidos modelos de GI que possibilitam a 

sistematização dos processos no ambiente organizacional. Para Inomata, Araújo e Varvakis 

(2015) um modelo é a representação aproximada de um contexto, sendo necessário identificar 

as especificidades de cada organização para a escolha de um modelo ou de modelos 

associados que melhor representem as variáveis de análise, no ambiente organizacional. Para 

a utilização desses modelos, é imprescindível que as instituições revejam seus procedimentos 

administrativos no que se refere ao incremento de processos de trabalho que administrem a 

informação contida em suas atividades, de forma adequada às suas diferentes necessidades. 

Considerando que há algum tempo, a GI tem assumido papel de destaque nas 

organizações, vem obtendo magnitude também nas IES. Esse destaque é oriundo da 
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percepção da informação como recurso estratégico nas organizações (MARTINS, 2014). Essa 

nova dimensão do recurso informacional resultou em mudanças significativas no 

comportamento informacional dos colaboradores e nas estruturas das organizações. 

 Outros fatores contribuem para o uso da GI nas universidades, sobretudo quando se 

observa o crescimento e expansão das instituições de ensino superior federais, principalmente 

em decorrência da implantação do Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI), instituído pelo Governo Federal através do Decreto nº 6.096, de 24 de 

abril de 2007, o que resultou em impactos significativos em suas demandas, principalmente 

no gerenciamento de atividades administrativas e da sobrecarga de informações. Tais 

demandas exigem que as universidades utilizem ferramentas que melhor gerenciem a busca, a 

seleção, o tratamento, o armazenamento, o compartilhamento e o uso das informações, 

evidenciando práticas da GI com maior relevância. 

 Nesse contexto, insere-se a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

considerada a maior instituição pública de ensino no estado e atualmente, considerada como a 

melhor universidade do Norte/Nordeste, segundo o Índice Geral de Cursos (IGC)
1
, estatística 

publicada pelo Ministério da Educação (MEC). A UFRN tem como missão educar, produzir e 

disseminar o saber universal, preservar e difundir as artes e a cultura, e contribuir para o 

desenvolvimento humano, comprometendo-se com a justiça social, a sustentabilidade 

socioambiental, a democracia e a cidadania
2
. Dentre os diversos setores que compõem a 

universidade, encontra-se a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), responsável por 

planejar, coordenar, organizar, controlar e avaliar as atividades de ensino de graduação, 

segundo o disposto no Art. 15 do Regimento Interno da Reitoria, anexo da Resolução no 

020/2015- CONSUNI, de 04 de novembro de 2015. 

A PROGRAD/UFRN representa uma parcela bastante significativa da instituição, em 

termos de número de usuários de seus serviços, volume de processos, atividades e 

documentos circulando em seu interior. Nesse contexto, destacam-se os inúmeros processos 

de trabalho por ela produzidos e observa-se que as informações necessárias para a sua 

realização carecem de uma sistematização, considerando o grande crescimento no número de 

discentes no ensino de graduação, após a implantação do Programa REUNI. Para se adequar 

                                                 
1
  Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores/indice-geral-de-cursos-igc>. Acesso 

em: 15 jun. 2016. 

 
2
 Disponível em: <file:///C:/Users/UFRN/Downloads/Perfil%20Institucional%20UFRN%202012.pdf >. Acesso 

em: 30 jun. 2016. 

http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores/indice-geral-de-cursos-igc
file:///I:/Downloads/Perfil%20Institucional%20UFRN%202012.pdf
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às novas demandas oriundas do REUNI, a instituição empregou recursos em TICs, 

desenvolvendo os Sistemas Integrados de Gestão (SIGs), como forma de otimizar os trâmites 

dos processos de trabalho, propiciando a segurança dos dados e uma gestão mais eficiente 

para a instituição. Dentre os sistemas concebidos, encontra-se o Sistema Integrado de Gestão 

das Atividades Acadêmicas (SIGAA), que informatiza os procedimentos da área acadêmica.
3
 

A experiência laboral da pesquisadora como servidora da unidade evidenciou algumas 

barreiras na PROGRAD/UFRN em relação a gerir informações de cunho acadêmico, dentre 

elas destacam-se: subutilização dos sistemas de informação disponíveis, cultura 

organizacional ainda resistente a repensar os processos de trabalho de maneira que possam 

atender às atuais demandas, falta de uma política de gestão que melhor adeque habilidades e 

competências individuais às necessidades setoriais e a dependência tecnológica dos SIGs. 

Quando saem do ar, fica praticamente inviável dar continuidade ao desenvolvimento das 

atividades laborais. 

E embora tenham ocorrido investimentos significativos para implantação dos SIGs, 

que proporcionaram um grande avanço na disponibilidade da informação, ela se encontra 

dispersa, tamanha vastidão do conteúdo informacional acessível, o que pode vir a gerar 

ambiguidades e incertezas, comprometendo a eficiência e a eficácia dos processos de trabalho 

que necessitam de informação confiável para serem executados em tempo hábil. Observa-se, 

portanto, que ainda há muito a evoluir no sentido de atender a uma das metas institucionais 

previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 2010-2019, que prevê a ―adoção 

de processos eletrônicos, permitindo que, em 2019, 80% dos processos administrativos da 

instituição sejam formalizados, comunicados e transmitidos em formato totalmente digital‖ 

(PDI, 2010-2019, p.29). Nesse sentido, foram estabelecidas algumas estratégias, tais como: 

aprimorar os SIGs de modo a permitir o trâmite totalmente digital de processos e documentos 

e estabelecer uma estratégia de adoção gradativa, priorizando os processos e documentos mais 

utilizados.  

Então, diante desse contexto, identifica-se a necessidade de buscar mecanismos de 

gerenciamento desses processos de trabalho que possibilitem o atendimento das necessidades 

de informação para o seu desenvolvimento e sistematização na PROGRAD/UFRN, visando a 

                                                 
3
 SIGAA - informatiza os procedimentos da área acadêmica através dos módulos de: graduação, pós-graduação 

(stricto e lato sensu), ensino técnico, ensino médio e infantil, submissão e controle de projetos e bolsistas de 

pesquisa, submissão e controle de ações de extensão, submissão e controle dos projetos de ensino (monitoria e 

inovações), registro e relatórios da produção acadêmica dos docentes, atividades de ensino a distância e um 

ambiente virtual de aprendizado denominado Turma Virtual. Disponível em: 

<https://docs.info.ufrn.br/doku.php>. Acesso: 28 de ago. 2017. 

https://docs.info.ufrn.br/doku.php
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melhoria das práticas organizacionais, no sentido de promover maior celeridade em suas 

demandas, preservando a segurança, a confiabilidade e que venham proporcionar maior 

satisfação dos usuários de seus serviços, buscando atender ao previsto na meta do PDI 2010-

2019. 

Tendo em vista a importância da PROGRAD para a instituição, considerando ainda a 

complexidade da unidade e as limitações de tempo para a conclusão deste estudo, decidiu-se 

por delimitar a um processo estratégico dentro desta Pró-Reitoria. O processo estratégico 

escolhido foi o cadastramento de discentes ingressantes no ensino de graduação, através de 

processos seletivos por ser um dos maiores eventos realizados pela PROGRAD/UFRN a cada 

ano; por mobilizar uma equipe muito grande de colaboradores tanto da unidade como de 

outros setores da instituição, além de ser realizado concomitantemente nos Campi de Natal, 

Caicó, Currais Novos e Santa Cruz; por ter uma demanda significativa de atendimentos num 

curto período de tempo; e por fim, por ter bastante visibilidade nos meios de comunicação, 

uma vez que a UFRN é a instituição que oferta o maior número de vagas para o ensino 

superior no estado. Atualmente, o cadastramento é parcialmente eletrônico, apesar de já ter 

sido desenvolvida uma funcionalidade no SIGAA para que o processo evolua, no sentido de 

inserir e disponibilizar os documentos exigidos no edital no formato digital.   

Assim, a não otimização do processo de cadastramento tem representado alguns 

entraves para a PROGRAD/UFRN, dentre eles: espaço limitado para armazenamento de uma 

massa documental expressiva, considerando que ingressam mais de 8.000 alunos no ensino de 

graduação por ano; dificuldade de recuperação de informações contidas nesses documentos; 

tempo excessivo para a realização do cadastramento; número de atendimentos significativo 

para solicitar cópias desses documentos; e dependência de outros setores que necessitam de 

informações contidas nesses documentos. 

Dessa forma, o problema de pesquisa que se apresenta é como otimizar a gestão da 

informação do processo de cadastramento de ingressantes na PROGRAD/UFRN fazendo o 

uso da ferramenta eletrônica disponível no SIGAA? 

Diante dessas considerações, o objetivo geral do estudo é propor a otimização da 

gestão da informação de um processo estratégico da PROGRAD/UFRN, sob a perspectiva da 

ecologia da informação. Para alcançar o objetivo apresentado, os objetivos específicos são: a) 

identificar pesquisas sobre modelos de GI aplicados em outras IES; b) caracterizar a gestão da 

informação na PROGRAD/UFRN, com base na abordagem ecológica da informação; c) 

mapear um processo estratégico existente na PROGRAD/UFRN com o propósito de viabilizar 

a sua otimização. 
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A otimização do processo de cadastramento pode contribuir para que a unidade possa 

gerir as informações de natureza acadêmica de forma mais plena, aprimorando seus processos 

de trabalho à medida que eles vão sendo incrementados.  

Além das razões que foram mencionadas que evidenciam e fundamentam o presente 

estudo, outra razão de cunho institucional que justifica o aprimoramento contínuo dos 

procedimentos administrativos que envolvem a realização do cadastramento, é o fato de estar 

alinhado ao estabelecido na meta institucional referente à adoção de processos eletrônicos que 

visa incrementar o gerenciamento dos conteúdos informacionais que são produzidos, 

utilizados e compartilhados no âmbito interno, com possibilidade de melhoria no acesso e na 

disponibilidade desses conteúdos para seus usuários.  

Outra razão que ressalta a importância do estudo é por ser o local onde a pesquisadora 

desenvolve suas atividades laborais. As atividades desenvolvidas no Setor de Gestão das 

Informações Acadêmicas (SeGIA) da PROGRAD incluem: o gerenciamento do setor, 

desempenhado a função de chefia, recebimento, seleção, tratamento e guarda de documentos 

de discentes que se encontram no ensino de graduação na instituição, incluindo a  massa 

documental advinda do cadastramento, até que os mesmos atinjam o status concluído ou 

cancelado. O desempenho das funções administrativas no cotidiano do setor propicia à 

pesquisadora uma perspectiva privilegiada para observar os fluxos informacionais da 

PROGRAD. Assim, a pesquisadora observa a carência de padronização no que se refere à 

obtenção, ao acesso, ao uso e ao compartilhamento das informações necessárias ao 

desenvolvimento dos processos de trabalho, instigando o seu interesse em estudar a gestão da 

informação como um recurso que possa proporcionar melhorias no desenvolvimento e 

execução de procedimentos administrativos na PROGRAD, com a finalidade de distribuir de 

forma mais adequada os recursos disponíveis, contribuindo para a prestação de serviços de 

excelência aos seus usuários.  A pesquisadora tem buscado qualificação para melhor 

desempenhar suas funções, nesse sentido, em 2014 concluiu especialização em Gestão 

Estratégica em Sistemas de Informação, oferecido pelo Departamento de Ciência da 

Informação da UFRN, que teve como trabalho final, o diagnóstico da gestão da informação na 

PROGRAD, sob a abordagem ecológica da informação. A presente pesquisa representa a 

continuidade desse trabalho iniciado na especialização e busca também um maior 

aprofundamento da temática, gestão da informação nas organizações.  

A presente pesquisa busca também, através dos conhecimentos científicos advindos 

deste estudo, suprir eventuais lacunas existentes e contribuir para a área de Ciência da 

Informação, com o relato de uma aplicação prática de GI em IES.  
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 A pesquisa está estruturada da seguinte maneira: nos capítulos 2 e 3, discorre-se sobre 

a fundamentação teórica, descrevendo-se os conceitos e características da GI, os modelos 

teóricos da GI e a abordagem da ecologia da informação, descrevendo os ambientes externo, 

organizacional e informacional. No capítulo seguinte, discorre-se sobre os procedimentos 

metodológicos adotados no planejamento e execução do estudo. No capítulo 5 são 

apresentadas a análise e a discussão dos resultados. Dando continuidade, no capítulo 6 é 

apresentado o Dossiê Eletrônico do Aluno, indicando diretrizes para sua implementação e 

avaliação. No capítulo 7 é apresentada a proposta para o uso da funcionalidade no Sistema de 

Seleção Unificada. E por fim, no capítulo 8 são apresentadas as considerações finais do 

estudo, suas limitações e recomendações para futuras pesquisas. 
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2 GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

 

Considerando que a gestão da informação envolve informação registrada, em meio 

físico ou digital, é importante ressalvar que há pelo menos um século ela vem sendo utilizada 

(MARTINS, 2014). 

A origem da gestão da informação contemporânea está relacionada ao 

desenvolvimento de técnicas para administrar a demanda de documentos que cresceu de 

forma significativa no início do século XX, registrada na obra de Paul Otlet, Traité de 

documentation, publicada em 1934. Esse livro representa uma referência na abordagem dos 

temas de representação e organização da informação. Otlet se empenhou para sensibilizar as 

pessoas sobre a importância de organizar as informações de forma global, possibilitando sua 

disponibilização para o maior número de usuários (BUCKLAND, 1997; BARBOSA 2008; 

STARCK, RADOS, SILVA, 2013). 

 Outro autor que contribuiu para o desenvolvimento da moderna gestão da informação 

foi Vanevar Bush, ele projetou uma máquina denominada Memex, que tinha como finalidade 

automatizar os processos de armazenamento, indexação e recuperação da informação, 

permitindo o acesso de forma rápida e precisa (BUSCH, 1945; BARBOSA, 2008). 

 Observa-se que organização, a representação e disponibilização da informação já 

despertavam o interesse de pesquisadores e estudiosos desde o início do século XX. Durante o 

período compreendido entre 1945 e 1980 houve um crescimento significativo de publicações, 

o que evidenciou ainda mais a necessidade de sistematizar a informação (STARCK, RADOS, 

SILVA, 2013). 

Na década de 1960, a discussão sobre a transformação de uma economia industrial 

para uma economia informacional foi mantida e os profissionais influenciados pelo 

surgimento das TICs, começam a despertar para a importância e reconhecimento da 

informação como um recurso estratégico para a organização (PONJUÁN DANTE, 2008; 

SILVA, 2012). 

 Entre os anos de 1980 e 1990, os estudos sobre gestão da informação se destacaram na 

comunidade científica e aos poucos as organizações foram incluindo o recurso informacional 

como integrante dos processos de trabalho, associado às (TICs) para incrementar as técnicas 

de tratamento, categorização e disponibilização da informação (MARCHIORI, 2014). 

Detlor (2010) define três perspectivas para a GI: a organizacional, a bibliotecária e a 

pessoal. Na perspectiva organizacional, considerada aquela em que há a aplicabilidade da GI 
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de forma mais abrangente, predomina o controle de forma rigorosa sobre o ciclo da 

informação, desde a obtenção da informação até o seu uso. Nessa perspectiva a informação 

assume um papel estratégico na organização, devendo ser administrada e gerenciada como um 

recurso, assim como os demais elementos constituintes da organização. Para o gerenciamento 

efetivo da informação são utilizadas as tecnologias da informação e comunicação (TICs), 

compreendidas como sendo apenas o suporte que favorecerá o armazenamento, o acesso, o 

compartilhamento e uso da informação, sendo os processos informacionais os elementos 

cruciais no gerenciamento da informação.  

 Na sequência, Detlor (2010) traz a perspectiva bibliotecária, onde a GI está centrada 

nas coleções de informação e tem como finalidade primordial, melhorar o acesso dos usuários 

aos serviços de informação. Como as bibliotecas não criam e nem são usuárias de informação, 

essa perspectiva abrange os processos informacionais associados com o ciclo de vida da 

informação. 

 E por fim, na última perspectiva, Detlor (2010) destaca que a gestão da informação 

pessoal surgiu em 1945 a partir das ideias de Vanevar Bush para a criação do Memex
4
. Nessa 

abordagem da GI, o foco está no gerenciamento dos recursos de informação que são 

relevantes para o indivíduo, no entanto, assim como na perspectiva organizacional, essa 

abordagem inclui as etapas de categorização e processamento da informação pessoal durante 

todo o seu ciclo de vida.  O autor conclui que essa perspectiva está em plena ascensão, em 

decorrência do crescimento da quantidade de informação disponível em níveis significativos e 

do acesso, cada vez maior, a recursos tecnológicos pelas pessoas.  

A presente pesquisa se enquadra dentro da perspectiva organizacional da GI, 

considerando que o objeto de estudo é um setor de uma IES pública.  

 Diante do exposto, observa-se que os recursos informacionais têm assumido cada vez 

mais, um lugar de suma importância nas organizações, considerando as exigências do 

mercado contemporâneo, em que a antecipação, a interpretação e adaptação às constantes 

alterações do ambiente são aspectos que representam diferenciais competitivos na área de 

atuação da empresa, bem como a sua manutenção em uma posição de destaque no mercado. 

Salienta-se que mesmo em instituições públicas e do terceiro setor esses aspectos são 

determinantes para que possam atingir índices de eficiência e eficácia dos serviços prestados à 

                                                 
4 Máquina que permitiria uma pessoa armazenar todos os seus livros, registros e outros itens e consultá-los com 

grande velocidade e flexibilidade.   

<Disponível em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401209001510>. Acesso: 03 out. 2016. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401209001510
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sociedade e consequentemente, cumprir a missão para a qual foram criadas, de forma 

satisfatória para os usuários de seus serviços (BEAL, 2004). 

 Nesse sentido, faz-se necessário que os profissionais que se encontram em níveis 

estratégicos nas organizações, tenham habilidades e competências que lhes permitam 

conhecer muito bem o ambiente competitivo em que a sua organização está inserida, 

avaliando as ameaças e identificando as oportunidades desse ambiente. Para que isso seja 

possível, a informação de qualidade é imprescindível para dar suporte ao processo de gestão, 

tornando-se também importante que os demais colaboradores que atuam nos níveis 

operacional e tático sejam inseridos dentro dessa perspectiva, incorporando a informação 

como recurso estratégico para a organização. Ou seja, os fluxos informacionais devem ser 

compreendidos como processos em constante retroalimentação pelos diferentes níveis 

hierárquicos que constituem uma organização. 

 Segundo Starec (2005) toda e qualquer decisão envolve riscos, considerando que os 

indivíduos estão intrinsecamente envolvidos na tomada de decisão, ela é passível de erros e 

mesmo aquela que representa eficácia pode se tornar inútil se não for fornecida em tempo 

hábil. O autor corrobora que identificar os fluxos informacionais em uma organização tornou-

se uma grande estratégia para as organizações se manterem competitivas no mercado 

globalizado de negócios. 

 Para Davenport (1998) as políticas organizacionais em relação à informação devem 

responder a duas questões: quais são as necessidades de informação da organização e como a 

organização influencia a forma de gerenciamento da informação e em que nível é afetada por 

esse processo. 

 Os conceitos mencionados acima apresentam algumas diferenças, no entanto, todos 

eles evidenciam a importância de sistematizar os fluxos informacionais, as fontes de 

informação e os indivíduos envolvidos no processo, incluindo a maneira como as 

organizações obtêm, distribuem e usam a informação no ambiente organizacional. 

 Por conseguinte, para melhor compreender como se dá o processo de gestão da 

informação, serão descritos a seguir, seus principais conceitos e características. 

 

2.1  Conceitos e características 

  

 Para uma maior compreensão do tema abordado, serão explanadas nessa subseção, 

considerações gerais sobre, dados, informação, conhecimento, inteligência, fluxos 

informacionais e a gestão da informação, propriamente dita. 
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 Nesse sentido, distinguir os conceitos gerais dos demais elementos que transitam 

conjuntamente com a informação, como dados, conhecimento e inteligência é essencial para a 

melhor compreensão do processo de gerenciamento das informações nos seus mais variados 

contextos. 

 Nas definições acerca dos termos dado, informação, conhecimento e inteligência não 

há uma unanimidade entre os estudiosos da área, gerando muitas vezes, certa ambiguidade em 

relação ao significado de cada um deles (CONDUTA, 2016). 

 Davenport e Prusak (1998) conceituam dados como sendo simples observações sobre 

o estado do mundo e informações como sendo dados dotados de relevância e propósito. Pode-

se inferir que os dados em si mesmos não representam significado, haja vista que para um 

dado ter significância é preciso ser interpretado, gerando assim a informação. 

 Outro conceito de informação, considerando o processo da GI, pode ser encontrado na 

obra de Tarapanoff (2006): 

 

 

Informação, no contexto da gestão da informação, refere-se a todos os tipos 

de informação de valor, tanto de origem interna quanto externa à 

organização. Inclui recursos que se originam na produção de dados, tais 

como de registros e arquivos, que vêm da gestão de pessoal, pesquisa de 

mercado, da observação e análise utilizando os princípios da inteligência 

competitiva, de uma vasta gama de fontes (TARAPANOFF, 2006, p. 21). 

 

 

 Para Choo (2003) as organizações devem usar a informação para criar significado, 

construir conhecimento e tomar decisões. Ao gerar conhecimento, as organizações propiciam 

um ambiente criativo para seus colaboradores, promovendo a inovação e consequentemente, 

criando diferenciais competitivos. 

 A partir do conhecimento adquirido, novos conhecimentos podem ser gerados com a 

conversão do conhecimento tácito em explícito, em um processo de retroalimentação, 

suscitando novos ciclos de geração de conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

O discernimento entre as definições de dado, informação, conhecimento e inteligência 

é essencial para entender a utilização da gestão da informação, do conhecimento e da 

inteligência como componentes que podem agregar valor às organizações, adquirindo 

diferenciais competitivos junto as suas concorrentes. Esses elementos se inter-relacionam o 

que justifica buscar uma forma de gerenciá-los, transformando-os em recursos estratégicos 

para as organizações. 
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Matta (2010, p. 131) discorre sobre inteligência afirmando que: ―A inteligência é 

atingida quando o conhecimento é aplicado como oportunidade. Resulta da capacidade de se 

retirar do conhecimento uma atitude ou intervenção que seja vantajosa perante a realidade‖. 

 A seguir é apresentado um quadro resumo das principais definições para dado, 

informação, conhecimento e inteligência. 

 

 Quadro 1 - Principais características de dado, informação, conhecimento e inteligência 

 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

 

 

Dado 

Simples observações sobre o estado do mundo; 

Facilmente estruturado; 

Facilmente obtido por máquinas; 

Frequentemente quantificado; 

Facilmente transferível. 

 

Informação 

Dados dotados de relevância e propósito; 

Requer unidade de análise; 

Exige consenso em relação ao significado; 

Exige intervenção do indivíduo; 

 

Conhecimento 

Informação que agrega valor; 

Requer captura da informação, interpretação e internalização; 

De difícil estruturação, acesso e compartilhamento; 

Inteligência  Conhecimento aplicado para adaptar-se a uma realidade. 

  
Fonte: Adaptado de Davenport (1998); Alvarenga Neto (2002); Matta (2010). 

 

No ambiente organizacional, a informação pode ser um recurso estratégico, quando 

gerenciada com o objetivo de agregar valor à organização. Valentim corrobora esta afirmação, 

ao discorrer que: 

 

 

A informação e o conhecimento têm papel fundamental nos ambientes 

corporativos, porque todas as atividades desenvolvidas, desde o 

planejamento até a execução das ações planejadas, assim como o processo 

decisório, são apoiadas por dados, informação e conhecimento 

(VALENTIM, 2007, p. 9). 

 

 

 Rascão (2006), por sua vez, enumera três conceitos para o termo informação: 

informação como coisa, informação como processo e informação como construção social. 

No primeiro conceito, informação como coisa, a informação é compreendida como 

sendo um objeto material, mental ou uma entidade abstrata. No segundo conceito, a 

informação como processo, para que os dados sejam transformados em informação se faz 
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necessário haver uma interpretação, ou seja, a mediação humana. E por fim, no último 

conceito, a informação como construção social, Rascão (2006) considera que a informação é 

produzida a partir de um contexto social.  

 A partir desses conceitos pode-se inferir que a informação está relacionada ao contexto 

no qual encontra-se inserida e à ação humana, que traz consigo princípios e interesses de cada 

indivíduo ou de grupos dentro do ambiente organizacional. Assim, o conceito de informação 

estabelecido pela organização é que vai nortear a gestão da informação. E ainda, as 

organizações que possuem colaboradores com competências e habilidades informacionais, 

serão capazes de estruturar as informações, associá-las a aquelas presentes no ambiente 

organizacional de forma que possibilite gerar conhecimento, contribua com a inteligência 

orientando assim, o processo decisório. 

 Após essas considerações iniciais acerca dos termos: dado, informação, conhecimento 

e inteligência, será dada sequência à fundamentação teórica, contextualizando os fluxos 

informacionais e a gestão desses fluxos propriamente ditos. 

 Choo (2003) enfatiza a necessidade de identificar e compreender os processos que 

estão envolvidos na dinâmica da organização, onde a informação é percebida, interpretada, 

transformada em ação, podendo gerar um novo conhecimento a partir desse processo.  

 Para Valentim (2010) a organização é descrita como um ambiente constituído por 

indivíduos, infraestrutura e informações, estruturados nos propósitos para os quais ela foi 

fundada. Nesse ambiente há a promoção das relações entre seus colaboradores, deles com as 

TICs e com as informações, para a realização de atividades inerentes à rotina organizacional. 

Segundo a autora, os aspectos da cultura e da comunicação organizacionais influenciam os 

fluxos de informação, são variáveis de um setor para o outro, favorecendo a criação de formas 

de interação distintas entre eles e a própria organização, o que representa um desafio gerenciá-

los. 

  Os fluxos informacionais podem ser formais e informais, segundo Valentim (2010, p. 

13). 

 

 

Os fluxos de informação ou fluxos informacionais se constituem em 

elemento fundamental dos ambientes informacionais, de tal forma que não 

há ambiente informacional sem haver fluxos de informação e vice-versa. Os 

fluxos informacionais são reflexos naturais dos ambientes ao qual pertence, 

tanto em relação ao conteúdo quanto em relação à forma. 
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   Figura 1 - Tipos de fluxos informacionais 

 

 
 

                           Fonte: Valentim (2007, p.14). 

 

  O fluxograma acima demonstra de que maneira os fluxos informacionais se inter-

relacionam com a infraestrutura de uma organização. Os fluxos formais são gerados a partir 

das relações entre os diversos setores da organização, segundo o definido em seu 

organograma, enquanto que os fluxos informais representam aqueles fluxos oriundos das 

relações interpessoais dos colaboradores desses diferentes setores que compõem a estrutura 

organizacional. Esses dois tipos de fluxos constituem o ambiente informacional da 

organização, e esse por sua vez, é formado pela geração de dados, informação e conhecimento 

(VALENTIM, 2007, p. 14). 

  Assim sendo, pode-se inferir, que durante o percurso do fluxo, a informação pode ser 

utilizada para várias situações distintas, podendo ser acrescida ou não de valor nesse trajeto, 

ou seja, a informação é um elemento dinâmico, corroborando com o que já foi mencionado 

em relação à complexidade dos ambientes organizacionais, no tocante à criação, ao 

compartilhamento, ao acesso e ao uso das informações. 

 Na GI é necessária a concepção de processos organizados nos quais o fluxo da 

informação possa atender ao processo de transferência da informação de um emissor para um 

receptor. A informação que percorre este fluxo tem um valor associado às necessidades do 

receptor (usuário), relacionado, por sua vez, ao interesse do emissor em compartilhar a 

informação.  

 Davenport (1998, p.173) define o processo de gestão da informação como sendo: ―Um 

conjunto estruturado de atividades que incluem o modo como as empresas obtêm, distribuem 

e usam a informação e o conhecimento‖. Segundo o autor: ―[...] Informação e conhecimento 

são, essencialmente, criações humanas, e nunca seremos capazes de administrá-los se não 

levarmos em consideração que as pessoas desempenham, nesse cenário, um papel 

fundamental‖ (DAVENPORT, 1998, p. 12). 
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 A GI vem sendo cada vez mais utilizada pelas organizações para administrar as 

informações de forma otimizada, através de sistemas informacionais flexíveis, que permitem 

adaptações às constantes alterações nos ambientes, reduzindo as incertezas no processo 

decisório. A GI configura-se como um processo sistêmico que deve abranger a organização 

como um todo para que a informação seja útil, confiável e de rápido acesso. 

 Segundo Davenport e Prusak (1998) um processo de GI eficiente deve incluir quatro 

etapas:  

 

 Figura 2 - O processo de gerenciamento da informação 

 

 

 
      Fonte: Davenport e Prusak (1998, p. 51). 

 

 McGee e Prusak (1994) afirmam que o valor da informação é determinado pelo 

usuário, o que implica que ela pode ser reutilizável. Pode-se dizer então, que a informação 

para ser útil depende da análise realizada pelo usuário conforme sua necessidade e 

circunstâncias de aplicabilidade.   

Choo (2003) discorre sobre a relação das organizações com o ambiente externo com o 

objetivo de utilizar a informação, considerada relevante, para diminuir a ambiguidade e 

reduzir as incertezas no processo decisório. O enfoque do autor contextualiza a informação 

sob a ótica do comportamento humano, em três dimensões: cognitiva, emocional e 

situacional. Além disso, ele também propõe que o uso da informação seja feito em um 

contexto holístico, ou seja, realizado após uma análise integrada com as demais formas pelas 

quais as organizações usam a informação de forma estratégica. Ainda de acordo com o autor, 

a seleção, o processamento e o uso da informação servem ao propósito de responder a uma 

pergunta, resolver um problema, tomar uma decisão ou entender uma situação. 

Beal (2004) afirma que as organizações necessitam ter informações precisas, que 

atendam às suas necessidades, em tempo hábil para reduzir o grau de incerteza em seus 

processos decisórios e operacionais e para que possam alcançar os objetivos e metas 

organizacionais. 

Segundo afirma Tarapanoff (2006) a GI assume outra perspectiva diante do novo 

contexto de necessidades das organizações, visa mapear os processos organizacionais de 
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forma eficiente, promovendo à adaptação às alterações ambientais em seu ramo de atuação, 

subsidiando dessa forma, o processo decisório estratégico. 

Para Ponjuán Dante (2008) o processo de GI engloba as habilidades e competências 

individuais, as tecnologias da informação e comunicação (TICs) disponíveis e a relação 

custo/benefício da incorporação desse tipo de processo, para a organização. 

Para Detlor (2010),  

 

 

Gestão da informação é a gestão dos processos e sistemas que criam, 

adquirem, organizam, armazenam, distribuem e utilizam informações. O 

objetivo da gestão da informação é ajudar as pessoas e organizações no 

acesso, processo e uso da informação de forma eficiente e eficaz. (DETLOR, 

2010, p. 103). 

 

 

 Valentim e Teixeira (2012) conceituam o processo de gerenciamento da informação 

como sendo aquele que tem por finalidade administrar as informações oriundas dos ambientes 

organizacional e externo, visando o acesso, a disseminação e o uso, promovendo a criação de 

conhecimento entre os colaboradores. 

Observa-se que a gestão é fulcral no contexto organizacional, por ser considerada fator 

essencial que proporciona a sustentação para o gerenciamento de atividades e procedimentos, 

e ainda, favorece o processo decisório para a consecução dos objetivos da organização. No 

ambiente da organização, deve-se considerar aspectos como a cultura, o aprendizado, a 

inovação, a gestão eficiente dos processos, dentre outros. Esses fatores promovem uma nova 

perspectiva de gestão, onde a informação assume um papel fundamental como recurso 

estratégico para as organizações (NHASENGO, 2012). 

Lira (2012) corrobora que o processo de GI surge das atividades de rotina de uma 

organização, que dá origem à identificação das necessidades de informação, que conduz à 

obtenção da informação e na sequência do processo, a informação é organizada e armazenada, 

para possibilitar o acesso e o compartilhamento para seus usuários, em forma de produtos e 

serviços de informação, colaborando com a tomada de decisão nas organizações.  

Para Marchiori (2014) os desafios da GI na atualidade, perpassam pelas 

transformações ocorridas na sociedade, que vão desde as limitações de informações até o 

momento em que vivenciamos uma sobrecarga de recursos de informação. Nesse sentido, a 

autora afirma também que as TICs, se veem diante de uma nova demanda: disputar a atenção 
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do usuário entre as diversas fontes de informação e ter condições de fornecer informações no 

formato, conteúdo e tempo satisfatórios para as necessidades desse usuário. 

Após essas considerações acerca dos conceitos e características da GI e da necessidade 

premente de sistematizar os fluxos informacionais presentes nas organizações, é necessário 

refletir sobre os modelos teóricos de gerenciamento informacional, que serão apresentados na 

próxima seção.  

 

2.2  Modelos teóricos da gestão da informação 

 

 As organizações podem ser concebidas como sendo ambientes em que estão presentes 

inter-relações entre os seus elementos constituintes e entre estes e o ambiente externo no qual 

elas se encontram inseridas. Um dos principais recursos é a informação, presente em 

praticamente, todas as atividades desenvolvidas para a consecução dos objetivos e metas 

organizacionais. Nesse sentido, A GI configura-se como um processo sistêmico que deve 

abranger a organização como um todo de forma integrada, para que a informação seja útil, 

confiável e de rápido acesso. 

 Segundo Martins (2014), na bibliografia que trata de estudos na área de gerenciamento 

da informação, foram desenvolvidos modelos que buscam representar os processos do ciclo 

da informação existente no contexto organizacional: aquisição, tratamento, acesso e uso da 

informação. 

 Tais modelos têm basicamente a mesma finalidade, sistematização efetiva da gestão da 

informação, sugerindo a sua aplicação prática e considerando as peculiaridades de cada 

organização, para que as informações que lá circulam, possam ser transformadas em recurso 

estratégico, propiciando a otimização dos processos de trabalho e as organizações tenham 

condições favoráveis para se adaptarem às constantes alterações do ambiente e que possam 

dar continuidade ao seu negócio. No entanto, esses modelos apresentam características que 

podem se diferenciar ou se sobrepor uma à outra. 

  No que concerne a forma como se realiza a gestão da informação, há três modelos 

teóricos referenciais, são eles: o proposto por McGee e Prusak (1994), a ecologia da 

informação preconizada por Davenport (1998) e o de gerenciamento da informação no 

monitoramento ambiental apresentado por Choo (2003). Tais modelos são caracterizados a 

seguir, a fim de identificar aquele mais adequado ao presente estudo. 
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2.2.1  Modelo de McGee e Prusak (1994) 

 

McGee e Prusak (1994) definem a GI como sendo ―[...] um conjunto de tarefas 

conectadas logicamente que de um modo geral cruzam limites funcionais e têm um 

proprietário responsável por seu sucesso final‖ (MCGEE; PRUSAK, 1994, p. 114).  

Em algumas organizações existem políticas para gerenciar a informação a partir de 

percepções provenientes de necessidades informacionais ambíguas, tornando as estratégias de 

implementação de políticas de informação bastante equivocadas. Os autores propõem uma 

classificação inspirada na teoria política (estilos de gerência), que permite a identificação e a 

análise de comportamentos provenientes da arquitetura da informação e dos processos de 

gerenciamento. McGee e Prusak (1994) apresentam cinco estilos de gerência definidos no 

modelo: utopia tecnocrática, anarquia, feudalismo, monarquia e federalismo. 

 A utopia tecnocrática objetiva planejar uma infraestrutura tecnológica que forneça 

informação a cada terminal individualmente. No segundo estilo de gerência, a anarquia, 

inexiste um modelo dominante definido, sendo caracterizado pela centralização e 

ambiguidade de informações. No feudalismo a informação é fragmentada em ―feudos‖ e cada 

colaborador controla suas informações. No quarto estilo de gerência, a monarquia, as 

informações são centralizadas, reduzindo a autonomia dos demais setores integrantes da 

organização. E por fim, no último estilo de gerência, o federalismo McGee e Prusak (1994) 

descrevem que esse modelo reconhece, de forma mais explícita, a importância das políticas, 

como algo inerente a toda e qualquer organização, que estimula a cooperação e o aprendizado. 

 Segundo os autores, para implantar uma política para a GI em uma organização deve-

se realizar as seguintes ações: selecionar uma organização política para a informação, 

adaptar a política de informação à sua modalidade organizacional, praticar o realismo 

tecnológico, escolher adequadamente o colaborador político de informação e evitar 

centralizar as informações. 

O modelo proposto por McGee e Prusak (1994) tem as seguintes etapas para a gestão da 

informação: 
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 Figura 3 - Etapas da gestão da informação 

 

 
 

Fonte: McGee e Prusak (1998, p. 108). 

 

 Pode-se inferir, a partir do modelo de GI apresentado por McGee e Prusak (1994), 

uma perspectiva mais abrangente de como a informação circula nas seis etapas que o 

compõem, pois a informação é considerada como um elemento estratégico nas organizações, 

sendo, portanto, essencial que seja gerenciada para possibilitar a essas mesmas organizações, 

diferenciais competitivos e a manutenção no âmbito em que atuam. As etapas que compõem o 

modelo são: identificação das necessidades de informação; coleta/entrada de informações, 

classificação, armazenamento, tratamento e apresentação da informação; desenvolvimento de 

produtos e serviços de informação; distribuição e disseminação da informação; e análise e uso 

da informação.  

A primeira etapa do modelo, identificação das necessidades de informação, é essencial 

no processo de GI, considerando que a necessidade de informação precisa estar bem definida, 

possibilitando que a informação seja uma ferramenta estratégica para a organização. Os 

autores evidenciam nessa etapa a necessidade de ter múltiplas fontes de informação e a 

dificuldade dos usuários em expressar suas necessidades informacionais. 

Após a determinação das necessidades de informação, é importante estabelecer  quais 

serão os mecanismos necessários para reunir as informações pré-estabelecidas pelo usuário. A 

coleta/entrada de informações representa a segunda etapa do modelo e tem por finalidade 

elaborar ―[...] um plano sistemático para adquirir a  informação de sua fonte de origem ou 

coletá-la (eletrônica ou manualmente)‖, e deve ser realizada por profissionais especializados 

na área (MCGEE; PRUSAK, 1994, p. 117). 

Após a coleta, a informação precisa ser classificada/tratada/analisada/armazenada 

possibilitando o fácil acesso através dos sistemas de informação disponíveis nas organizações. 

Portanto, esses sistemas de informação precisam ser flexíveis às necessidades dos mais 
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variados perfis de usuários. O tratamento e a apresentação devem ser analisados juntamente 

com os usuários que irão utilizar as informações disponibilizadas. 

A quarta etapa do modelo de McGee e Prusak (1994), o desenvolvimento de produtos 

e serviços de informação, a informação que perpassou pelas fases anteriores pode se tornar 

um elemento-chave na aquisição de novos conhecimentos pelos colaboradores somados aos já 

existentes, proporcionando assim, agregação de valor às organizações. Os autores salientam 

que nessa fase, haja a interferência da ação de profissionais que busquem oferecer ferramentas 

que facilitem o acesso para recuperação da informação.  

A etapa de distribuição e disseminação da informação refere-se aos canais pelos quais 

as informações serão distribuídas, compartilhadas e disseminadas. E por fim, a etapa final 

desse modelo para o processo de GI, a análise e uso da informação, representa que a 

informação alcançou a finalidade inicial do usuário, ou seja, preencheu sua lacuna intelectual, 

contribuindo de maneira satisfatória para a redução das incertezas no processo decisório. 

 

2.2.2 Modelo de Davenport (1998) 

 

O modelo é bem amplo, possibilitando a sua aplicação nas mais diversas organizações, 

tem como aspecto determinante o ambiente no qual o usuário está inserido e a cultura 

organizacional. Segundo Davenport (1998) a GI é definida como um processo estruturado de 

procedimentos que englobam a forma como as organizações obtêm, compartilham e utilizam 

a informação e o conhecimento. O autor sugere que seja identificado o processo principal, 

descrevendo as atividades que são necessárias para a sua realização analisando-as sob a 

perspectiva da informação (LEITE, 2011). 

Para Davenport (1998) os gestores necessitam ter uma visão holística, que englobe as 

alterações sociais e de que maneira elas interagem com o ambiente organizacional. A partir 

dessa perspectiva, ter elementos que propiciem as adaptações necessárias para se manter no 

mercado. O modelo define quatro etapas para o processo de GI, são elas: determinação das 

exigências, obtenção da informação, distribuição e uso da informação.  

   

  Figura 4 - Processo de gerenciamento da informação 

 

   
 
  Fonte: Davenport (1998, p. 175). 
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A primeira etapa da GI desse modelo, determinação das exigências de informação, 

implica na identificação da percepção dos ambientes informacionais pelos colaboradores da 

organização. Envolve descrever todas as fontes de informação, a partir do acompanhamento 

do ciclo das rotinas administrativas.  

A obtenção de informações, a segunda etapa do modelo, é um procedimento que deve 

ser constantemente retroalimentado, envolve conhecer o ambiente informacional, categorizar 

a informação, armazenar em um suporte adequado e proporcionar o acesso à informação.  

A terceira etapa, a distribuição de informações, refere-se à formatação da informação 

para ser compartilhada para diferentes perfis de usuários. Mais uma vez, Davenport (1998) 

ressalta a importância da identificação das necessidades informacionais e da sensibilização 

junto aos colaboradores, do quanto a informação é um recurso valioso para a consecução dos 

objetivos e metas organizacionais. 

Por fim, a última etapa do modelo, o uso da informação, que representa a razão de ser 

de qualquer processo de GI, ou seja, disponibilizar a informação para seu uso, quando for 

necessário. A forma como as pessoas buscam, obtêm e interpretam a informação antes de 

utilizá-la, depende de aspectos subjetivos de cognição. É interessante que as organizações 

desenvolvam políticas de ação que visem otimizar a utilização da informação de forma 

adequada, no contexto organizacional. 

O modelo ecológico da informação proposto por Davenport (1998) considera os 

seguintes aspectos como essenciais para a GI: estratégia de informação, políticas de 

informação, comportamento e cultura em relação à informação, processos de gerenciamento 

da informação e arquitetura da informação. 

No primeiro aspecto, a estratégia de informação, representa a intenção informacional 

de nível mais elevado em uma organização. O segundo aspecto, as políticas de informação, 

diz respeito ao poder proporcionado pela informação, bem como as responsabilidades da 

direção no processo de gerenciamento e uso; 

O comportamento e cultura em relação à informação, terceiro aspecto descrito por 

Davenport (1998) no modelo ecológico da informação, determina o grau de envolvimento dos 

pares em relação à informação. O quarto aspecto, equipes especializadas, refere-se às pessoas 

necessárias para fornecerem e interpretarem a informação para outros funcionários.  

Os processos de gerenciamento da informação, quinto aspecto do modelo, descreve como 

o trabalho é realizado nas organizações e consiste de todas as atividades desenvolvidas pelos 

colaboradores que atuam na área da informação. O último aspecto do modelo ecológico é a 
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arquitetura da informação, que tem por finalidade estruturar e localizar a informação dentro 

da organização. 

 

2.2.3  Modelo de Choo (2003) 

 

  Para Choo (2003) a informação deve ser vista como um recurso com grande potencial 

estratégico, desde que revestida em conhecimento, que promoverá o processo decisório nas 

organizações. No entanto, a GI muitas vezes é conduzida da mesma forma como a gestão de 

TICs, gestão de recursos da informação, gestão de políticas informacionais, conforme 

demonstrado na figura a seguir: 

 

    Figura 5 - Gestão da informação 

 

   
 
   Fonte: Choo (2003). 

 

Para Choo (2003) cada uma dessas arenas tem sua importância dentro do processo de GI 

e necessitam ser tratadas dentro de uma perspectiva integradora de recursos. E ainda, o uso da 

informação está associado à criação de significado, a partir das experiências vivenciadas e das 

inter-relações entre seus colaboradores, que propiciará a construção e compartilhamento de 

conhecimento no ambiente organizacional.  

Para o autor, a GI representa uma cadeia de processos que obtém, cria, categoriza, 

compartilha e utiliza a informação. O modelo propõe a construção do conhecimento por meio 

do acesso às informações e dos colaboradores, possibilitando a criação de uma estratégia da 

informação capaz de subsidiar decisões no ambiente organizacional. As organizações que 

atingem esse objetivo são denominadas por Choo (2003) como sendo organizações 

aprendentes, ou seja, são aquelas capazes de converter informação estratégica em 

conhecimento, adaptando-se às constantes alterações do ambiente. 
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Segundo esse modelo processual, a GI está estruturada em um ciclo contínuo de etapas 

conectadas, que devem ser planejadas, projetadas e sistematizadas. E ainda, a GI deve ser 

implantada com os objetivos de reduzir ambiguidades, transformar informação em 

conhecimento, facilitar o uso e o compartilhamento da informação e permitir a 

disponibilização de sistemas informacionais flexíveis que atendam às necessidades da 

organização. 

 Choo (2003) define que O uso eficiente da informação se reflete, portanto, no 

comportamento adaptativo, à medida que as empresas ―aprendem‖ com suas ações e reações e 

se adaptam, gerando novos conhecimentos e mantendo o ciclo de uso da informação. Essa 

abordagem da GI, dentro de uma perspectiva processual, amplia as concepções das etapas que 

devem constituir esse processo. 

 O modelo proposto pelo autor mostra que o ciclo da GI, deve englobar toda a cadeia 

de valor da informação e é constituído de seis etapas integradas:  

 

 Figura 6 - Modelo processual de administração da informação 

 

 

 Fonte: Choo (2003, p. 404). 

 

De acordo com Choo (2003) as necessidades de informação surgem dos problemas, 

incertezas e ambiguidades encontradas em contextos organizacionais específicos. A partir do 

reconhecimento desta deficiência, os usuários buscam informação com o objetivo de 

compreender e, de posse das informações necessárias, resolver a situação problema. Essa 

etapa é essencial para uma gestão da informação efetiva, no entanto, o autor corrobora que é 

muito comum que os indivíduos não consigam expressar suas próprias necessidades de 

informação, o que demonstra o grau de complexidade dessa fase do processo de 

gerenciamento da informação. 

Na etapa de aquisição da informação, Choo (2003) destaca que as organizações 

armazenam uma quantidade expressiva de informações sobre todas as atividades que 

desenvolvem no âmbito organizacional.  Para auxiliar na recuperação dessas informações, são 
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utilizadas as TICs, que proporcionam uma maior rapidez, segurança e precisão na obtenção 

das informações necessárias para a execução das atividades organizacionais. O autor enfatiza 

a necessidade de monitorar o ambiente externo, através da seleção de fontes de informação 

relevantes para caracterizar de forma fidedigna esse ambiente. Choo (2003) ainda destaca que 

uma importante fonte de informação, são as pessoas, porque possuem características 

cognitivas que lhes conferem uma posição de recurso informacional muito valioso para a 

organização, no entanto, muitas vezes, isso é negligenciado no processo de GI. A seleção e o 

uso de fontes de informação, assim como os demais recursos que fazem parte de uma 

organização, devem ser planejados, monitorados e reavaliados, alinhados aos objetivos 

estratégicos da organização. 

Na etapa de classificação e armazenamento da informação, as informações obtidas ou 

produzidas devem ser categorizadas e posteriormente, armazenadas de forma sistematizada, 

para proporcionar o acesso, o compartilhamento e o seu uso. O objetivo dessa etapa é criar 

uma memória organizacional que seja o repositório ativo da maior parte do conhecimento da 

organização. 

De acordo com Choo (2003) os produtos e serviços de informação devem ser 

desenvolvidos para fornecer informação relevante para as áreas de interesse dos usuários. Para 

isso, tais produtos têm de acrescentar valor, destacando a qualidade da informação e 

melhorando a adequação entre a informação e as necessidades dos usuários. 

Na etapa de distribuição da informação, a informação deve estar adequada de acordo 

com os perfis informacionais de cada grupo de usuários. O compartilhamento da informação 

pode proporcionar um aprendizado organizacional mais abrangente e sistemático, 

favorecendo o acesso e agregação de valor à informação. Pode-se afirmar que a distribuição 

tem por objetivo fornecer informação às pessoas certas, em formato acessível e em tempo 

hábil. 

O uso da informação representa um processo de indagação interativo, social e 

dinâmico, que pode dar origem à criação de significado ou à tomada de decisões. A 

informação organizacional traz consigo significados diversos, resultantes de interpretações, 

considerando os aspectos cognitivos e afetivos das pessoas ou de grupos de indivíduos. A 

informação deve ser distribuída preservando esses aspectos, proporcionando assim o 

compartilhamento de conhecimento e a absorção de novas interpretações para determinada 

ação. 

  Esse modelo propõe que a GI deve ser um processo planejado e cíclico e que o 

conhecimento organizacional é um construto coletivo, por meio do qual os membros da 
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organização criam significados comuns, agregam novos conhecimentos e decidem cursos de 

ação que reduzam incertezas nos resultados esperados. 

 

Quadro 2 - Principais características dos modelos teóricos de gestão da informação da literatura, 

abordados neste estudo 

 

MODELOS DE 

GESTÃO DA 

INFORMAÇÃO 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

McGee e Prusak 

(1994) 

- Abordagem processual; 

- Etapas do modelo: identificação das necessidades de informação, obtenção da 

informação, classificação, armazenamento, tratamento e apresentação da 

informação, desenvolvimento de produtos e serviços de informação, 

compartilhamento da informação e análise e uso da informação; 

- Classificação inspirada na teoria política (estilos de gerência da informação): 

utopia tecnocrática, anarquia, feudalismo, monarquia e federalismo. 

 

 

 

 

Davenport 

(1998) 

- Abordagem holística englobando os ambientes externo, organizacional e 

informacional; 

-Identificação de processos chave no gerenciamento da informação; 

- Etapas do modelo: identificação das necessidades de informação, obtenção da 

informação, tratamento e armazenamento de informação, compartilhamento da 

informação e uso da informação; 

- Considera os seguintes aspectos no ambiente informacional: estratégia da 

informação, política da informação, cultura e comportamento em relação à 

informação, equipe da informação, processos de GI e arquitetura da informação. 

 

 

 

Choo 

(2003) 

- Abordagem estratégica; 

- Utilização dos recursos informacionais visando o aprendizado organizacional e 

a adaptação ao ambiente; 

- Etapas do modelo: identificação das necessidades de informação, obtenção da 

informação, categorização e armazenamento de informação, desenvolvimento de 

produtos e serviços de informação, compartilhamento da informação e uso da 

informação. 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
 

 Os modelos teóricos de GI apresentados foram concebidos dentro de uma abordagem 

das organizações com fins lucrativos. No entanto, eles podem ser aplicados em outros tipos de 

organização, como as IES públicas que, embora se encontrem em contexto diferente, tem  

informação e  conhecimento circulando incessantemente em seus ambientes (GRÁCIO, 

2011). Ambos os modelos, de McGee e Prusak (1994) e de Choo (2003), consideram apenas 

as etapas que compõem o gerenciamento informacional, dentro do ambiente organizacional, 

não considerando as interferências que as alterações oriundas dos ambientes externo exercem 

sobre o ambiente organizacional e informacional. E é justamente neste aspecto que o modelo 

de Davenport (1998) oferece significativa contribuição.    
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 Assim, diante dos modelos teóricos da GI apresentados, consideramos que a Ecologia 

da Informação se mostra o mais adequado para atender aos objetivos propostos neste estudo. 

Pois, a proposta de Davenport (1998) contempla as múltiplas e mútuas interferências entre os  

ambientes exterior, ambientes organizacional e informacional, proporcionando uma visão 

holística no processo de gestão da informação. Além disso, por tratar-se de um modelo com 

enfoque nas pessoas, ao caracterizar os aspectos sociais, institucionais e informacionais que 

influenciam o uso das informações no desenvolvimento dos processos de trabalho na 

PROGRAD/UFRN, pode-se contribuir para a consolidação de uma política de gerenciamento 

informacional na instituição, aprimorando o acesso, o compartilhamento e uso, assim como 

também, a prestação de serviços e produtos de melhor qualidade aos usuários. 

Esse modelo será apresentado no próximo capítulo referente à fundamentação teórica. 
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3  ECOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

 Em sua obra, Davenport (1998) discorre que a perspectiva bastante difundida sobre 

como deve ser realizado o gerenciamento da informação recai sobre investimentos 

expressivos de recursos em tecnologia, no entanto se faz necessário uma abordagem mais 

abrangente, no sentido de que as organizações tenham recursos suficientes para absorver as 

demandas do ambiente turbulento em que estão inseridas e ainda, sejam capazes de se adaptar 

às constantes alterações desse ambiente dinâmico. A ecologia da informação evidencia: 

 

 

[...] o ambiente da informação em sua totalidade, levando em conta os 

valores e as crenças empresariais sobre informação (cultura); como as 

pessoas realmente usam a informação e o que fazem com ela 

(comportamento e processos de trabalho); as armadilhas que podem 

interferir no intercâmbio de informações (política); e quais sistemas de 

informação já estão instalados apropriadamente (sim, por fim a tecnologia) 

(DAVENPORT, 1998, p. 12). 

 

 

 A abordagem ecológica da informação está fundamentada na forma como as pessoas 

obtêm, compartilham, interpretam e utilizam a informação. A aplicação dessa perspectiva 

para o gerenciamento da informação implica em mudanças significativas nas organizações em 

relação às estruturas, ao comportamento das pessoas e à destinação dos recursos disponíveis. 

Davenport (1998) considera a ecologia da informação:  

 

 

[...] a ciência de compreender e administrar todos os ambientes. [...] 

administração holística da informação ou administração informacional 

centrada no ser humano. O ponto essencial é que essa abordagem devolve o 

homem ao centro do mundo da informação, banindo a tecnologia para seu 

devido lugar, a periferia (DAVENPORT, 1998, p. 21).  

 

 

A abordagem ecológica ou holística da informação vem contrariando a visão que 

permanece em espaços e comportamentos organizacionais, em que o avanço da tecnologia 

vem privilegiando os aspectos do domínio tecnológico em prejuízo aos objetivos principais da 

informação que são informar, transferir conhecimento e construir a história; e onde a gestão 

da informação vem significando gerenciamento da tecnologia. A aplicabilidade da 
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administração holística tem natureza cultural-comportamental, exigindo grande 

comprometimento individual com a equipe, significando mudança de comportamentos 

pessoais e desenvolvimento de novas habilidades técnicas e humanas. 

 Dessa forma, a aplicação dessa abordagem, exige de seus gerentes conhecimentos 

multidisciplinares, além de proporcionar a observação do ambiente organizacional de forma 

integrada, conjuntamente com o monitoramento do ambiente externo. 

Assim, a ecologia da informação, além de exigir um modo holístico de pensar, tem 

quatro atributos-chave: integração dos diversos tipos de informação, reconhecimento de 

mudanças evolutivas, ênfase na observação e na descrição, ênfase no comportamento pessoal 

e informacional. 

Na integração dos diversos tipos de informação a perspectiva da ecologia da 

informação surge a partir da variedade de informações disponíveis. Agregar múltiplas 

informações, segundo Davenport, é uma ação humana que, em certa medida, é assistemática, 

uma vez que as TICs disponíveis são capazes de capturar, armazenar e possibilitar o 

tratamento dessa diversidade informacional, de acordo com as necessidades informacionais 

dos usuários. No entanto, a integração de fontes de informação, de forma efetiva somente 

ocorrerá se houver alterações significativas no gerenciamento dos recursos organizacionais.  

No reconhecimento de mudanças evolutivas, assim como, os demais ambientes 

organizacionais, o ambiente informacional, segundo a abordagem ecológica, pode vir a sofrer 

alterações ao longo do tempo, exigindo que os sistemas informacionais possam ser adaptáveis 

às novas necessidades informacionais que surgem no contexto organizacional. 

A ênfase na observação e na descrição caracteriza a diversidade de fontes 

informacionais e como elas são utilizadas na execução de atividades do cotidiano 

organizacional, alinhadas às metas e objetivos da empresa é algo bastante complexo. Tal 

complexidade dificulta vislumbrar como a organização irá se comportar no futuro em relação 

às suas necessidades informacionais. Segundo Davenport (1998), é preciso compreender 

como a informação é obtida, disseminada e utilizada para a realização de processos de 

trabalho. Observar como se dá toda essa rede informacional, iniciando pelos seus usuários, 

facilitará à adaptação a situações futuras de readequação das necessidades informacionais da 

organização.  

  E por fim, a ênfase no comportamento pessoal e informacional representa a base da 

ecologia do mundo real, envolve uma cadeia de elementos cooperativos. Em se tratando da 

ecologia no âmbito informacional, essa cadeia inclui disponibilizar a informação, promover o 
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seu compartilhamento e uso efetivo, observando o comportamento das pessoas ao lidar com 

esse recurso organizacional. O comportamento informacional é muito abrangente no contexto 

organizacional e muitas vezes, negligenciado em um projeto de GI. Para Davenport (1998) 

―[...] se uma ação ou iniciativa gerencial não altera o comportamento informacional, não vale 

a pena colocá-la em prática‖ (DAVENPORT, 1998, p. 50). 

Davenport (1998) enfatiza que esses atributos são análogos a aspectos da ecologia do 

mundo físico. Embora a abordagem ecológica da informação adote todos eles, cada um tem 

sua importância no contexto organizacional. O autor entende que a ecologia informacional 

está composta pelos ambientes externo, organizacional e informacional que, como em um 

ecossistema natural, uma alteração em um ambiente afetará os demais, conforme demonstrado 

na figura 7.  

 

  Figura 7 - Um modelo ecológico para o gerenciamento da informação 

 

  Fonte: Davenport (1998, p.51) 

 

Assim, buscar mudanças de paradigma em uma ecologia informacional é algo difícil e 

complexo, que envolve muitos aspectos e exige ação de interferência. A seguir cada um dos 

ambientes da ecologia da informação será caracterizado. 

 

3.1 Ambiente externo 

 

Para Davenport (1998) as transformações na sociedade estão cada vez mais rápidas e 

dinâmicas o que tem provocado momentos de instabilidade e incerteza nas organizações em 

razão da dificuldade de acompanhar e se adequar a tais mudanças. Diante desse cenário, a 
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informação e o conhecimento se tornaram requisitos fundamentais no processo de elaboração 

e de implementação de estratégias. 

Assim, o grande desafio no processo decisório é como reconhecer as influências dos 

agentes externos no comportamento organizacional e como transformar essas informações 

relevantes, em conhecimento estratégico. 

Na abordagem da ecologia da informação, o ambiente externo envolve três tipos de 

mercados: mercados de negócios, mercados tecnológicos e mercados informacionais 

(DAVENPORT, 1998). 

Os mercados de negócios exigem que as organizações captem, classifiquem, 

armazenem, distribuam e usem informações referentes ao seu nicho de atuação no mercado, 

no entanto há uma dificuldade de filtrar quais informações seriam relevantes, uma vez que 

essas informações são muito generalistas. 

Os mercados tecnológicos representam identificar quais são as TICs disponíveis no 

mercado para  analisar a relação custo/benefício de investimentos na otimização da 

capacidade informacional da organização.  

  E por fim, nos mercados informacionais os gerentes precisam avaliar a relevância, a 

qualidade e a confiabilidade dos serviços de aquisição de informações disponíveis no 

mercado, observando sempre a ética e como fazer uso eficiente das informações adquiridas. 

 

3.2 Ambiente organizacional 

 

Uma abordagem ecológica também exige que o ambiente organizacional seja 

analisado como um todo, considerando as infraestruturas física, de recursos humanos e 

financeiros existentes e que os objetivos organizacionais estejam bem definidos. 

O contexto organizacional de uma empresa e seu ambiente informacional possuem 

uma relação bastante intrínseca, ou seja, um exerce influência sobre o outro e o inverso 

também ocorre. Outro fator muito importante a ser considerado no ambiente organizacional 

são seus colaboradores e todos os aspectos que envolvem a pessoa humana e suas relações 

interpessoais. 

Diante dessas considerações, Davenport (1998) destaca três componentes 

organizacionais que são essenciais para a análise em um contexto da gestão ecológica da 

informação: a situação administrativa da organização, o investimento em tecnologia e a 

disposição do espaço físico. 
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Em relação ao componente organizacional da situação administrativa, a estratégia 

aplicada ao negócio, que envolve mercados, produtos ou serviços e metas a serem alcançadas, 

representa um aspecto essencial e tem influência no ambiente informacional, como destaca 

Davenport (1998), 

 

 

Nem sempre podemos antecipar como o relacionamento entre a situação de 

uma empresa e o ambiente informacional irão se transformar ao longo do 

tempo, mas a certeza de que essa transformação irá acontecer pode ajudar as 

organizações a enfrentar turbulências nos negócios (DAVENPORT, 1998, p. 

225). 

 

 

O segundo componente organizacional considerado importante por Davenport (1998) 

é o investimento em tecnologia que, diante da realidade do mundo contemporâneo, os 

profissionais especialistas em informação muitas vezes, encontram contextos organizacionais 

onde as TICs não são adequadas às necessidades de informação da empresa. Isso implica 

dizer que tecnologias de última geração não necessariamente irão atender de forma 

satisfatória ao ambiente informacional da organização. 

 Segundo Davenport (1998), nas organizações que gerenciam a informação, 

investimentos em tecnologias adequadas para as suas necessidades podem ser ferramentas 

bastante eficientes, inclusive, na aplicação mais efetiva dos recursos financeiros disponíveis. 

É imprescindível avaliar se as tecnologias implantadas estão alinhadas às metas planejadas 

para o ambiente informacional. 

Por fim, o último componente organizacional destacado por Davenport (1998) que faz 

parte da abordagem ecológica da informação é a disposição do espaço físico. O autor define 

como espaço físico: 

 

 

[...] o lugar onde os indivíduos e os grupos estão situados em relação àqueles 

com quem trabalham. Esse componente também consiste nas estruturas 

físicas — edifícios, layouts, escritórios, mobília — nas quais as pessoas 

trabalham. Finalmente, inclui a aparência física e a distribuição da 

informação.  (DAVENPORT, 1998, p.238).  
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Davenport (1998) ressalta que esse é o componente organizacional mais negligenciado 

da abordagem ecológica da informação, justificando as razões pelas quais há uma preferência 

pela comunicação pessoal para o compartilhamento de informações: é fácil, não exige a 

necessidade de agendamento, tem maior riqueza de detalhes na narração e empatia. E ainda 

destaca que: ―[...] Poucas generalizações acerca da informação são tão verdadeiras como esta: 

trocamos informações com aqueles que vemos com frequência.‖ (DAVENPORT, 1998, 

p.238). 

O autor destaca que diversas pesquisas comprovam que o layout dos ambientes 

organizacionais afeta o compartilhamento de informações, no entanto, em geral esse fator é 

desconsiderado no projeto dos setores que compõem uma organização.  

 Foi demonstrado como o ambiente organizacional exerce influência na utilização da 

informação, merecendo ser considerado na abordagem da ecologia da informação. 

 Na próxima seção serão descritos os elementos que compõem o ambiente 

informacional das organizações. 

 

3.3 Ambiente informacional 

 

 É o núcleo da abordagem ecológica e compreende os seis componentes mais 

significativos desta abordagem: estratégia da informação, política da informação, cultura e 

comportamento em relação à informação, equipe da informação, processos de gerenciamento 

da informação e arquitetura da informação. O ambiente informacional é influenciado pelos 

ambientes mais amplos que o envolvem, o organizacional e o externo. 

 Nesse sentido, a avaliação das necessidades de produzir informação deve ser um 

processo contínuo, em razão das alterações constantes nos ambientes externo e interno. Esse 

monitoramento possibilitará à organização detectar possíveis ameaças e oportunidades e ter 

elementos que subsidiem adaptações que sejam necessárias aos novos cenários que surgem. 

Beal (2004) afirma que a qualidade do fluxo informacional existente entre os diversos 

setores da organização e de que maneira esses setores interagem com os demais, exerce papel 

fundamental no desempenho das organizações. 

 Com a finalidade de compreender o cenário em que a informação é utilizada e a 

maneira ecológica de administrá-lo, os componentes do ambiente informacional são a seguir 

descritos. 
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3.3.1 Estratégia da informação 

 

 A estratégia da informação é um componente do ambiente informacional que, 

juntamente aos demais, compõe o modelo ecológico para o gerenciamento da informação. 

Segundo Davenport (1998), 

 

 

A criação de uma estratégia de informação pode abranger todos os aspectos 

da ecologia da informação, por isso é bom começar por ela. [...] Qualquer 

boa estratégia promove a comunicação, o debate, o consenso. Mais do que 

isso, leva os administradores a conversar. A estratégia gira em torno de 

escolhas e de ênfases — a que tipos de negócios dedicar-se, que produtos 

criar, que mercados atingir (DAVENPORT, 1998, p.65). 

 

 

  Todo plano estratégico tem que prever adaptações às diretrizes inicialmente traçadas 

ao longo de sua execução, dentro da ecologia da informação, estratégia significa a definição 

de uma orientação a ser seguida para a ação a ser tomada em relação a filtrar as informações 

que são relevantes para a o desenvolvimento dos processos de trabalho, de forma que a 

organização possa atingir as metas traçadas. 

 Davenport (1998) defende a estratégia da informação dizendo que os ambientes 

informacionais, em sua maioria, são caóticos nas organizações e com desperdício de recursos. 

Ao traçar estratégias informacionais, o processo de adaptação ao ambiente turbulento dos 

negócios é enfrentado de forma menos impactante. Atualmente, as TICs podem propiciar 

acesso às informações de forma rápida, precisa e segura, no entanto, há escassez de recursos 

que possibilitem os colaboradores captarem, compreenderem e agregarem valor à informação. 

O autor descreve em sua obra, quatro maneiras de ter uma estratégia da informação em uma 

organização: conteúdo da informação, informação comum, processos de informação e novos 

mercados informacionais. 

No primeiro enfoque, o conteúdo da informação, Davenport (1998) justifica porque é 

melhor iniciar por essa estratégia da informação, 

 

 

[...] Por numerosos motivos pragmáticos e políticos, é mais lógico começar a 

estratégia da informação com o conteúdo — a informação que é mais 

importante para a rentabilidade da empresa —, de modo que os gerentes 
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possam perceber como criar um diálogo sobre a estratégia, tornando-a 'real' 

para todos os envolvidos (DAVENPORT, 1998, p.68). 

 

 

Nesse sentido, a melhor estratégia informacional é aquela alinhada aos objetivos 

organizacionais de forma mais abrangente, filtrando quais são os tipos de informações 

relevantes, considerando que é impossível administrar de forma satisfatória todo o conteúdo 

de dados que uma organização detém. Porém, o enfoque em determinados conteúdos 

informacionais pode ser alterado ao longo do tempo, sendo ajustados às necessidades 

informacionais do momento que a organização vivencia.  

 O processo de agrupar conteúdos diversos dentro de uma estratégia informacional, 

proporciona que a organização desenvolva a capacidade de analisar e filtrar as informações 

que são relevantes e o curso de ação a ser seguido a partir dessas informações. Davenport 

(1998) ainda ressalta que, ―[...] Os gerentes podem gastar dinheiro comprando informações e 

computadores para utilizá-las, mas o recurso verdadeiramente escasso, em qualquer 

organização, é o tempo de que as pessoas dispõem para fazer uso delas‖ (DAVENPORT, 

1998, p.72). 

 A segunda estratégia informacional citada por Davenport (1998) é a informação 

comum, ressalta que ela consiste em otimizar a comunicação, as funções desempenhadas e os 

processos de trabalho entre os diversos setores que compõem uma organização. No entanto, 

em geral, essa estratégia se encontra latente, o que dificulta produzir e compartilhar 

informações comuns. Por essa razão, os profissionais que lidam com a ecologia da informação 

como abordagem para o gerenciamento da informação, devem definir de forma contundente, 

esse enfoque como um componente da estratégia informacional. O autor ainda destaca que a 

informação partilhada representa investimentos expressivos da organização, tanto para 

implantar como para mantê-la como uma estratégia informacional. 

 A terceira estratégia de informação da obra Ecologia da Informação (1998) tem seu 

enfoque nos processos de informação. Davenport (1998) inicia destacando que:  

 

 

[...] uma boa estratégia provavelmente conduzirá a um aperfeiçoamento em 

algum nível, porque ter como instrumento um método informacional pode 

ser tão importante quanto — se não mais do que — os conteúdos 

específicos. Mais uma vez, a necessidade de intensificar a troca de 

informações torna-se espinhosa. Mesmo quando uma empresa identifica, 

com sucesso, o conteúdo a enfatizar ou a necessidade generalizada da troca 

de informação comum, os processos específicos para levar a cabo esses 
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objetivos estratégicos — da coleta à utilização e à distribuição de 

informações relevantes — podem se mostrar falhos (DAVENPORT, 1998, 

p.75). 

  

 

É comum o processo de compartilhamento eletrônico de informações, não apenas 

dentro da organização, mas também entre empresas que são parceiras comerciais, como uma 

forma de estratégia informacional. 

Por último, a estratégia informacional com enfoque nos novos mercados 

informacionais. Davenport (1998) cita que,  

 

 

[...] muitas empresas, em função da atividade a que se dedicam, geram uma 

grande quantidade de dados valiosos acerca de aspectos de seus próprios 

negócios ou de seus clientes. Os altos executivos, quando admitem que essas 

informações são realmente importantes, devem decidir se vendê-las no 

mercado é uma atitude positiva, levando em conta a estratégia global 

(DAVENPORT, 1998, p.77). 

 

 

 Ao optar por negociar informações as empresas devem ser cautelosas e avaliar se tal 

decisão não irá causar turbulências internas e no mercado de negócios em que atuam. Outro 

aspecto a considerar quando há a escolha por essa estratégia informacional é verificar a 

fidedignidade, o tempo real em que foi fornecida, a confiabilidade, a facilidade de acesso e 

interpretação em relação àquelas que são compartilhadas no ambiente organizacional interno 

(DAVENPORT, 1998, p.78).  

Davenport (1998) conclui dizendo que qualquer que seja o tipo de informação que 

uma empresa necessita, ela tem alternativas de onde ir buscá-la e como fazer para ter acesso a 

ela, isso representa a base da opção por uma estratégia informacional. 

 

 

A decisão sobre o enfoque dado à estratégia informacional é a metade mais 

suave do caminho que estamos trilhando. A outra metade é formada pelo 

estabelecimento de um diálogo verdadeiro entre os tomadores de decisão 

envolvidos — para não mencionar a execução prática dos objetivos da 

administração informacional —, um caminho que pode se tornar bastante 

árduo. A maneira de pôr essa estratégia em funcionamento, porém, pode 

variar muito de uma empresa para outra (DAVENPORT, 1998, p.78-79). 
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 Nesse sentido, os gestores devem promover a participação dos colaboradores nos 

debates sobre a estratégia informacional da empresa, reconhecendo que barreiras na 

comunicação vão existir, porém isso não deve inviabilizar a consecução da escolha da 

estratégia. Uma recomendação feita por Davenport (1998) é: ―Uma abordagem simples e 

direta para montar estratégias de qualquer tipo envolve uma declaração de princípios 

relacionados a questões-chave. [...] o processo de desenvolvimento de princípios é muito mais 

importante do que atingir um resultado rápido‖ (DAVENPORT, 1998, p. 79). 

 Na próxima subseção será apresentado o segundo componente do ambiente 

informacional, a política da informação. 

 

3.3.2 Política da informação 

 

A política é considerada um componente natural construído no ambiente 

organizacional a partir das relações de poder que nem sempre são explícitas e interferem no 

fluxo da informação. Observa-se que muitas vezes esse aspecto é negligenciado pela alta 

gerência das organizações. Davenport (1998) aborda esse aspecto do ambiente informacional, 

citando que,  

 

 

Em praticamente todas as organizações, a informação é influenciada a cada 

minuto pelo poder, pela política e pela economia. [...] Ainda assim, poucos 

gerentes se dão ao trabalho de lidar consciente e sistematicamente com a 

política da informação. [...] quando chegam ao conhecimento da 

administração, os jogos de poder ou as disputas pela informação têm sido 

tratados como uma aberração, e não como um componente natural e 

inevitável, e todas as ramificações econômicas importantes da política 

informacional acabam sendo rejeitadas, ainda que seja difícil quantificar o 

valor da informação (DAVENPORT, 1998, p. 90). 

 

 

Assim, segundo afirma Davenport (1998), a GI pode representar uma forma de dividir 

ou centralizar a política presente no ambiente organizacional. Os modelos de política 

informacional são: federalismo, feudalismo, monarquia, anarquia, modelos baseados nos 

mercados e utopias tecnocráticas. 

O modelo do federalismo é o único dos seis que serão apresentados, que atribui valor à 

política presente na organização, no sentido que é algo inerente ao contexto organizacional e 
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no qual os objetivos organizacionais são alcançados a partir da diversidade de interesses das 

pessoas presentes no ambiente organizacional. A base do modelo está na descentralização do 

poder, exigindo que seja construído um diálogo entre os grupos que compõem a organização. 

 

 

Os federalistas da informação reconhecem o valor do universalismo 

informacional (no qual um termo significa a mesma coisa em toda a 

organização) e do particularismo informacional (no qual uma pequena 

unidade pode definir 'cliente' da maneira que melhor lhe convier). Esse 

modelo político oferece uma gama de opções, com a democracia 

informacional pura em um extremo e um forte governo central no outro. 

Como acontece com alguns governos democráticos, os agentes envolvidos 

deslocam-se entre esses extremos, ou no mínimo discutem o assunto. 

Portanto, as melhores organizações federativas administram uma saudável 

tensão entre o controle central e o disperso e esse controle se desloca 

continuamente (DAVENPORT, 1998, p. 92-93). 

 

 

Na análise se o modelo de política informacional do federalismo atendará às 

necessidades informacionais da organização, Davenport (1998) enumera algumas questões 

para facilitar essa escolha: favorecer o debate, buscar entrar em consenso com os interesses 

dos colaboradores, identificar perfis de liderança na organização, que consigam interceder 

para evitar o monopólio da informação. 

O modelo do feudalismo é definido por Davenport (1998), como sendo a configuração 

mais encontrada nos ambientes organizacionais, onde os gestores assumem um papel de 

―senhores feudais‖ ao lidarem com seus ambientes informacionais, ou seja, criam ilhas 

informacionais dentro da organização, dificultando a integração dos processos de trabalho 

dentro de uma visão mais abrangente do objetivo maior do negócio. Apesar disso, pode se 

revelar como o modelo mais apropriado para determinados perfis organizacionais, ressalta 

Davenport (1998). 

No modelo da monarquia fazendo uma analogia à forma de governo, Davenport 

(1998) traz para a figura do gerente a representação do monarca, que em termos 

informacionais, determina quais são as informações relevantes, especifica os termos chave e 

monitora o processo de interpretação da informação. Porém, o autor enfatiza que: ―[...] 

Raramente um diretor de informação brinca de monarca, e por um bom motivo: estando ou 

não encarregado da informação, ele raramente tem influência política ou recursos para 

implementar iniciativas mais amplas‖ (DAVENPORT, 1998, p. 99). 
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A anarquia surge quando há lacunas nas abordagens que centralizam a informação ou 

quando não há diretriz política na organização em relação ao aspecto informacional. 

Davenport (1998) destaca que:  

 

 

O que a anarquia tem de bom é indicar uma sede pela informação eficaz, 

definida nos termos do usuário. Esses usuários da informação não se 

assustam com novos sistemas de TI, e valorizam a informação porque ela 

afeta diretamente o trabalho que fazem. Com esses trabalhadores, pode-se 

tolerar os particularismos da informação, ao menos em pequena escala. Não 

tem sentido procurar definir ou estruturar o uso criativo da informação 

gerada por esses profissionais (DAVENPORT, 1998, p. 100-101). 

 

 

As consequências negativas da anarquia informacional não intencional são as 

prováveis divergências de dados sobre um mesmo item ou produto, o que pode vir a trazer o 

caos para a organização. 

Existem situações em que nenhum dos quatro modelos que foram apresentados se 

mostram adequados à realidade de algumas empresas. Uma abordagem mercadológica em 

geral representa uma descentralização na administração dos recursos de informação, no 

entanto, pode representar uma fragilidade para a organização, considerando a falta de 

transparência na propriedade da informação. Por essa razão, é comum que as empresas 

adotem apenas alguns elementos desse modelo. 

Enfim, o último modelo que Davenport (1998) traz em sua obra, Ecologia da 

Informação, em relação à política informacional é o da utopia tecnocrática, que se baseia na 

premissa que a tecnologia abrange todos os aspectos relacionados às necessidades 

informacionais das empresas. Essa abordagem é considerada a mais limitante dentre os 

modelos apresentados, haja vista que de nada adiantará informatizar a desorganização do 

ambiente informacional, onde os níveis competitivos dos negócios exigem das empresas 

inovação em tempo cada vez menor. 
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Quadro 3 - Modelos de política da informação 

 

MODELOS DE POLÍTICA 

DE INFORMAÇÃO 
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

 

Federalismo 

A política está presente no contexto organizacional; 

Descentralização do poder; 

Universalismo e particularismo informacional. 

 

Feudalismo 

Comum nos ambientes organizacionais; 

Gestores criam ilhas informacionais; 

Dificulta a integração dos processos de trabalho. 

 

Monarquia 

O gerente representa o monarca, determina quais são as 

informações relevantes, especifica os termos chave e 

monitora o processo de interpretação da informação. 

 

Anarquia 

Surge de lacunas encontradas na centralização da informação 

ou quando inexiste diretriz política em relação à informação 

organizacional. 

 

Modelos baseados em 

mercados 

Descentralização na administração dos recursos de 

informação; 

Pode representar uma fragilidade para a organização; 

Comum a adoção de apenas alguns elementos desse modelo. 

 

Utopias Tecnocráticas 

Premissa que a tecnologia engloba todos os aspectos das 

necessidades informacionais; 

É considerado o mais limitante dos modelos apresentados; 

Não adianta informatizar o caos informacional. 

 
Fonte: Adaptado de Davenport (1998). 

 

 A seguir será apresentado o terceiro elemento do ambiente informacional, segundo a 

abordagem ecológica da informação, a cultura e o comportamento informacionais. 

 

3.3.3 Cultura e comportamento em relação à informação 

 

A cultura é conceituada, em linhas gerais, como um fenômeno que permeia todas as 

ações humanas. Os padrões de comportamento vão sendo estabelecidos a partir da 

convivência e repassados aos colaboradores que ingressam na organização e vão definindo os 

perfis de grupos formados ao se identificar características semelhantes. Inserido na cultura, 

está o comportamento informacional que diz respeito ao modo como as pessoas 

individualmente lidam com a informação. Inclui a busca, o uso, o compartilhamento, a 

retenção e até mesmo o ato de ignorar determinadas informações. Enquanto o comportamento 

refere-se a atitudes individuais, a ideia de cultura abrange grupos ou organizações. Portanto, a 

gestão de pessoas assume um papel estratégico porque são as pessoas que pensam, articulam, 
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integram ideias e as transformam em ações, objetivando manter a sustentabilidade 

organizacional. 

Transformar a maneira como as pessoas lidam e usam a informação com a finalidade 

de construir uma cultura informacional eficiente na organização, é segundo Davenport (1998), 

o aspecto mais complexo na ecologia da informação, no entanto é o menos explorado. 

 

 

As empresas continuam a planejar sistemas complexos e caros de 

informação que não podem funcionar a não ser que as pessoas modifiquem o 

que fazem. Ainda assim, essas empresas raramente identificam em que o 

comportamento e a cultura devem mudar, para que suas iniciativas 

informacionais obtenham êxito. Até mesmo os termos comportamento 

informacional e cultura informacional são pouco reconhecidos pelos 

gerentes (DAVENPORT, 1998, p. 109).  

 

 

 O comportamento informacional engloba a maneira como as pessoas buscam, 

armazenam, modificam, compartilham e usam a informação. A cultura informacional é 

conceituada por Davenport (1998) como sendo ―[...] o padrão de comportamentos e atitudes 

que expressam a orientação informacional de uma empresa‖ (DAVENPORT, 1998, p. 110).  

 Gerenciar o conhecimento organizacional inclui repensar padrões de comportamento e 

associar às tecnologias ao alcance das organizações. Se a organização tiver ciência que o 

recurso informacional é tão importante quanto os demais, administrar a cultura e o 

comportamento informacional é algo justificável e pode ser revertido em diferencial 

competitivo. Tal vantagem não pode ser alcançada se forem negligenciados o comportamento 

e a cultura envolvidos no uso da informação. Nesse sentido, a organização tem de elaborar 

diretrizes que visem padronizar termos informacionais e a utilização da informação. 

 Davenport (1998) relata em sua obra três tipos de comportamento informacional que 

têm por finalidade atenuar a administração da informação: compartilhamento de informações, 

administração da sobrecarga de informações e redução de múltiplos significados para a 

informação. 

 Em relação ao comportamento informacional de compartilhar informações, Davenport 

(1998), destaca que o significado da palavra compartilhar é compreendida pela maioria das 

pessoas, no entanto, quando se trata de compartilhar informação, aplicar esse tipo de 

comportamento em um ambiente organizacional representa um desafio para os 

administradores, considerando que quem detém informação, acumula poder. Para que haja 
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qualquer expectativa de mudança de comportamento informacional em uma organização se 

faz necessária alteração na forma como a política está estruturada. 

 Uma abordagem ecológica pode auxiliar no processo das mudanças comportamentais 

em relação à informação, considerando que essa diretriz envolve uma série de outras políticas 

de administração que estão inter-relacionadas. Assim, favorecer o intercâmbio entre a 

diversidade de processos de trabalho e promover o conhecimento das culturas e 

comportamentos informacionais por setor, pode vir a favorecer essas mudanças 

comportamentais. 

O segundo tipo de comportamento informacional, segundo Davenport (1998), é 

administração da sobrecarga de informações. Gerenciar a abundância de informações 

disponível, considerando a capacidade racional limitada das pessoas é um desafio imenso para 

as organizações, é preciso desenvolver e aplicar estratégias que visem filtrar as informações 

que são relevantes para posteriormente, disponibilizar para seus usuários. 

 Estudiosos da área apontam que os gestores ainda resistem em tomar decisões a partir 

da análise das informações que a organização dispõe, continuam preferindo utilizar a própria 

intuição ou a experiência de situações semelhantes vivenciadas. Porém, essa forma de 

administrar um negócio é arriscada e limitante, considerando os níveis de competitividade aos 

quais as empresas estão sujeitas no mercado de negócios. 

 Por fim, o terceiro tipo de comportamento em relação à informação destacado por 

Davenport (1998) é a redução de múltiplos significados para a informação. É comum a 

diversidade de significados para um mesmo termo nas organizações, merecendo ser 

monitorados para evitar interpretações ambíguas para uma mesma entidade-chave.   

Promover a disseminação das diretrizes da organização, bem como integrar os fluxos 

informacionais aos diversos processos necessários para desenvolvimento das atividades nos 

setores, são estratégias que possibilitam a diminuição de redundância de significados de um 

mesmo termo informacional. 

Davenport (1998) enfatiza que a essência do aspecto comportamental da informação 

reside em compreender de que maneira as pessoas processam a informação em suas várias 

perspectivas. Uma das estratégias para melhorar os fluxos informacionais no ambiente 

organizacional é ter políticas de divulgação do comportamento informacional desejado para 

os colaboradores ao lidar com a informação na execução dos mais diversos processos de 

trabalho.  
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Quadro 4 - Estratégias para o gerenciamento do comportamento informacional 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS PARA 

GERENCIAR O 

COMPORTAMENTO 

INFORMACIONAL 

Sensibilizar os colaboradores da importância da informação para a 

organização; 

Ampla divulgação da missão e objetivos da organização; 

Identificar as informações que são relevantes para alcance das 

metas e objetivos traçados; 

Estabelecer regras e procedimentos de comportamento 

informacional; 

Definir uma equipe de colaboradores que possam debater e atuar 

no ambiente organizacional, com foco no comportamento 

informacional;  

Oferecer capacitação para os colaboradores que incluam o 

comportamento informacional; 

Registrar as questões pertinentes ao comportamento informacional 

vivenciados no contexto laboral. 

 
Fonte: Adaptado de Davenport (1998). 

 

As organizações devem escolher um setor, e caracterizá-lo no aspecto em como ele 

lida com a informação em suas atividades rotineiras e, a partir desse diagnóstico, redefinir 

comportamentos e práticas profissionais que se aproximem do alcance dos seus objetivos. E 

em seguida aplicar aos demais setores constituintes da organização. 

 Talvez, o componente mais importante da administração comportamental seja tornar 

claro que a informação e o comportamento, que promove seu uso efetivo, é um dos maiores 

bens intangíveis da organização (DAVENPORT, 1998, p.135). 

 Na próxima subseção será apresentado o quarto componente do ambiente 

informacional, a equipe da informação. 

 

3.3.4 Equipe da informação  

 

 Para a ecologia informacional, a equipe da informação está contida no ambiente 

informacional, assim como outros componentes como a cultura e o comportamento em 

relação à informação, a estratégia da informação, a política da informação, os processos de 

gerenciamento da informação e a arquitetura da informação. Sob a abordagem ecológica, a 

equipe de informação é composta pelos diferentes tipos de pessoas que fornecem e 

interpretam as informações. Segundo Davenport (1998),  
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A estrutura de apoio para qualquer ambiente informacional deve focalizar 

pessoas que agregam valor à informação, [...] profissionais que interpretam 

conteúdos dos dados. Quadros técnicos de apoio orientados por estruturas 

ecológicas têm potencial para trabalhar com qualquer tipo de informação, 

visando atingir necessidades específicas de uma organização 

(DAVENPORT, 1998, p. 140). 

 

 

 No entanto, ainda prevalece a cultura de que os profissionais da informação são 

aqueles especialistas em tecnologias da informação. Embora, essas tecnologias sejam 

ferramentas auxiliares no gerenciamento da informação, no sentido de armazenar e facilitar o 

acesso a dados, não são capazes de interpretar e dar significado às informações, sendo 

necessária a mediação humana para que isso seja realizado. 

 Davenport (1998) ao tratar do elemento equipe da informação ressalta que: ―Os novos 

profissionais da informação agregarão valor às informações fornecidas aos usuários e 

desempenharão papéis diferentes dos atuais — entre eles condensar, contextualizar, 

aconselhar o melhor estilo e escolher os meios corretos de apresentação da informação‖ 

(DAVENPORT, 1998, p. 141). Assim, o autor enumera alguns atributos que os profissionais 

que lidam com a informação devem ter: 

 

Quadro 5 - Atributos recomendáveis para uma equipe de informação 

 

 

ATRIBUTOS 

DE UMA 

EQUIPE DE 

INFORMAÇÃO 

Dominar a área de atuação e conhecer bem a organização; 

Conhecer a diversidade de fontes de informação da organização; 

Ter acesso às TICs; 

Compreender a política existente na organização e associar à habilidade de 

desenvolver liderança; 

Compreender a organização de forma mais abrangente. 

 

Fonte: Adaptado de Davenport (1998). 

 

 Observa-se que o perfil dos novos profissionais da informação exige um conjunto de 

habilidades e competências individuais que busca entre outras coisas, incentivar a produção 

de fontes de informação, agregar valor à informação e auxiliar de forma mais ativa, os 

usuários.   

 Davenport (1998) enumera seis características que estão inter-relacionadas e que 

conferem valor à informação:  
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Quadro 6 - Atributos recomendáveis para a informação e procedimentos a serem seguidos pelas 

equipes de apoio 

 

ATRIBUTOS DA 

INFORMAÇÃO 
PROCEDIMENTOS DAS EQUIPES DE APOIO 

 

 

Exatidão 

Identificar fontes de informações fidedignas e que sejam relevantes 

para os usuários; 

Verificar a precisão dessas fontes; 

Elaborar um programa que possibilite a manipulação de dados 

importantes.  

Oportunidade 
Considerar um tempo maior para dar tratamento às informações, 

possibilitando a sua atualidade. 

Acessibilidade 
Estruturar as TICs de forma que possam atender ás necessidades de 

informação dos usuários em seus mais diferentes perfis. 

Envolvimento 
Apresentar as informações de várias formas atendendo de forma 

satisfatória os usuários.  

 

Aplicabilidade 

Buscar junto à organização: 

- Reduzir as barreiras de comunicação; 

- Favorecer o compartilhamento de informação não-estruturada e  

- Construir redes de informações dentro e fora do ambiente 

organizacional. 

Escassez 
Avaliar de forma criteriosa informações consideradas estratégicas, 

restringindo seu acesso para preservar seu valor como diferencial 

competitivo  

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

 Davenport (1998) encerra sua explanação afirmando que: ―A equipe de apoio ideal 

deverá olhar muito mais para o futuro do que para o passado, envolver os usuários nas 

soluções em vez de transferir fatos; causar mais receita que despesa, e ser mais inovadora do 

que conservadora‖ (DAVENPORT, 1998 p. 172). 

 A seguir será apresentado o quinto elemento do ambiente informacional, segundo a Ecologia 

da Informação, os processos de gerenciamento da informação. 

 

3.3.5 Processos de gerenciamento da informação 

 

 Silva (2012), afirma que o processo de gerenciamento da informação é um 

componente da ecologia informacional que, juntamente com os demais já mencionados no 

item anterior, compõem o ambiente informacional. Este componente da ecologia 

informacional demonstra como as atividades laborais são desenvolvidas. 

 Davenport (1998) conceitua o gerenciamento informacional como ―[...] conjunto 

estruturado de atividades que incluem o modo como as empresas obtêm, distribuem e usam a 
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informação e o conhecimento‖ (DAVENPORT, 1998, p. 173). O autor ressalta a importância 

de identificar todas as etapas, todas as fontes, todos os atores envolvidos no processo 

informacional para que as mudanças necessárias, de fato ocorram. Nesse sentido, o grande 

desafio que surge para os profissionais que lidam com a informação é identificar as 

necessidades de informação da organização, sendo essa a primeira etapa a ser cumprida na 

elaboração do modelo e esse, por sua vez, depende dos interesses e dos problemas setoriais de 

cada organização. 

 

Quadro 7 - Elementos de uma abordagem ecológica eficaz de processos de gerenciamento da 

informação 

 

 

ELEMENTOS CHAVES 

PARA UMA ECOLOGIA 

EFICAZ 

 Gerente de processos – responsável pela administração 

informacional. Pode atuar reforçando a cooperação necessária 

entre vários setores da organização. 

Abordagem interfuncional – métodos, ferramentas e técnicas 

voltadas para a informação. 

 

Fonte: Adaptado de Davenport (1998). 

 

 Há duas maneiras básicas de enxergar os processos informacionais: identificar o 

processo principal (modelo de processo genérico que se aplica a muitos métodos específicos 

de informação) e analisar os processos de forma específica, principalmente aqueles 

dependentes de informação. 

 

  Figura 8 - O processo de gerenciamento da informação 

 

 Fonte: Adaptado de Davenport (1998). 

 

Na primeira etapa, determinação das exigências da informação, pesquisas gerenciais 

ao longo de algumas décadas, demonstraram que essa etapa é muito mais ambígua e complexa 
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do que se imagina, em razão da necessidade de compreender como os colaboradores 

percebem seus ambientes informacionais (DAVENPORT, 1998, p. 177). Dessa maneira, os 

profissionais da informação assumem um papel essencial nessa fase do processo de GI. Para 

isso é preciso entender como ocorrem os processos de trabalho e assim determinar quais 

informações são significativas para a execução dessas atividades no ambiente organizacional. 

  A ecologia informacional envolve: definir problemas e situações, entender o mundo 

dos negócios, acompanhar de perto todas as tarefas administrativas, identificar informação 

estruturada e não-estruturada, informação formal e informal, informação computadorizada e 

não-computadorizada. Assim, os profissionais norteados dentro da perspectiva da ecologia da 

informação devem fazer um esforço real para definir quais são as informações não-

estruturadas mais úteis e tornar o conjunto de informações filtradas em informações 

relevantes. 

 Os profissionais de informação devem buscar responder a três questões que podem 

auxiliar na identificação das necessidades de informação da organização (DAVENPORT, 

1998, p. 180): 

 

Quadro 8 - Questões norteadoras para a etapa de determinação das exigências da informação do 

modelo de GI 

 

QUESTÕES NORTEADORAS  

DA ETAPA DE DETERMINAÇÃO DAS 

EXIGÊNCIAS DA INFORMAÇÃO 

Quais são as informações consideradas 

estratégicas para a organização? 

Quais são os limites dessas informações? 

De quais fontes devem ser obtidas? 

 

Fonte: Adaptado de Davenport (1998). 

 

Na segunda etapa, obtenção de informações, é recomendável que as informações 

sejam adquiridas e atualizadas constantemente e inclui analisar de forma criteriosa o ambiente 

informacional, categorizar a informação em um suporte adequado, formatar e estruturar as 

informações que foram organizadas. 
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Quadro 9 - Atividades que englobam a etapa de obtenção das informações no processo de GI 

 

OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

 

Análise do 

ambiente 

informacional 

Uma observação eficaz pode ser o fator essencial para qualquer processo de 

gerenciamento informacional. 

Sintetizar as informações relevantes para serem enviadas às pessoas certas; 

A seleção eletrônica agrega pouco valor à informação se não houver 

filtragem dos dados; 

Em geral, as organizações obtêm informações de: especialistas externos, 

fontes confiáveis e boatos internos. 

 

 

 

Categorização 

da informação 

Criar categorias favorece a estruturação das informações obtidas; 

É essencialmente uma atividade humana; 

Quanto mais uma organização tem conhecimento sobre determinado 

assunto, maior é a dificuldade de categorizá-lo e atribuir significados a ele; 

Fazer uma boa classificação é um processo que exige muita mão de obra; 

A ecologia informacional envolve estratégia, política, comportamento, 

equipes de apoio e arquitetura. 

 

Formatação e 

estruturação 

das informações 

O exercício de encontrar a melhor forma para a informação determina o 

quanto ela será aceita e utilizada; 

Os fornecedores de informação devem garantir, que encontrem com maior 

eficiência aquilo de que necessitam em um pacote composto por 

informações, produtos e serviços. 

 
Fonte: Adaptado de Davenport (1998). 

 

Os gerentes de informação ao ter que analisar e tomar decisões sobre a categorização e 

o armazenamento das informações organizacionais, devem ter algumas questões norteadoras a 

serem respondidas (DAVENPORT, 1998, p. 186):  

 

Quadro 10 - Questões que auxiliam na etapa de obtenção de informações do modelo de GI 

 

 

 

 

 

QUESTÕES QUE 

AUXILIAM  

NA ETAPA DE 

OBTENÇÃO DE 

INFORMAÇÕES  

Que comportamento individual deve ser potencializado por 

determinada classificação e por uma tecnologia de armazenamento de 

dados? 

Qual comportamento informacional individual relativo à informação 

será otimizado por uma classificação e por um armazenamento de 

informações específico? 

- Qual informação deve ser classificada?  

- Alguma estrutura favoreceria a uma categorização natural? 

É possível utilizar uma classificação já existente sem que interfira de 

forma expressiva nos objetivos a serem alcançados com o 

gerenciamento informacional? 

De que maneira a classificação que foi determinada será mantida e 

atualizada? 

 
Fonte: Adaptado de Davenport (1998). 
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A terceira etapa do gerenciamento da informação, a distribuição das informações, 

consiste na maneira como a informação é formatada de acordo com os perfis de usuários da 

informação, traçados a partir da identificação das necessidades de informação. 

 

Quadro 11 - Elementos da ecologia da informação que influenciam a etapa de distribuição 

 

 

 

ELEMENTOS DA 

ECOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO QUE 

INFLUENCIAM A 

DISTRIBUIÇÃO 

 

Definir as exigências informacionais; 

A formatação correta torna mais fácil a distribuição; 

Arquitetura informacional – condução dos usuários à informação 

necessária; 

Investimento tecnológico; 

- As informações devem ser divulgadas ou buscadas pelos 

usuários? 

- Devem ser em papel ou eletrônicas? 

 
Fonte: Adaptado de Davenport (1998). 

 

 Os profissionais da informação assumem que a distribuição da informação através das 

TICs é a mais conveniente, pois proporciona rapidez para disseminar nas mais diversas 

localizações através das redes, assim como ficam disponíveis para serem acessadas pelos 

usuários quando necessitarem. No entanto, segundo os princípios da ecologia informacional, 

os sistemas que melhor distribuem as informações são aqueles que incluem pessoas, 

documentos e tecnologia.  

O uso é a fase final do processo de gerenciamento informacional, mas observa-se uma 

certa negligência até mesmo por profissionais da área ao lidar com a informação. Nesse 

sentido, uma orientação voltada a processos pode auxiliar a compreender o fator humano e 

todos os aspectos que o envolvem como: questões psicológicas e culturais no uso da 

informação. Davenport (1998) destaca a utilização de abordagens de qualidade total, 

aperfeiçoamento contínuo e reengenharia como forma de otimizar seus fluxos de trabalho 

porém, tanto a informação como o conhecimento foram negligenciados nessas abordagens. 

Os profissionais de informação devem ser orientados por algumas questões que têm 

por finalidade auxiliar na etapa de uso da informação pela organização (DAVENPORT, 1998, 

p. 196): 
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Quadro 12 - Questões norteadoras para a etapa de uso da informação do modelo de GI 

 

 

 

 

QUESTÕES NORTEADORAS  

DA ETAPA DE USO DA 

INFORMAÇÃO 

 

Com que frequência as informações são acessadas? 

Quais são os perfis dos usuários que estão 

acessando essas informações? 

Há reconhecimento do comportamento 

informacional dos colaboradores pelos gerentes da 

organização? 

Em que contexto organizacional as informações 

são mais utilizadas? 

O comportamento informacional é considerado 

como instrumento de avaliação dos colaboradores? 

 

Fonte: Adaptado de Davenport (1998). 

 

 Por fim, para melhorar os processos informacionais é necessário incorporar 

abordagens ecológicas, ou seja, a busca constante pela melhoria contínua dos fluxos 

informacionais, compreensão do papel desempenhado pelas pessoas nesse processo e o uso 

de vários outros fatores que estão relacionados entre si. 

 

Quadro 13 - Inferências do modelo de gerenciamento da informação de Davenport 

 

INFERÊNCIAS DO MODELO DE  GERENCIAMENTO  

DA INFORMAÇÃO DE DAVENPORT 

Etapas Ações 

Determinação das 

exigências da informação 

Identificar como gerentes e funcionários percebem seus 

ambientes informacionais;  

Tornar a informação relevante.  

Obtenção de informações 

Análise criteriosa do ambiente informacional interno e externo;  

Categorização da informação;  

Formatação e estruturação das informações.  

Distribuição da informação 
Consiste na maneira como a informação é formatada e deve 

levar em consideração as necessidades de informação dos 

usuários.  

Uso da informação 
Avaliar o uso da informação nas diferentes perspectivas tanto de 

quem gera quanto dos usuários para tomada de decisão. 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

 Na próxima subseção será apresentado o sexto e último componente do ambiente 

informacional, a arquitetura da informação. 
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3.3.6 Arquitetura da informação 

 

A arquitetura informacional (AI) tem como objetivo principal alinhar as tecnologias 

disponíveis com as necessidades informacionais da organização, entenda-se, do usuário final. 

Davenport (1998) conceitua AI como sendo:  

 

 

Em um sentido mais amplo, a arquitetura da informação simplesmente se 

constitui de uma série de ferramentas que adaptam os recursos às 

necessidades da informação. [...] De uma perspectiva ecológica, a arquitetura 

inclui não apenas modelos de engenharia, mas também mapas, diretórios e 

padrões (DAVENPORT, 1998, p. 200). 

 

 

 O uso da arquitetura vem da necessidade de organizar as informações que, em geral, 

encontram-se dispersas e em alguns casos, em duplicidade, na organização, dificultando seu 

acesso de forma rápida, precisa e segura.  

 

 

A arquitetura informacional, ao conduzir o usuário ao local onde os dados se 

encontram, melhora muito a possibilidade de estes serem utilizados de 

maneira eficiente e a informação já obtida pode ser mais facilmente 

reutilizada. Quando os usuários sabem que tipo de informes estão 

disponíveis, dificilmente comprarão ou criarão a mesma informação — o 

que, evidentemente, também ajuda a baixar os custos de aquisição e 

armazenamento (DAVENPORT, 1998, p. 201). 

 

 

 A concepção de um projeto de AI deve levar em consideração o comportamento e o 

estímulo humano, identificando gerentes e colaboradores que poderão ser aliados nos ajustes e 

na implementação do projeto. É recomendável que seja projetado um conjunto de informações 

e identificados os processos de trabalho que necessitam usá-lo ou então, escolher um dos 

setores da organização. Uma das técnicas utilizadas na AI é descrever o mapa da informação 

em uma organização, 

 

 

A partir da perspectiva ecológica, o uso da arquitetura é muito mais 

adequado para identificar o tipo de informação disponível e onde encontrá-

la, do que para tentar planejar o futuro. O mapeamento de informações é um 
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guia para o ambiente informacional presente. Descreve não apenas a 

localização do informe, mas também quem é o responsável por ele, para que 

foi utilizado, a quem se destina e se está acessível. O benefício mais óbvio 

do mapeamento é que ele pode melhorar o acesso à informação 

(DAVENPORT, 1998, p. 209). 

 

 

 A partir do diagnóstico é possível identificar onde há carência de informação e onde 

ela se encontra em excesso, possibilitando aos gestores readequar as informações disponíveis 

de forma que possam atender às necessidades informacionais da organização como um todo. 

Além disso, incrementar o nível de agregação de valor à informação ao identificar seus 

atributos-chave. Esse conjunto de ações vai se refletir no comportamento e cultura 

informacionais e favorecer a sensibilização das pessoas presentes no ambiente organizacional, 

da importância da informação enquanto recurso. 

 A arquitetura da informação deve refletir os perfis informacionais dos diversos grupos 

de colaboradores da organização. Beal (2004) ressalta que a informação é potencialmente 

valorada quando cada grupo de usuários dispõe, tem conhecimento e sabe utilizar os sistemas 

informacionais existentes na organização, que devem ser flexíveis as suas necessidades no 

desenvolvimento de suas atividades laborais.   

 Assim, a Ecologia da Informação que representa o aporte teórico que fundamenta o 

presente estudo foi descrito em sua completude, considerando os ambientes externo, 

organizacional e informacional. 

 No próximo capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados 

neste estudo. 
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4  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos deste estudo para 

alcançar os objetivos de pesquisa propostos. 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

 Desenvolveu-se um estudo de caráter qualitativo, de natureza aplicada, descritiva, 

tendo como estratégia de pesquisa a pesquisa-ação, caracterizada por Fillipo (2011, p. 449) 

como: ―um método de pesquisa em que se busca ampliar o conhecimento científico a partir de 

ações para solucionar um problema que ocorre numa organização, comunidade ou grupo‖.  

 Godoy (1995) define que a pesquisa qualitativa preocupa-se, com aspectos da 

realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da 

dinâmica das relações sociais. Corroborando com essa definição Flick (2009) discorre que a 

pesquisa qualitativa baseia-se no contexto social em que os fenômenos contemporâneos 

ocorrem, com enfoque na visão dos participantes, a partir de suas vivências e conhecimento 

do objeto de estudo.  

 Martins e Theóphilo (2009, p. 143) afirmam que: ―[...] a consistência pode ser checada 

por meio de exame detalhado entre elementos da plataforma teórica e os achados da 

investigação. É comum a utilização da triangulação, isto é, empregar métodos diferentes de 

coleta de dados e comparar resultados‖.  

 As pesquisas aplicadas têm por finalidade a resolução de problemas específicos, 

gerando conhecimentos para a aplicação na prática (SILVA; MENEZES, 2005). 

De acordo com Gil (2009), as pesquisas descritivas possuem como objetivo a 

descrição das características de uma população, fenômeno, experiência ou o estabelecimento 

de relações entre variáveis.  

Segundo Fillipo (2011) na pesquisa-ação, 

 

 

O pesquisador investiga e aprende a partir da ação realizada dentro do 

contexto da organização. O foco do pesquisador envolve a compreensão do 

problema e das ações realizadas para solucioná-lo dentro de um ambiente 

real particular, bem como a geração de conhecimento científico associado às 

teorias que apoiam a pesquisa. [...] outra característica que distingue a 

pesquisa-ação é o envolvimento do pesquisador, que não se coloca como um 
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observador neutro e afastado do objeto de pesquisa, mas deliberadamente 

participa da busca de uma solução, atua e interfere com ações, e integra-se 

aos membros na organização onde a pesquisa é realizada. Como resultados a 

serem obtidos, o pesquisador na pesquisa-ação está comprometido tanto com 

a melhoria da organização quanto com a geração de novo conhecimento na 

área de pesquisa estudada (FILLIPO, 2011, p. 450). 

 

 

Corroborando com essa definição Turrioni e Mello (2012), reiteram que a pesquisa-

ação deve atender a dois objetivos: contribuir para a resolução de um problema, objeto do 

estudo, envolvendo ações que venham reverter a situação problema; e contribuir também para 

o conhecimento científico da situação vivenciada, considerando que sem a pesquisa, seria 

difícil obter informações por outros meios.  

 

   Figura 9 - Estruturação para condução da pesquisa-ação 

 

Fonte: Adaptado de Coughlan e Coughlan (2002). 

 

De forma mais detalhada, as etapas da pesquisa-ação são demonstradas na Figura 10 a 

seguir: 
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  Figura 10 - Detalhamento das fases, etapas e atividades da estrutura proposta para 

  pesquisa-ação quando iniciadas pelo pesquisador 

     

 

Fonte: Turrioni; Mello (2012). 

 

A estruturação da pesquisa-ação envolve três fases: definição do contexto e propósito 

da pesquisa, definição da estrutura conceitual-teórica e seleção da unidade de análise e 

técnicas de coletas de dados (TURRIONI; MELLO, 2012, p. 155).  

O planejamento da pesquisa-ação integra o estabelecimento das técnicas a serem 

utilizadas na coleta de dados. O emprego de diferentes técnicas (triangulação de dados) traz 

maior confiabilidade e validade à pesquisa realizada. Embora a pesquisa-ação possibilite uma 

maior liberdade de como conduzir a pesquisa é importante ressaltar a importância de elaborar 
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um protocolo de pesquisa, que pode contribuir para aumentar a confiabilidade da pesquisa 

através dessa estratégia de pesquisa ((THIOLLENT, 2011; TURRIONI; MELLO, 2012). 

Assim, considerando que a pesquisadora desenvolve suas atividades laborais na 

PROGRAD/UFRN identificou-se uma situação-problema, no que se refere a algumas 

dificuldades enfrentadas pela Pró-Reitoria para atender de forma eficaz uma de suas 

atribuições, gerir o grande volume de documentos acadêmicos que circulam em seu interior. 

Dentre essas dificuldades destacam-se: subutilização das ferramentas tecnológicas 

disponíveis, cultura organizacional obsoleta, inexistência de uma política de gestão de 

recursos humanos que direcione de forma adequada, habilidades e competências individuais 

dos servidores às necessidades informacionais da Pró-Reitoria. Tais lacunas no gerenciamento 

de informações de cunho acadêmico merecem ser investigadas, buscando de forma 

colaborativa com os demais servidores, ações que possam vir a intervir no ambiente 

organizacional desse setor da UFRN. Assim, o presente estudo teve por objetivo propor a 

otimização da gestão da informação de um processo estratégico da PROGRAD/UFRN. A 

otimização desse processo apresenta uma perspectiva de aplicação prática e de possível 

replicação para os demais processos que são de competência da PROGRAD de acordo com as 

necessidades informacionais para a realização de cada um deles. 

 Nas próximas seções deste capítulo serão descritas as etapas que fazem parte do 

planejamento da pesquisa-ação. Esse planejamento é composto por: definição do contexto do 

estudo, seleção da(s) unidade(s) de análise, técnicas de coleta e análise de dados que serão 

empregadas neste estudo. 

 

4.2 Contexto e propósito do estudo 

 

A PROGRAD está diretamente subordinada à Reitoria e é o órgão responsável pelo 

planejamento, supervisão, coordenação e controle das atividades de ensino de graduação. 

Segundo o disposto no Art. 15 do Regimento Interno da Reitoria, anexo da Resolução 

no 020/2015- CONSUNI, de 04 de novembro de 2015: 

 

 

As universidades vêm passando por um amplo processo de expansão das 

suas finalidades e atribuições. Sendo assim, a estrutura organizacional deve 

refletir e permitir agilidade na prestação de serviços e flexibilidade para se 

adaptar às mudanças. Nesse sentido, é importante clareza quanto ao papel de 

cada órgão e unidade como parte de um todo que se quer coerente e eficaz. 
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Encontramos nas universidades brasileiras estruturas muito diversificadas, 

muitas guardam ainda resquícios normativos do governo militar. 

Provavelmente, isso se deve à autonomia existente para conceber modelos 

organizacionais próprios devido à ausência de regras e normas legais para 

disciplinar a matéria. A exceção que se tem conhecimento é a limitação do 

número de pró-reitorias (REGIMENTO INTERNO DA REITORIA, 2015. 

p.3). 

 

 

 A Reitoria da UFRN é o órgão executivo superior, ao qual compete dirigir, 

administrar, planejar, coordenar, estabelecer parcerias e fiscalizar as atividades da 

universidade, é composta por oito Pró-Reitorias, definidas no Regimento Interno da Reitoria, 

anexo da Resolução nº 020/2015- CONSUNI, de 04 de novembro de 2015. p. 2, como: ―[...] 

órgãos auxiliares da direção superior incumbidos de funções de assessoramento, supervisão, 

coordenação e fomento de atividades estratégicas específicas, em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI da Universidade‖.  

 A PROGRAD/UFRN é a maior das oito Pró-Reitorias que constituem a Reitoria em 

termos de área, infra-estrutura e recursos humanos. Atualmente conta com 36 servidores 

ativos, quatro terceirizados, além de contar com 23 bolsistas de apoio técnico para o 

desenvolvimento de suas atividades. 

À PROGRAD compete, segundo o disposto no Art. 15 do Regimento Interno da 

Reitoria, anexo da Resolução nº 020/2015- CONSUNI, de 04 de novembro de 2015:  

 

 

Art. 15. À Pró-Reitoria de Graduação compete: 

I – assessorar o Reitor nas atividades de formulação, execução e avaliação da 

política de ensino de graduação;  

II – planejar, coordenar, organizar, controlar e avaliar as atividades de ensino 

de graduação, com base no Plano de Desenvolvimento Institucional, no 

Plano de Gestão e nos planos de trabalho dos Centros Acadêmicos e 

Unidades Acadêmicas Especializadas;  

III – articular ações acadêmicas com as Pró-Reitorias de Pós-Graduação, de 

Pesquisa, de Extensão Universitária, de Assuntos Estudantis e de 

Planejamento e Coordenação Geral;  IV – participar dos processos de 

avaliação de desempenho do corpo docente e do respectivo quadro de 

auxiliares na execução das atividades de ensino a seu cargo; V – planejar, 

elaborar e executar atividades de capacitação pedagógica para docentes, em 

conjunto com as demais Pró-Reitorias;  

VI – solicitar e acompanhar os pedidos de reconhecimento e renovação de 

reconhecimento de cursos de graduação;  

VII – coordenar, supervisionar e executar os serviços de registro e controle 

de registros das atividades relacionadas ao ensino de graduação;  
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VIII – assessorar os órgãos da administração acadêmica, em todos os níveis, 

sobre legislação de ensino superior e assuntos de natureza didático-

pedagógica;  

IX – assessorar os Centros Acadêmicos e Unidades Acadêmicas 

Especializadas na criação, implantação e funcionamento de cursos de 

graduação; 

X – coordenar programas e projetos voltados ao ensino de graduação, desde 

o acesso até o acompanhamento de egressos;  

XI – realizar atos de natureza técnico-didática ou administrativa que se 

fizerem necessários ao desenvolvimento das atividades do ensino de 

graduação;  

XII - emitir parecer sobre convênios e sobre outros assuntos relacionados ao 

ensino de graduação;  

XIII – realizar atos de natureza técnico-didática ou administrativa que se 

fizerem necessários ao desenvolvimento das atividades do ensino de 

graduação. 

 

 

Os setores que compõem a PROGRAD/UFRN são demonstrados no organograma a 

seguir: 
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Figura 11 - Organograma da PROGRAD/UFRN 

 

 
 
Fonte: Pró-Reitoria de Graduação. Disponível em: 

< http://www.prograd.ufrn.br/pagina.php?a=organograma> 

 

 

 A PROGRAD/UFRN como se observa no organograma é composta por: Secretaria 

Administrativa, Assessoria Técnica, Coordenadoria de Atendimento, Coordenadoria de 

Estágios, Coordenadoria de Acompanhamento, Planejamento e Avaliação Acadêmicos, 

Diretoria de Admissão e Controle Acadêmico (DACA) e Diretoria de Desenvolvimento 

Pedagógico (DDPed).  

Pelo organograma exposto, constata-se que administrar o volume de informações que 

circulam no ambiente organizacional da PROGRAD/UFRN é um desafio imenso para os 

http://www.prograd.ufrn.br/pagina.php?a=organograma
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gestores e servidores. Talvez esse volume justifique algumas dificuldades observadas na 

unidade, no que se refere a gerir documentos acadêmicos, dificuldades essas que já foram 

descritas anteriormente. 

Diante da situação-problema identificada e considerando a importância da PROGRAD 

para a instituição, o presente estudo propõe otimizar a gestão da informação de um processo 

estratégico da PROGRAD/UFRN. Em razão de seu tamanho e complexidade foi necessário 

escolher uma unidade de análise dentro da unidade para viabilizar o estudo. Como o número e 

os tipos de processos que são de competência de cada um dos setores da PROGRAD/UFRN 

são bastante expressivos, houve a necessidade da delimitação por um processo que representa 

um de seus maiores eventos e envolve todos os servidores da unidade em sua execução, o 

cadastramento dos discentes ingressantes no ensino de graduação por meio de processos 

seletivos, sendo o maior deles, o Sistema de Seleção Unificada (SiSU)
5
. O processo de 

cadastramento escolhido para este estudo foi o de Reocupação de Vagas Residuais 2017.2, 

por ser um processo que oferece número de vagas menor quando comparado ao SiSU e no 

qual há condições de realizar um aprimoramento com os recursos humanos e de infraestrutura 

disponíveis na unidade. 

Com essa investigação colaborativa pretende-se contribuir para a melhoria sistemática 

da GI na PROGRAD/UFRN estabelecendo ações de intervenção que promovam mudanças no 

atual contexto desse ambiente institucional, no sentido de melhor gerir as informações de 

natureza acadêmica, buscando assim a otimização dos recursos disponíveis e a melhoria na 

prestação de serviços aos seus usuários.  

 Dando continuidade à descrição das etapas que fazem parte do planejamento da 

pesquisa-ação, a seguir são apresentadas as unidades de análise e coleta de dados. 

 

4.3 Unidades de análise e coleta de dados 

 

A delimitação das unidades de análise ocorreu levando em consideração o ambiente de 

informação institucional no qual foi desenvolvida a pesquisa, o interesse do pesquisador como 

também dos participantes da pesquisa. Assim, as unidades de análise estabelecidas foram: o 

                                                 
5
 Sistema informatizado, gerenciado pelo MEC, pelo qual instituições públicas de educação superior oferecem 

vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e ocorre em duas edições a cada 

ano. Disponível em: <http://sisu.mec.gov.br/tire-suas-duvidas>. Acesso: 31 de out. 2016.  

 

http://sisu.mec.gov.br/tire-suas-duvidas
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processo de cadastramento dos discentes ingressantes e a funcionalidade Documentos do 

Discente, disponível no módulo graduação do SIGAA. 

Na próxima subseção será apresentada a primeira unidade de análise desta pesquisa, o 

cadastramento dos discentes ingressantes no ensino de graduação da UFRN. 

 

4.3.1 Cadastramento dos discentes ingressantes no ensino de graduação  

  

 As formas regulares de ingresso na graduação estão estabelecidas no Art. 137 do 

Regulamento dos Cursos de Graduação: 

 

 

Art. 137. São formas regulares de ingresso: 

I – sistema de seleção unificada para ingresso no ensino superior, 

estabelecido pelo Ministério da Educação; 

II – reingresso de segundo ciclo; 

III – vestibular; 

IV – reocupação de vagas; 

V – transferência compulsória; 

VI – transferência voluntária; 

VII – reingresso de graduado; 

VIII – permuta de sede; 

IX – reopção; 

X – reintegração; e 

XI – outras formas de ingresso, definidas mediante convênio ou 

determinadas por lei. 

 

 

 O processo de cadastramento existente dos discentes ingressantes, por uma das formas 

acima estabelecidas, é constituído das seguintes etapas: recebimento, análise e homologação 

dos documentos pessoais dos candidatos, segundo sua condição de inscrição no respectivo 

processo seletivo e de acordo com o estabelecido em edital de cadastramento e matrícula. Em 

seguida, é realizada a atualização de dados pessoais no SIGAA, finalizando com cadastro e 

matrícula em disciplinas também no sistema acadêmico.  

 O planejamento, dimensionamento e execução do processo de cadastramento dos 

discentes ingressantes são de competência do Setor de Admissão e Cadastro (SeAC) da 

PROGRAD, no entanto, por ser um evento de grande porte, envolve todos os servidores 

ativos lotados na Pró-Reitoria e de outros setores da instituição em que as atividades 

administrativas envolvem o ensino de graduação, como as coordenações de curso e os 

departamentos. Além de bolsistas de apoio técnico e terceirizados, sendo, portanto, 
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considerado um processo estratégico não somente da Pró-Reitoria como também da 

instituição. 

 Atualmente, esse processo é parcialmente eletrônico, apesar de estar disponível no 

SIGAA uma funcionalidade que permite que ele seja exclusivamente eletrônico. No entanto, 

desde que foi desenvolvida pela Superintendência de Informática (SINFO) em 2015, a 

funcionalidade permanece em desuso por haver limitação de recursos financeiros para 

aluguel/aquisição de scanners com tecnologia avançada e em quantidade suficiente para dar 

vazão ao grande número de candidatos que realizam o cadastramento, através do SiSU, que 

em sua última edição, no ano de 2017, ofereceu 6.898 vagas, distribuídas entre os 1º e 2º 

semestres e entre os Campi de Natal, Macaíba, Santa Cruz, Currais Novos e Caicó. 

 A não utilização dessa funcionalidade denominada Documentos do Discente no 

SIGAA, tem impactos significativos na Pró-Reitoria, dentre eles: aumento das equipes de 

trabalho para realizar o cadastramento, limitação de espaço físico para armazenamento dessa 

massa documental expressiva, dificuldade para acessar, obter e compartilhar informações 

contidas nesses documentos, número excessivo de atendimentos aos discentes solicitando 

cópias desses documentos.  

O projeto de informatização prevê que sejam criadas pastas eletrônicas no SIGAA 

para cada aluno ingressante na instituição em substituição a pasta física existente. E a cada 

novo documento criado, enquanto o discente se mantiver no curso, ele será incorporado a essa 

pasta, permitindo o seu acesso de acordo com as permissões de cada grupo de usuários. 

A seguir será apresentada a funcionalidade disponível Documentos do Discente no 

sistema acadêmico. 

 

4.3.2 Funcionalidade Documentos do Discente disponível no SIGAA da UFRN 

 

Os sistemas integrados de gestão (SIGs), desenvolvidos pela Superintendência e 

Informática (SINFO) da UFRN, auxiliam na gestão e na rotina de organizações de todo o país 

por meio do projeto de cooperação técnica, que permite a transferência de tecnologia e 

conhecimento entre a UFRN e outras instituições e órgãos da administração pública. A 

cooperação é realizada a partir da assinatura de termos de cooperação técnica ou do 

licenciamento de empresas da área de tecnologia, habilitadas pela UFRN para dar apoio ao 

processo de implantação e manutenção dos sistemas (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2016). 
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O SIGAA faz parte do conjunto desses SIGs, tem por finalidade informatizar os 

procedimentos relacionados à área acadêmica da UFRN, permitindo o gerenciamento das 

informações e atividades de todos os níveis de ensino, bem como a gestão dos projetos, das 

ações de extensão e das bolsas da Instituição (RIO GRANDE DO NORTE, 2016). 

 Dentro das funcionalidades disponíveis no sistema acadêmico no módulo graduação, a 

funcionalidade Documentos do Discente será também uma unidade de análise do presente 

estudo, considerando que foi desenvolvida com o objetivo de otimizar o gerenciamento das 

informações de cunho acadêmico dos discentes de graduação. A funcionalidade está 

demonstrada na Figura 12 a seguir: 

 

  Figura 12 - Funcionalidade Documentos do Discente 

 

  Fonte: Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (2017). 

 

Em razão do tipo e da natureza da pesquisa optou-se como coleta de dados a pesquisa 

bibliográfica, a análise documental e como instrumentos, o questionário e a entrevista que 

serão apresentados na próxima subseção.  

 

4.3.3 Técnicas de coleta de dados 

 

As técnicas para coleta de dados estabelecidas no presente estudo incluem a pesquisa 

bibliográfica, a pesquisa documental, a aplicação de questionário junto aos servidores ativos 

do quadro permanente da PROGRAD/UFRN, a realização de entrevista individual com 

gestores em nível estratégico da unidade, a realização de grupos focais e a observação 

participante. A aplicação dos questionários, a realização das entrevistas e a realização dos 

grupos focais representaram as principais técnicas utilizadas para obtenção de dados e 

informações. 
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Para Martins e Theóphilo (2009) a pesquisa bibliográfica busca analisar e 

compreender um tema alicerçado em publicações científicas, sendo fundamental em qualquer 

trabalho científico. 

Na pesquisa bibliográfica do presente estudo, os descritores (termos) utilizados foram: 

gestão da informação, modelos de gestão da informação, instituições de ensino superior, 

buscando recuperar obras publicadas no período compreendido entre 2010-2017. Foram 

buscadas publicações nos idiomas de Português, Espanhol e Inglês e as bases de dados 

utilizadas corresponderam ao: Portal de Periódicos da CAPES e Google Acadêmico.  

 Para complementar e enriquecer os dados, os documentos institucionais foram 

consultados, considerando que, esses documentos representam a estrutura, os sistemas 

eletrônicos utilizados e as metas da instituição. A pesquisa documental pode ser, segundo 

Martins e Théophilo (2009): 

 

 

[...] uma fonte de dados e informações auxiliar, subsidiando o melhor 

entendimento de achados e também corroborando evidências coletadas por 

outros instrumentos e outras fontes, possibilitando confiabilidade de achados 

através de triangulações de dados e de resultados‖ (MARTINS; 

THEÓPHILO, 2009, p. 88).  

 

 

Os documentos institucionais da UFRN pesquisados foram: Home Page da Pró-

Reitoria de Graduação; Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2010-2019; Regimento 

Interno da Reitoria; funcionalidade Documentos do Discente, disponível no módulo 

graduação no SIGAA. 

O universo pesquisado foi composto por 36 servidores da PROGRAD/UFRN, dentre 

eles 23 exercendo suas atribuições em nível operacional, ou seja, sem Função Gratificada 

(FG) ou Cargo de Direção (CD), oito em nível tático, com FG e cinco em nível estratégico, 

com CD. Justifica-se a escolha em razão desses servidores serem tanto usuários como 

produtores de informação no cotidiano laboral de cada um dos setores da unidade. Sendo 

assim, a amostragem é considerada representativa do contexto estudado, possibilitando atingir 

os objetivos da pesquisa.  

 A utilização do questionário teve como objetivo principal descrever a 

PROGRAD/UFRN sob a perspectiva da GI. Dessa forma, as questões abordadas visaram 

captar a percepção que os servidores ativos do quadro permanente da unidade têm em relação 
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aos ambientes externo, organizacional e informacional com base na abordagem da ecologia da 

informação proposta por Davenport (1998). As questões foram adaptadas ao contexto da 

pesquisa e foram baseadas nos testes de avaliação propostos por Davenport ao final de cada 

capítulo.  

Para avaliar as varáveis qualitativas presentes no questionário optou-se pela escala 

Likert, muito utilizada nas pesquisas sociais e que segundo Martins e Theóphilo (2009), 

 

 

Consiste em um conjunto de itens apresentados em forma de afirmações, 

ante os quais se pede ao sujeito que externe sua reação, escolhendo um dos 

cinco, ou sete, pontos de uma escala. A cada ponto, associa-se um valor 

numérico. [...] o somatório desses valores (pontos) indicará sua atitude 

favorável ou desfavorável, em relação ao objeto [...] (MARTINS; 

THEÓPHILO, 2009, p. 96).  

 

 

O questionário (APÊNDICE A) foi estruturado com 23 questões com opções de 

resposta em dois níveis de concordância, dois de discordância e a opção neutra. As questões 

foram agrupadas por ambiente (externo, organizacional e informacional). O questionário 

apresentou uma breve caracterização da pesquisa que está sendo desenvolvida e indicou 

procedimentos sobre o seu preenchimento.  

O questionário foi aplicado a 31 servidores da PROGRAD/UFRN, dentre eles 23 

exercendo suas atribuições em nível operacional, ou seja, sem Função Gratificada (FG) ou 

Cargo de Direção (CD) e oito em nível tático, com FG. Foi realizado o pré-teste no período de 

02 a 05 de maio de 2017, com um servidor técnico-administrativo, ocupante de Cargo de 

Direção na PROGRAD/UFRN, nível hierárquico em que o referido instrumento não será 

aplicado e no qual o contexto de trabalho se aplica ao estudo, com o objetivo de verificar a 

pertinência e a clareza das questões propostas antes de ser aplicado à amostra estabelecida. O 

pré-teste indicou duas questões em que o conteúdo não estava compreensível, foram 

realizados os ajustes necessários para validar o instrumento antes da aplicação e a quantidade 

de 23 questões propostas inicialmente foi mantida. 

 Os questionários foram aplicados no período de 09 a 12 de maio de 2017, alcançando 

retorno de 100%, o que demonstrou o quanto o tema, gestão da informação, é considerado 

importante para o quadro de servidores ativos que compõem a PROGRAD/UFRN, bem como 

o interesse e o comprometimento em contribuir com o estudo. 
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 Para complementar a técnica de coleta de informações, dados e evidências foi utilizada 

a entrevista individual. A entrevista tem por finalidade, segundo Martins e Theóphilo (2009, 

p. 88): ―[...] entender e compreender o significado que entrevistados atribuem a questões e 

situações, em contextos que não foram estruturados anteriormente, com base nas suposições e 

conjecturas do pesquisador‖.  

 A entrevista foi composta por um roteiro semiestruturado (APÊNDICE B) tendo como 

referência teórica o modelo ecológico da informação proposto por Davenport (1998) e 

aplicada aos gestores-chave ocupantes de função em nível estratégico com o objetivo de 

encadear evidências e conforme afirmam Martins e Theóphilo (2009, p.89): ―[...] 

possibilitando triangulações e consequentemente aumento do grau de confiabilidade do 

estudo‖. A opção pela técnica de entrevista semiestruturada se deu em função de proporcionar 

ao entrevistador melhor entendimento da perspectiva dos participantes (ROESCH, 2005). As 

questões também foram adaptadas ao contexto da pesquisa e foram baseadas nos testes de 

avaliação propostos por Davenport (1998) ao final de cada capítulo da obra Ecologia da 

Informação.  

 As entrevistas foram realizadas com cinco servidoras ocupantes de CD, no período de 

06 a 27 de julho de 2017, com duração média de 32 minutos, foram gravadas e, 

posteriormente, transcritas para então ser analisadas. E assim como no questionário, também 

foi realizado o pré-teste no período de 03 a 05 de julho de 2017, com um servidor técnico-

administrativo, exercendo suas funções em nível tático na PROGRAD/UFRN, nível 

hierárquico em que o referido instrumento não foi aplicado com o objetivo também de 

verificar inconsistências nas questões propostas antes da realização das entrevistas. O pré-

teste apontou falta de clareza em duas questões, que foram alteradas antes da aplicação do 

instrumento e o roteiro semiestruturado foi reduzido de 10 para oito questões, com o objetivo 

de otimizar o tempo das entrevistas.  

 O processo de análise de conteúdo das entrevistas foi adaptado de Bardin (2011). Após 

a seleção do material e a leitura flutuante, as falas foram analisadas como fim de extrair o 

significado que expressavam e de cotejá-las com o disposto na Ecologia da Informação de 

Davenport (1998). Tendo em vista o reduzido número de entrevistas realizadas e os objetivos 

deste estudo, a definição das unidades de registro e a categorização das falas não foram 

realizadas. 

Para complementar a coleta de dados através dos instrumentos foi incluída a técnica 

do grupo focal, que segundo Gatti (2012) ―[...] permite fazer emergir uma multiplicidade de 
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pontos de vista [...] pelo próprio contexto de interação criado, permitindo a captação de 

significados que, por outros meios, poderiam ser difíceis de se manifestar‖ (GATTI, 2012, p. 

9). 

Foram realizados três grupos focais no período de 10 de abril a primeiro de agosto de 

2017 que seguiram roteiro (APÊNDICE E) com participantes previamente estabelecidos em 

razão de estarem inseridos no contexto do estudo, dentre eles representantes da PROGRAD e 

um representante da Superintendência de Informática (SINFO) da instituição. A quantidade 

de membros participantes desses grupos focais variou de um para outro em razão da 

dificuldade de agendamento com todos eles. O primeiro grupo contou com a participação de 

cinco membros da PROGRAD/UFRN, um membro da SINFO e a pesquisadora; o segundo 

encontro foi realizado com a presença de três participantes da PROGRAD/UFRN, um 

membro da SINFO e a pesquisadora; e por fim, o terceiro e último grupo focal realizado para 

o presente estudo, teve a participação de cinco membros da PROGRAD/UFRN, um membro 

da SINFO e a pesquisadora. A duração média de cada reunião foi de aproximadamente uma 

hora. 

O questionário de avaliação do uso da funcionalidade (APÊNDICE G) foi estruturado 

com sete questões abertas, apresentou uma breve caracterização do estudo que foi 

desenvolvido e indicou procedimentos sobre o seu preenchimento.  

Foi realizado o pré-teste no dia 5 de julho de 2017, com um servidor técnico-

administrativo, ocupante de CD na PROGRAD/UFRN, que participou dos grupos focais em 

que o referido instrumento não foi aplicado, com a finalidade de observar possíveis 

inconsistências em relação à pertinência e a clareza das questões propostas antes de ser 

aplicado à amostra estabelecida. O pré-teste indicou uma questão em que o conteúdo 

apresentou tendência para a resposta. Assim, foram realizados os ajustes necessários para 

validar o instrumento antes da aplicação e a quantidade de oito questões propostas 

inicialmente, foi reduzida para sete. 

O questionário foi aplicado nos dias 5 e 6 de julho de 2017, logo após o encerramento 

do período de cadastramento, a duas servidoras da PROGRAD/UFRN que fizeram o uso da 

funcionalidade.  

E por fim, foi incluída também a observação participante, considerando que a 

pesquisadora desenvolve suas atividades laborais no setor objeto deste estudo. Martins (1996) 

define a observação participante como uma técnica útil para compreender grupos e processos, 
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que de outra forma não seria possível, pois a condução do processo cria condições 

privilegiadas de compreensão. 

Martins e Theóphilo (2009) definem o observador-participante como sendo aquele que 

pode acumular uma diversidade de funções e participar do fenômeno objeto de estudo da 

pesquisa e que está sendo observado.  Os autores ainda afirmam que o pesquisador-

observador ―[...] será parte do contexto que está sendo observado/investigado, e ao mesmo 

tempo modifica o contexto e por ele é modificado‖ (MARTINS; THEÓPHILO, 2009, p. 87). 

Eles ainda ressaltam o quanto essa técnica de coleta de informações, dados e evidências pode 

se revelar substancial em uma pesquisa científica: 

 

 

A significância de um trabalho dessa natureza é evidenciada pela riqueza, 

profundidade e singularidade das descrições obtidas. [...] O papel do 

observador participante requer, ao mesmo tempo, desprendimento e 

envolvimento pessoal. A extrema flexibilidade da observação participante 

constitui-se em oportunidades e ameaças (MARTINS; THEÓPHILO, 2009, 

p. 87).  

 

 

Corroborando esse pensamento Carvalho (2010) ressalta que: ―[...] a observação como 

técnica de coleta de dados produz uma imagem rica da realidade estudada, através da 

identificação, seleção e análise de situações concretas [...]‖ (tradução nossa).
6
  

 A seguir são apresentadas as técnicas de análise de dados que foram utilizadas neste 

estudo. 

 

4.3.4 Técnicas de análise dos dados 

 

Considerando os objetivos da pesquisa envolvendo participantes que se encontram nos 

três níveis hierárquicos, operacional, tático e estratégico da PROGRAD/UFRN, tornou-se 

imprescindível a aplicação de diferentes técnicas para a análise de dados, possibilitando a 

triangulação dos dados. 

Gil (2008) estabelece etapas a serem seguidas na análise, interpretação e discussão dos 

dados que são coletados em pesquisas sociais: estabelecimento de categorias, codificação, 

tabulação, análise estatística dos dados, interpretação e discussão de dados.  

                                                 
6
 [...] La adopción de la observación como técnica de colecta de datos permitió obtener una imagen rica de la 

realidad estudiada mediante la identificación, la selección y el análisis de situaciones concretas [...]. 
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Os dados oriundos dos questionários estruturados foram tabulados através da 

estatística descritiva conjuntamente com os recursos oferecidos pelo Office Excel e para 

análise das entrevistas foi utilizada a análise de conteúdo que segundo Martins e Theóphilo 

(2009) tem por finalidade, 

 

 

[...] estudar e analisar a comunicação de maneira objetiva e sistemática, 

buscando inferências confiáveis de dados e informações com respeito a 

determinado contexto, a partir dos discursos escritos ou orais de seus 

atores/e ou autores. [...] presta-se tanto aos fins exploratórios, ou seja, de 

descoberta, quanto aos de verificação, confirmando ou não, proposições e 

evidências. [...] A análise de conteúdo preocupa-se com o contexto em que a 

palavra é usada. (MARTINS; THEÓPHILO, 2009, p. 98-100).  

 

 

 Para a presente pesquisa optou-se como referencial para a análise de conteúdo, as 

etapas da técnica adaptadas de Bardin (2011). 

 

 Na próxima seção será apresentado o percurso metodológico deste estudo. 

4.4  Percurso metodológico 

 

O percurso metodológico conduzido para o presente estudo incluiu as quatro etapas da 

estratégia pesquisa-ação, descrevendo as atividades desenvolvidas em cada uma delas para o 

alcance do objetivo geral da pesquisa. As etapas correspondentes aos procedimentos 

metodológicos deste estudo estão representadas no fluxograma a seguir: 
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2ª etapa: Planejamento 

3ª etapa: Intervenção 

 

4ª etapa: Avaliação 

(Pesquisadora e participantes da pesquisa) 

 

Figura 13 - Fluxograma do percurso metodológico da pesquisa 
 

   1ª etapa: 

            Situação-problema: Cadastramento dos ingressantes não otimizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

1º objetivo: 

Identificar pesquisas 

sobre modelos de GI 

aplicados em outras 

IES. 

2º objetivo: 

Caracterizar a GI na 

PROGRAD/UFRN, 

sob a abordagem 

ecológica da 

informação. 

3º objetivo: Mapear 

um processo 

estratégico existente 

na 

PROGRAD/UFRN 

com o propósito de 

viabilizar a sua 

otimização. 

Fundamentação 

teórica 

Escolha do modelo de 

GI como referência 

para ser aplicado no 

estudo 

Gestão da informação: 

-Conceitos e características 

da GI; 

- Modelos teóricos de GI; 

Ecologia da Informação 

Escolha das 

unidades de análise 

e coleta de dados 

intervenção 

-PROGRAD e funcionalidade 

Documentos do Discente 

-Análise de documentos 

institucionais 

- Questionário estruturado 

- Entrevista semiestruturada 

- Observação participante 

- Grupos focais 

Tabulação dos 

dados dos 

questionários, da 

análise das 

entrevistas  

 

-Aplicação dos questionários 

e entrevistas  

-Análise dos questionários, 

das entrevistas, dos grupos 

focais e da observação 

participante 

 

 

Elaboração/reelaboração 

do plano de ações para 

otimização do processo 

de cadastramento de 

ingressantes no ensino 

de graduação 

Análise e discussão 

dos resultados 

 

-Aplicação dos 

questionários de 

avaliação 

-Análise dos 

questionários, 

do grupo focal e 

da observação 

participante 

 

  



87 

 

 

A primeira etapa foi composta pela identificação da situação-problema e pelo 

levantamento bibliográfico.  O diagnóstico da gestão da informação existente na 

PROGRAD/UFRN demonstrou lacunas e desafios enfrentados no setor para gerenciar 

informações de natureza acadêmica. A pesquisa bibliográfica possibilitou conhecer os 

modelos teóricos de GI predominantes na literatura, destacou a importância da utilização das 

TICs para o processo de GI, estabeleceu o modelo de referência a ser aplicado e por fim, 

caracterizou o modelo de GI sobre a abordagem ecológica da informação, fundamentando a 

presente pesquisa.  

A segunda etapa representou o planejamento das fases subsequentes do estudo: escolha 

das unidades de análise, técnicas de coleta de dados, análise e discussão dos resultados. As 

unidades de análise foram a PROGRAD/UFRN e o SIGAA. As técnicas de coleta de dados 

incluíram a análise de documentos institucionais que representam a estrutura, os sistemas 

eletrônicos utilizados e as metas da instituição permitindo complementar a fundamentação 

teórica que justificaram o estudo; a aplicação de questionários (APÊNDICE A), a realização 

de entrevistas individuais (APÊNDICE B), a realização de grupos focais (APÊNDICE E) e a 

observação participante. A quarta fase dessa etapa da pesquisa-ação constituiu-se da análise 

da tabulação dos dados dos questionários, da análise de conteúdo das entrevistas, da análise 

dos grupos focais realizados, juntamente com a observação participante e da discussão desses 

resultados. 

A terceira etapa foi composta pela intervenção na situação-problema diagnosticada, 

representou a elaboração e reelaboração do plano de ações para otimização do processo de 

cadastramento dos discentes ingressantes na instituição, de forma colaborativa entre os 

participantes da pesquisa. 

E por fim, a quarta e última etapa do estudo, representou a avaliação parcial da 

intervenção realizada, com aplicação de questionário de avaliação (APÊNDICE G) do uso da 

funcionalidade, realização de grupo focal, constituindo-se de uma etapa em que os membros 

do setor da organização refletiram juntos com o pesquisador, sobre a mudança proporcionada 

pelo estudo, quais foram os benefícios alcançados e quais serão os ajustes necessários 

(reelaboração do plano de ações) para que o aprimoramento da funcionalidade tenha 

continuidade, contribuindo para o alcance da meta institucional referente à adoção de 

processos eletrônicos no âmbito interno, além da contribuição do estudo para a pesquisa 

científica. 
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No próximo capítulo serão apresentadas a análise e a discussão dos resultados obtidos 

na presente pesquisa. 
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5  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo são apresentadas a análise e a discussão dos resultados deste estudo 

para alcançar os objetivos de pesquisa propostos. 

 

5.1 Levantamento de estudos sobre GI em Instituições de Ensino Superior (IES) 

  

Com o propósito de compreender como ocorre na prática a GI nos ambientes das IES, 

foi feito um levantamento dos estudos referentes a esse tema, atendendo assim, ao primeiro 

objetivo específico do presente estudo.  

A seguir são apresentadas, de forma sucinta, as principais ideias de cada uma dessas 

15 pesquisas que foram identificadas: 

Inicia-se com a pesquisa de doutorado desenvolvida por Blattmann (2001), que teve 

como objetivo elaborar um modelo de gestão da informação para a biblioteca virtual para ser 

utilizado na educação a distância, considerando as especificidades dessa modalidade de 

ensino superior. O modelo de GI proposto incluiu dimensões que refletiram as necessidades 

informacionais dos participantes da pesquisa, a seleção, o armazenamento e o 

compartilhamento do conteúdo de informações online, promovendo o processo de 

aprendizagem nos cursos de educação a distância. 

O segundo estudo identificado foi o publicado por Uribe-Tirado; Melgar-Estrada; 

Bornacelly-Castro (2007). Eles apresentam a experiência de dois grupos de pesquisa da 

Escola Interamericana de Biblioteconomia da Universidade de Antioquia (Medellín-

Colômbia), utilizando a plataforma Moodle, que foi criada inicialmente com o objetivo de 

atender às demandas de cursos online. O estudo demonstra que a plataforma Moodle pode ser 

adaptada e utilizada como uma ferramenta para a gestão documental, a gestão da informação e 

a gestão do conhecimento em projetos de pesquisa, podendo se tornar um modelo de 

aplicação para as universidades no desenvolvimento de pesquisas em qualquer projeto ou 

grupo pesquisa, considerando que a maioria dispõe desse tipo de plataforma.   

Dando sequência ao levantamento de estudos sobre GI em IES, apresentamos a 

pesquisa desenvolvida por Nunes et al. (2010), que teve como finalidade analisar a estrutura 

de funcionamento da GI no setor de Gerência de Processos e Projetos Acadêmico-

Administrativos (GEPPA) da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG), 

para as avaliações para autorização e reconhecimento de cursos de graduação, para atender, de 
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forma mais satisfatória, às exigências do MEC. O modelo de referência para o 

desenvolvimento do estudo foi o de Cohen (2003) sobre o uso da informação. A pesquisa 

desenvolvida demonstrou que a criação do GEPPA na PUC/MG, trouxe consigo melhorias no 

que refere-se à obtenção, à organização, ao armazenamento e ao compartilhamento de 

informações em tempo hábil e de forma segura, favorecendo o acompanhamento das 

avaliações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 

de forma proativa. 

No estudo desenvolvido por Rodríguez et al. (2010) foi aplicado o uso da técnica do 

raciocínio baseado em casos para orientar, monitorar e avaliar o grau da GI e do 

conhecimento econômico nas universidades cubanas. A partir das bases teóricas do paradigma 

da inteligência artificial, a pesquisa apresentou como os resultados a aplicação de um software 

para a criação e gestão da base de conhecimento, que constituiu um apoio na tomada de 

decisão. 

 A quinta pesquisa é apresentada por Koetz (2010) e propôs critérios para verificar se 

os recursos informacionais disponibilizados nos websites das IES que ofertam cursos na 

modalidade a distância atendem aos referenciais de qualidade para educação superior a 

distância estabelecidos pelo MEC. Foram analisados websites de 389 cursos de graduação na 

modalidade a distância, levando em consideração além dos referenciais de qualidade para 

educação superior a distância, o instrumento de credenciamento institucional e o instrumento 

de autorização de cursos para oferta na modalidade a distância. Os resultados demonstram que 

a divulgação dos recursos informacionais nos sítios dos cursos é precária no que refere aos 

referenciais de qualidade para educação superior a distância. Como indicação da pesquisa foi 

recomendado aos gestores de cursos a distância das IES que revejam seus websites e adotem 

diretrizes que busquem maior visibilidade das informações disponibilizadas nesse recurso 

informacional, atendendo assim, aos referenciais de qualidade para educação superior a 

distância, bem como, otimizando a GI desses cursos. 

A tese apresentada por Leite (2011) propôs um modelo genérico de gestão da 

informação cientifica para instituições de pesquisa, tendo por base os fundamentos da 

comunicação cientifica e do acesso aberto, em sua versão gráfica e textual. No modelo, fluxos 

de entrada e saída de informação são sistematizados por processos de gestão da informação 

cientifica que estão envolvidos pela perspectiva da comunicação cientifica e do acesso aberto. 

O modelo proposto é constituído também por elementos flexíveis que representam 
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especificidades institucionais e disciplinares, e que variam em função dos contextos dos 

institutos de pesquisa.  

  A sétima pesquisa encontrada é de Lira (2012) que discutiu a relevância das ações de 

gestão da informação e do conhecimento (GIC) da Coordenação de Contabilidade e Finanças 

(CCF) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), considerando que a GIC possa contribuir 

para consolidar o processo de modernização da Instituição. O modelo de referência utilizado 

no estudo foi o de Bukowitz e Williams. Os resultados obtidos revelaram dados positivos para 

as ações de GIC, nas categorias: obtenha informação, construa e mantenha o capital 

intelectual, embora tenha-se observado a necessidade de melhorias no que diz respeito ao 

incentivo ao compartilhamento do conhecimento nos setores que fazem a CCF da UFPB. 

Em seu estudo Silva (2012) analisou como ocorre a gestão da informação na 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) sob a abordagem da ecologia da informação, 

descrevendo o gerenciamento dos componentes do ambiente informacional, ambiente 

institucional e ambiente externo, com a finalidade de aprimorar a GI na Instituição. Os 

resultados da pesquisa apontaram que para a otimização da GI na Instituição é necessário 

centrar nos aspectos humanos no que se refere ao uso da informação, integrando os diversos 

componentes informacionais, absorvendo informações da sociedade, em uma perspectiva 

ecológica.  

A nona pesquisa identificada foi a desenvolvida por Váquez Rizo e Gabalán Coello 

(2012). O estudo está associado a um Serviço de Informação Eletrônica para grupos de 

pesquisa filiado à Faculdade de Comunicação de uma IES na Colômbia. Eles identificaram 

diferentes aspectos fundamentais do serviço, tais como: tipo e caracterização de usuários, 

serviços de recursos (humanos, tecnológicos e financeiros), bases de dados, perfil pessoal 

necessário para a operação, estratégias de promoção e divulgação e recomendações. Essa 

pesquisa é fundamentada por postulados teóricos da gestão da informação, enfatizando a 

relação entre teoria e prática através da sua implementação e posterior validação. 

O estudo desenvolvido por Rodríguez-Ponce et al. (2012) discutiu a relação entre a 

qualidade da informação e a credibilidade das universidades. Propôs que a GI nas 

universidades é funcional e constitui-se, portanto, num índice significativo da sua qualidade 

global. Este índice é descrito de acordo com duas dimensões, a primeira: a informação 

permite embasar decisões mais consistentes no que se refere a ajustar e melhorar os 

processos; a segunda: a divulgação de informações sobre as universidades é estimulada 

quando seus resultados estão em conformidade com os parâmetros de qualidade reconhecidos. 
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Para verificar essas abordagens da qualidade das informações divulgadas com a qualidade 

institucional global das universidades chilenas, foi utilizada uma amostra de 29 instituições 

chilenas avaliadas pelo ranking webmétrico entre os 5.000 melhores de acordo com a 

qualidade das informações de suas páginas web e considerando os respectivos resultados de 

credibilidade institucional. Como resultado do estudo, foi elaborado um modelo explicativo 

do índice da qualidade da informação sobre a qualidade institucional das universidades, 

atingindo um nível de 62,8%. Isto significa dizer que, há uma tendência que relaciona, de 

forma significativa, a qualidade de informação com a qualidade de universidades. 

O décimo primeiro estudo identificado foi realizado por Ferreira e Maia (2013) e teve 

por finalidade verificar se as atuais práticas de GI do Sistema de Bibliotecas da Universidade 

Federal de Goiás (Sibi/UFG) atendem às necessidades de informação dos usuários da área de 

saúde, dos cursos de graduação e pós-graduação (Stricto Sensu) em Biomedicina e 

Enfermagem. Para tanto, utilizou-se o modelo de gerenciamento da informação proposto por 

Choo (2003) e realizou-se um estudo de usuário em relação ao uso da Biblioteca Virtual em 

Saúde do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. A 

pesquisa apresentou como resultado que a GI no Sibi/UFG é relativamente capaz de atender 

às necessidades de informação dos usuários dos cursos de Biomedicina e Enfermagem. 

Dando sequência aos estudos identificados na comunidade científica, descreveremos 

agora a pesquisa desenvolvida por Brink; Mearns; Du Plesssis (2014). Essa pesquisa analisou 

os processos de aprendizagem integrada ao trabalho (AIT) implementados em IES dos 

Estados Unidos e constatou-se que o processo AIT é um processo altamente avançado, 

desenvolvido e aplicado de forma estratégica. O sistema oferece aos empregadores a 

oportunidade de manter contato não só com o aluno, mas também de permanecerem em 

contato com a IES, a fim de alcançar os resultados desejados no processo. Por conseguinte, o 

processo AIT deve basear-se em princípios de boas práticas para gerenciar a informação entre 

as relações de tríade (empresa, aluno e IES) efetivamente. Depois de uma pesquisa realizada 

em uma universidade sul-africana, foi desenvolvido um quadro conceitual para a GI para a 

AIT baseado no quadro das universidades norte-americanas que pode ser implementado em 

IES na África do Sul. No entanto, o quadro conceitual para o desenvolvimento de um modelo 

de GI para AIT no contexto sul-africano requer mais testes e validação antes de ser publicado. 

O décimo terceiro estudo de Clapsopoulos et al. (2014) enfocou a GI científica 

relacionada às práticas de instrução da informação, de modelos e de políticas de informação 

científica nas IES e bibliotecas gregas. A pesquisa revelou que há um progresso limitado nas 
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iniciativas de desenvolvimento de instrução da informação e das políticas de informação 

científica, em razão da escassez de recursos e de uma coordenação apoiada pelas 

Administrações Centrais das IES. Apesar da constatação, acredita-se que as IES e as 

bibliotecas gregas possuem infraestrutura e conhecimento técnico para elaborar um 

documento que normatize as políticas de informação científica nos seus âmbitos 

organizacionais. 

A pesquisa desenvolvida por Corda e Viñas (2015) analisou repositórios de 

cooperação pertencentes a instituições acadêmicas na América Latina. O estudo enfatizou a 

importância da cooperação como prática de longa data no âmbito de bibliotecas, muitas das 

quais, se tornaram líderes ou participantes importantes, tanto na implantação como no 

desenvolvimento de repositórios em suas respectivas instituições. Levou-se em consideração 

os fluxos informacionais que os atravessam a fim de conhecer como se delineiam e 

desenvolvem-se a referência de instituições acadêmicas de um determinado tamanho e 

complexidade, através de uma análise da documentação. Ao descrever os modelos de fluxo de 

informações desses repositórios de cooperação, cada um com suas peculiaredades, é possível 

promover a visibilidade e disseminação do conhecimento acadêmico e científico existente em 

formato digital. 

Por fim, apresenta-se o estudo de Lauri; Heidmets; Virkus (2016) que teve como 

finalidade explorar a relação entre cultura da informação, gerenciamento de informações e 

satisfação no trabalho, estilo de liderança e autoavaliação de desempenho individual dos 

docentes de IES na Estônia. A análise revelou três tipos de cultura da informação 

caracterizada por seus componentes dominantes: a integrada, a proativa e a informal. Uma 

correlação significativa foi encontrada entre cultura da informação com cultura de informação 

integrada e satisfação no trabalho, estilo de liderança e autoavaliação de desempenho 

individual. A pesquisa sugeriu que a construção da cultura da informação é valiosa na análise 

de ambientes de informação e suas relações com a satisfação no trabalho, o estilo de liderança 

e a autoavaliação de desempenho individual.  

Dos estudos apresentados destacamos três que têm uma relação mais próxima com a 

presente pesquisa: o estudo de Blattmann (2001) e de Leite (2011) que tiveram como objetivo 

geral a elaboração de um modelo de GI adequado ao ambiente de estudo e o de Silva (2012) 

que analisou a GI em uma Universidade Federal sob a abordagem ecológica da informação. 

Tais estudos contribuíram para a fundamentação teórica e para a consolidação do objetivo 

geral desta pesquisa. 
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O Quadro 14 a seguir demonstra de forma sucinta, esses estudos que abordam a 

aplicação de modelos teóricos de GI em IES: 
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Quadro 14 - Aplicação de modelos de GI em IES 

 

AUTOR/ANO 
TIPO DE 

PUBLICAÇÃO 
INSTITUIÇÃO SETOR 

MODELO DE 

REFERÊNCIA 

MODELO APLICADO 

Blattmann 

(2001) 

 

Tese UFSC 

Programa de Pós-

Graduação em 

Engenharia de Produção  

(Cursos EAD) 

Modelos de gestão da 

informação digital da 

literatura 

Modelo de gestão da 

informação digital 

Uribe-Tirado; 

Melgar-

Estrada; 

Bornacelly-

Castro   

(2007) 

 

 

Artigo 

Escola Interamericana 

de Biblioteconomia da 

Universidade de 

Antioquia (Medellín-

Colômbia) 

 

X 

 

 

Plataforma Moodle 

 

Modelo adaptado da 

plataforma Moodle 

Nunes et al. 

(2010) 

 

Artigo 

 

PUC/MG 

Gerência de Processos e 

Projetos Acadêmico 

Administrativos 

(GEPPA) 

 

Cohen  

 

X 

Rodríguez 

et al. 

(2010) 

 

Artigo 

 

Universidades cubanas X Raciocínio baseado em 

casos 

Modelo de software de 

criação e tratamento da base 

do conhecimento 

Koetz 

(2010) 
Dissertação UEL Cursos EAD Beal X 

 

Leite 

(2011) 

 

Tese 

 

Instituições de 

pesquisa 

 

X 

Modelos de 

comunicação científica e 

de gestão da informação 

da literatura 

 

Modelo de gestão da 

informação científica 

Lira 

(2012) Dissertação UFPB 
Coordenação de 

Contabilidade e 

Finanças 

Bukowitz e Williams 
Ações de gestão da 

informação e do 

conhecimento 
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Silva 

 (2012) 
Dissertação UFSC UFSC Davenport X 

Rizo e Coello 

(2012) 
Artigo IES Colômbia 

Faculdade de 

Comunicação 

Postulados teóricos da 

gestão da informação 
X 

Rodríguez- 

Ponce et al. 

(2012) 

 

Artigo 

 

Universidades chilenas 

 

29 IES chilenas 

Qualidade da 

informação X 

credibilidade das 

universidades 

 

X 

Ferreira e 

Maia  

(2013) 

Artigo UFG 
Sistemas de Bibliotecas Choo X 

 

Brink; Mearns; 

Du Plessis 

(2014) 

 

 

Artigo 

 

 

IES África do Sul 

 

 

 

X 

 

GI das Universidades de 

Cincinnati e do Noroeste 

(EUA) 

 

Modelo de GI para 

Aprendizagem Integrada no 

Trabalho (AIT) em ofertas 

específicas de aprendizagem 

nas IES  

Clapsopoulos 

et al. 

(2014) 

 

Artigo IES e bibliotecas da 

Grécia 

 

X 
Gestão da informação 

científica 

Modelo de políticas de 

informação científica 

 

Corda e Viñas 

(2015) 

 

Artigo 

 

IES América Latina 

Repositórios 

institucionais 

cooperados 

Fluxos de informação 

em repositórios de 

cooperação  

 X 

Lauri; 

Heidmets; 

Virkus 

(2016) 

 

Artigo 

 

IES Estônia 

 

X 

Componentes da cultura 

da informação da 

literatura 

 

X 

 

Fonte: Elaboração própria (2016).
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Na próxima seção será apresentada a análise dos questionários aplicados ao quadro de 

servidores ativos, que se encontram nos níveis operacional e tático na PROGRAD/UFRN. 

 

5.2 GI na PROGRAD/UFRN: na perspectiva dos níveis operacional e tático 

 

 As subseções a seguir ilustram o que os questionários aplicados aos servidores da 

PROGRAD revelam sobre a GI na unidade.  

 

5.2.1  Caracterização dos informantes 

 

Nessa subseção é apresentada a descrição dos servidores da PROGRAD/UFRN em 

relação à faixa etária, nível de escolaridade, área de formação, cargo e nível hierárquico 

ocupados, identificação do setor de trabalho dentro da unidade, tempos de serviço na 

instituição e no setor. 

Inicialmente, em relação à faixa etária, 58,06% dos servidores estão com idade 

compreendida entre 31 e 40 anos, o que indica que eles são relativamente jovens, contexto 

que vem sendo observado no serviço público em geral e na UFRN vêm sendo realizados 

concursos públicos para técnico-administrativos e docentes em diversas áreas, com frequência 

regular desde o ano de 2003, mesmo com uma rotatividade expressiva nos cargos técnico-

administrativos, a instituição vem renovando seus quadros nos últimos 14 anos. O Gráfico 1 a 

seguir ilustra todas as percentagens relativas referente à caracterização dos informantes: 

 

  Gráfico 1 - Faixas etárias dos servidores da PROGRAD/UFRN 

 
 
 Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 O próximo item que compôs a caracterização dos servidores foi o nível de 

escolaridade, 48,39% possuem pós-graduação (especialização completa) e uma percentagem 
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expressiva de servidores, 25,81%, possuem mestrado completo. Esses dados quando 

comparados ao percentual do cargo com maior ocupação na unidade, 77,42% são Assistentes 

em Administração, em que a exigência de escolaridade é o Nível Médio, asseveram que o 

grau de instrução desses servidores está bem acima daquele exigido para ocupar o cargo, tal 

constatação reflete de forma favorável no cotidiano do ambiente organizacional, considerando 

que quanto maior o nível de instrução, maior o conhecimento intelectual do indivíduo, 

favorecendo um desempenho laboral aquém do é exigido para o cargo. A seguir são 

demonstrados todos os percentuais referentes ao nível de escolaridade dos servidores: 

 

Gráfico 2 - Nível de escolaridade dos servidores da PROGRAD/UFRN 

 
 

   Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 Ainda em relação ao cargo ocupado na instituição, os dados demonstraram que apenas 

3,23% dos servidores são auxiliares administrativos e 19,35% são técnico-administrativos de 

nível superior. Todos os percentuais referentes ao cargo ocupado na instituição são ilustrados 

no Gráfico 3 a seguir: 
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Gráfico 3 - Cargo ocupado na UFRN 

 

 
 

 Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 Dando continuidade na caracterização dos participantes da PROGRAD, em relação à 

área de formação da última titulação, 74,19% dos servidores têm sua formação concentrada na 

área humanas, no entanto, é importante destacar que o segundo maior percentual foi 

registrado na área tecnológica, 12,90%, interessante ter diversidade de áreas de formação 

dentro de uma equipe, pois capacidades intelectuais diferenciadas podem favorecer o 

aprimoramento dos processos de trabalho, a partir de múltiplos pontos de vista dentro das 

situações vivenciadas no cotidiano laboral. No Gráfico 4 a seguir são demonstrados os 

percentuais referentes à área de formação da última titulação dos servidores: 

 

 Gráfico 4 - Área de formação da última titulação dos servidores da PROGRAD/UFRN 

 

 
 
 Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 Na sequência, o próximo item referente à caracterização dos participantes da pesquisa 

foi o nível hierárquico que ocupam na unidade. A grande maioria, 70,97% dos servidores 
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encontra-se desempenhando suas funções no nível operacional e 29,03% no nível tático. O 

item seguinte dessa caracterização refere-se ao tempo de serviço na instituição, destaca-se que 

a maioria dos servidores, 29,03%, possui entre três e seis anos, o que indicou que são 

servidores oriundos de concurso e que cumpriram o tempo exigido no estágio probatório, 

tempo esse que corresponde a três anos de efetivo exercício no serviço público. É importante 

também salientar que 19,35% dos servidores da PROGRAD possuem mais de 15 anos de 

serviço na instituição, esse dado quando comparado ao percentual anterior, comprovou que há 

na unidade servidores oriundos de gerações diferentes, propiciando a troca de experiências da 

equipe.  

 O Gráfico 5 a seguir demonstra todos percentuais relativos ao tempo de serviço dos 

servidores na UFRN: 

 

Gráfico 5 - Tempo de serviço na UFRN 

 

 
 
 Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

É importante destacar que no item referente à identificação do setor de trabalho dentro 

da unidade, uma percentagem significativa, 29,03% dos servidores omitiram essa informação 

no instrumento, podendo-se inferir duas hipóteses desses dados: ou eles esqueceram, de fato, 

de colocar essa informação no questionário ou preferiram não se identificar por alguma razão. 

E para finalizar, referente ao tempo que os servidores estão desempenhando suas 

funções nos setores da PROGRAD, a maior parcela deles, 48,39% possui entre um e cinco 

anos, o que demonstrou um intervalo de tempo relativamente pequeno dentro do setor da 

unidade. No entanto, os dados também apontaram que 9,68% dos servidores possuem mais de 

20 anos de serviço nos setores da PROGRAD, o que comprovou, assim como em relação ao 
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tempo de serviço na instituição, que o setor possui, colaboradores com maior e menor grau de 

experiência, tal constatação indica que o ambiente interno pode ser favorecido com essa 

equipe, no sentido do aprendizado mútuo. A seguir são ilustrados todos os percentuais 

relativos ao tempo de serviço nos setores da PROGRAD: 

 

Gráfico 6 - Tempo de serviço no setor da PROGRAD/UFRN 

 
 
 Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Na próxima subseção serão apresentados os resultados referentes à avaliação do 

ambiente externo. 

 

5.2.2 Avaliação do ambiente externo 

 

Na abordagem ecológica da informação, o ambiente externo inclui a obtenção, a 

seleção, o armazenamento, o compartilhamento e o uso de informações que correspondam à 

área de atuação das organizações, conhecimento das TICs disponíveis no mercado para tornar 

viáveis esses atributos das fontes externas e avaliação da relação custo/benefício para 

implementar ou aprimorar o nível estratégico da organização em relação a sua capacidade 

informacional. Há também a necessidade da observância de atributos como relevância, 

qualidade e confiabilidade, ao captar essas fontes externas (DAVENPORT, 1998). 

 A avaliação do ambiente externo à UFRN incluiu questões que versaram sobre como 

as fontes de informação externas influenciam os processos de trabalho na instituição, desde a 

obtenção, seleção, análise, monitoramento dessas fontes até a readequação desses processos 

para atender as políticas estabelecidas pelo MEC. 
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Na Questão 1 (Q1): “A UFRN identifica, seleciona e analisa, de forma sistemática, 

fontes de informações externas que podem influenciar a instituição com relação ao ensino de 

graduação.” O Gráfico 7 a seguir demonstra que 35,48% dos respondentes desta pesquisa, 

concordaram parcialmente com a afirmação. Pode-se inferir que, as informações oriundas do 

ambiente externo à UFRN necessitam de incremento no ciclo de obtenção, seleção e 

tratamento para que possam ser utilizadas de maneira que viabilizem a tomada de decisão 

com menor grau de incerteza. Assim, os resultados corroboram com Davenport (1998), que 

afirma que há uma exigência imposta pelos mercados de negócios para que as organizações 

busquem investir, de forma sistemática, na obtenção, na classificação, no armazenamento, no 

compartilhamento e no uso de informações externas, no entanto, o autor destaca que há 

dificuldade para selecionar aquilo que é de fato, relevante para a organização, haja vista 

tratar-se de informações que trazem consigo dados muito generalistas. É importante destacar 

que 32,26% dos participantes da pesquisa manifestaram neutralidade, o que pode indicar 

indecisão ou falta de opinião formada em relação ao conteúdo da questão. 

A seguir o Gráfico 7 ilustra todos os percentuais de respostas referentes às questões 

que versaram sobre o ambiente externo: 

 

Gráfico 7 - Ambiente informacional externo 

 

 
 
 Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 Na sequência a Questão 2 (Q2): ―A UFRN consegue reestruturar os processos de 

trabalho para atender às demandas oriundas das políticas estabelecidas pelo Ministério da 
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Educação (MEC) para o ensino de graduação, a partir das informações externas.‖ O Gráfico 

7 apontou que 51,62% dos servidores concordaram parcialmente com a assertiva, o que pode 

denotar que há uma certa coerência das respostas quando associada ao percentual da maioria 

dos respondentes da Q1, se há fragilidades em relação à identificação, à seleção e à análise 

das fontes de informações externas, evidentemente, isso irá se refletir em limitações no 

redimensionamento das atividades administrativas desenvolvidas na instituição e, 

consequentemente, no atendimento de excelência às demandas que emergem do MEC. No 

entanto, destaca-se também que o segundo maior percentual de respostas, 32,26% dos 

servidores concordaram totalmente com o enunciado da questão, o que pode denotar que para 

essa parcela de servidores há empenho da instituição no sentido de reestruturar os ambientes 

de trabalho de maneira que possam vir atender às novas demandas provenientes do MEC.  

Na Questão 3 (Q3): ―O monitoramento existente na instituição das fontes de 

informações externas contribui na redução de incertezas nos seus mais variados processos 

decisórios.‖ Como pôde-se observar no Gráfico 7, 41,94% dos respondentes concordaram 

parcialmente com o enunciado da questão. Mais uma vez, há uma correlação com as duas 

primeiras questões, as tomadas de decisão na instituição ainda carecem de informações 

externas que melhor as subsidiem. Nesse sentido, avaliar o monitoramento dessas fontes de 

informações externas é elemento fundamental no processo de redução de incertezas. É 

importante salientar que 32,26% dos participantes da pesquisa se mantiveram neutros, o que 

pode denotar indecisão ou opinião não formada em relação ao conteúdo da questão. 

Davenport (1998) assegura que é importante identificar quais são as TICs disponíveis no 

mercado e analisar quais são aquelas que podem vir a contribuir como uma ferramenta para 

aprimorar a capacidade informacional da organização.  

Dando continuidade as questões abordadas para o ambiente externo, a Questão 4 (Q4) 

traz a seguinte afirmação: ―Na última década, o ambiente de trabalho,  em relação à 

produção, ao uso e ao compartilhamento das informações acadêmicas, reestruturou-se para 

atender às novas demandas do ambiente externo, modificando-se também a cultura 

organizacional existente.‖ Como ilustrado no Gráfico 7, 61,29% dos servidores concordaram 

parcialmente com a afirmação. Esse dado possibilita inferir que, segundo avaliação dos 

servidores, a UFRN tem investido, de forma expressiva, tanto em tecnologia como em 

capacitação do quadro, para melhor gerenciar as informações necessárias ao desenvolvimento 

dos seus mais variados processos de trabalho. Porém, os dados obtidos também apontaram 
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que 32,26% dos respondentes ficaram neutros, o que pode evidenciar indecisão ou opinião 

não formada em relação ao conteúdo explicitado na questão. 

E por fim, na Questão 5 (Q5): ―A UFRN tem como uma de suas estratégias a troca de 

informações com outras Instituições de Ensino Superior (IES).‖ O Gráfico 7 indicou que 

48,39% dos respondentes, também concordaram parcialmente com a assertiva. Os resultados 

apontaram que há uma rede de cooperação entre a instituição e demais IES, no entanto, ainda 

observa-se obstáculos que necessitam ser superados, no sentido de buscar o compartilhamento 

de informações e experiências de forma mais otimizada, que venham melhor contribuir para o 

aprimoramento dos processos de trabalho, adequando-os à realidade de suas demandas. No 

entanto, é interessante observar que houve empate de 22,58% nas respostas referentes a essa 

questão, parte dos servidores permaneceram neutros, o que pode denotar indecisão ou opinião 

não formada sobre a questão e outra parte concordou totalmente com o enunciado, ou seja, 

para essa parcela de servidores a instituição tem uma rede de parcerias consolidada com as 

demais IES. 

 Sendo assim, pode-se inferir que os fundamentos da Ecologia da Informação referente 

ao ambiente externo, precisam ser reavaliados pela UFRN, no sentido de buscar melhor 

obtenção, seleção, análise das fontes de informação externas, como um instrumento 

fundamental na tomada de decisão, para melhor atender às políticas públicas referentes ao 

ensino de graduação, adequando seus processos de trabalho às novas demandas que surjam e 

intensificando as parcerias com outras IES no compartilhamento das informações referentes 

ao seu campo de atuação.  

A seguir será apresentada a avaliação do ambiente organizacional na 

PROGRAD/UFRN. 

 

5.2.3  Avaliação do ambiente organizacional 

 

A abordagem ecológica do ambiente organizacional inclui a visão sistêmica da 

organização, a partir do estabelecimento das metas organizacionais a serem alcançadas, 

considerando ainda, as infraestruturas física, de recursos humanos e financeiras existentes. 

Dentro dessa abordagem, o indivíduo é elemento fulcral a ser considerado, bem como as 

relações interpessoais construídas dentro do ambiente organizacional. Essa abordagem 

também inclui as estratégias que são utilizadas na organização para o alcance de seus 
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objetivos, assim como o investimento em tecnologia e a disposição do espaço físico 

(DAVENPORT, 1998). 

 A análise do ambiente organizacional da PROGRAD/UFRN abordou aspectos 

referentes a estratégias de gestão da unidade, adoção de TICs, comunicação entre os 

colaboradores e às informações dos setores, assim como o layout dos espaços existentes. 

Iniciando na Questão 1 (Q1): ―A PROGRAD tem estratégias de gestão claras, objetivas, 

discutidas com os servidores e bem divulgadas no ambiente laboral.‖ O Gráfico 8 a seguir 

demonstra que 38,71% dos respondentes da pesquisa, discordaram parcialmente da afirmação 

dessa questão. Segundo a avaliação dos servidores, a gestão administrativa da 

PROGRAD/UFRN não é participativa, os servidores desconhecem parcialmente quais são as 

metas previstas para o quadriênio do setor, onde as situações vivenciadas no cotidiano laboral 

não são expostas e discutidas coletivamente, buscando-se alternativas que venham solucionar 

ou, pelo menos, atenuar essas situações, pouco contribuindo para aprimorar as atividades 

laborais e alcançar as metas previstas para o setor. Porém, o segundo maior percentual de 

respostas, 25,81% dos servidores concordaram parcialmente com o enunciado da questão, o 

que pode denotar que, para essa parcela de colaboradores, há empenho por parte da gestão em 

divulgar quais objetivos devem ser alcançados no fim do quadriênio e também trazer para 

essa discussão os demais servidores que atuam em níveis hierárquicos abaixo do nível 

estratégico.  Para Davenport (1998) conhecer os objetivos a serem alcançados pela 

organização faz parte da visão sistêmica necessária do ambiente organizacional, para 

proporcionar gerir, de forma estratégica, as informações que são relevantes para o negócio. 

O Gráfico 8 a seguir demonstra todos os percentuais de respostas obtidos nas questões 

que abordaram o ambiente organizacional: 
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Gráfico 8 - Ambiente organizacional 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 A Questão 2 (Q2) traz a seguinte afirmativa: ―A PROGRAD adota as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) necessárias para o pleno desenvolvimento de suas 

atividades e procedimentos administrativos.‖ O Gráfico 8 ilustrou que 45,16% dos servidores 

concordaram parcialmente e 29,03% dos participantes da pesquisa concordaram na íntegra 

com  o conteúdo da questão, o que pressupõe afirmar que, na visão dos respondentes, as 

tecnologias têm se mostrado uma ferramenta que vem auxiliando nas demandas do cotidiano 

laboral. No entanto, pelo percentual que discorda parcialmente dessa afirmativa, 19,35%, 

pode-se inferir que ainda há ajustes que necessitam ser realizados de forma mais sistemática 

para que venham atender de forma mais otimizada a execução dos processos de trabalho.  

 Na próxima questão, Questão (Q3): ―Os servidores são capazes de conectarem-se uns 

com os outros e às informações da PROGRAD facilmente e em todos os setores de trabalho.‖ 

O Gráfico 8 indicou que 38,71% dos respondentes discordaram parcialmente e 38,71% 

concordam parcialmente com o enunciado da questão. Pela análise dos servidores, uma 

parcela deles enfrenta certa dificuldade de comunicação com os demais colaboradores e 

também de acesso às informações da unidade, nos seus diversos setores; Outra parte, não 

enfrenta maiores obstáculos para intervir junto aos colegas e nem para obter informações das 

quais necessitam, o que pode indicar que essa parcela de colaboradores tem características 

que denotam liderança e/ou faz uso da política para conseguir o que precisam. 

 Os resultados das questões 2 e 3 corroboram com Davenport (1998), quando ele 

aponta a necessidade de investimentos em TICs para o gerenciamento das informações nas 
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organizações como uma forma de vir a atender suas demandas de forma mais aprimorada. No 

entanto, o autor ressalva que é importante analisar se as tecnologias que foram implementadas 

estão, de fato, contribuindo para o alcance das metas estabelecidas para o ambiente 

informacional da organização.   

 Finalizando as questões que abordaram o ambiente organizacional, a Questão 4 (Q4): 

"O layout dos espaços físicos existentes na PROGRAD propicia o compartilhamento de 

informações." O Gráfico 8 apontou que 48,39% dos servidores discordam parcialmente da 

afirmação. Segundo a avaliação dos respondentes, a disposição dos espaços físicos existentes 

dificulta a distribuição de informações. Esse resultado está respaldado por Davenport (1998), 

que assevera que esse é o aspecto do ambiente organizacional mais negligenciado embora seja 

de grande importância, uma vez que, segundo o autor, a comunicação entre as pessoas ainda é 

o meio que encontra maior preferência entre os colaboradores, principalmente porque a 

comunicação pessoal traz consigo uma narrativa muito interessante e rica. 

Na próxima subseção será apresentada a avaliação do ambiente informacional com os 

seis atributos ecológicos da informação: estratégia da informação, política da informação, 

cultura e comportamento em relação à informação, equipe da informação, processos de 

gerenciamento da informação e por fim, arquitetura da informação no contexto da 

PROGRAD/UFRN. 

 

5.2.4  Avaliação do ambiente informacional 

 

 O ambiente informacional composto por seis componentes representa a essência da 

abordagem ecológica e é influenciado tanto pelo ambiente organizacional como pelo ambiente 

externo. Por essa razão é fundamental que a identificação das necessidades informacionais 

seja um processo cíclico, considerando as mudanças nos ambiente externo e organizacional, 

possibilitando assim, que a organização tenha conhecimentos que subsidiem a redução das 

incertezas na tomada de decisão e também propicie adaptações aos novos contextos que 

venham emergir em seu campo de atuação. 

  A seguir será apresentada a avaliação do primeiro atributo ecológico do ambiente 

informacional, a estratégia da informação.  
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5.2.4.1 Estratégia da informação 

 

  A estratégia, dentro da perspectiva ecológica da informação, é definida como sendo a 

direção necessária para selecionar as informações que são relevantes para a execução dos 

processos de trabalho, de forma que a organização consiga alcançar os objetivos 

estabelecidos. 

Davenport (1998) assevera que seja qual for o tipo de informação que uma 

organização necessita, ela tem alternativas para obtê-la, o que representa a essência da escolha  

por uma estratégia informacional. 

Na Questão 1 (Q1): "A PROGRAD divulga, de forma ampla, a maneira como as 

informações acadêmicas devem ser geridas, no que se refere às etapas da produção, do uso e 

do compartilhamento para o desenvolvimento das atividades administrativas." O Gráfico 9 a 

seguir ilustra que 38,71% dos respondentes da pesquisa, concordaram parcialmente com o 

enunciado da questão e 32,26% discordaram parcialmente. Pelos resultados, pode-se inferir 

que essa estratégia, de uma política de gerenciamento das informações acadêmicas, divide a 

opinião dos servidores da PROGRAD/UFRN, ou seja, se faz necessário que os gestores 

busquem rever essa estratégia informacional, no sentido de encontrar alternativas para que os 

servidores tenham conhecimento das diretrizes adotadas pelo setor em relação à produção, ao 

uso e ao compartilhamento das informações.  

O Gráfico 9 a seguir demonstra os percentuais de respostas das duas questões que 

abordaram a estratégia de informação: 

 

Gráfico 9 - Estratégia de informação 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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A segunda e última questão, Questão 2 (Q2), abordada no questionário referente à 

estratégia da informação traz o seguinte enunciado: "Os servidores participam de reuniões 

que têm como pauta a discussão sobre o estabelecimento de procedimentos para a produção, 

uso e compartilhamento adequado das informações." O Gráfico 9 demonstrou como resultado 

que 41,92% dos servidores discordaram parcialmente da afirmativa, o que significa dizer que, 

mais uma vez, assim como apresentado como resultado na Questão 1(Q1) referente à 

avaliação do ambiente organizacional, o quadro de colaboradores apontou que a gestão 

administrativa da PROGRAD/UFRN é pouco participativa, as decisões nesse caso, ficam 

restritas apenas àqueles que ocupam Cargos de Direção, muitas vezes, não refletindo as reais 

necessidades do setor como um todo. No entanto, é importante salientar que 32,26% dos 

servidores da unidade concordaram parcialmente com o conteúdo da questão, representando o 

segundo maior percentual de respostas desse item, portanto infere-se que há uma parcela 

representativa de servidores que acreditam que há empenho por parte da gestão para suscitar a 

atuação mais efetiva dos servidores em níveis hierárquicos abaixo do nível estratégico, 

corroborando com os dados obtidos na Questão 1 (Q1) referente ao ambiente organizacional 

da unidade. 

Nesse sentido, Davenport (1998) assegura que os gestores devem promover a 

participação dos colaboradores nas discussões sobre a estratégia informacional da empresa, 

admitindo que obstáculos na comunicação vão existir, no entanto, isso não deve impedir a 

viabilidade de estabelecer a estratégia informacional da organização.   

Na próxima subseção serão apresentados os resultados referentes à avaliação do 

segundo atributo ecológico do ambiente informacional, a política de informação. 

 

5.2.4.2 Política de informação 

 

 A política é considerada um elemento de construção social dentro ambiente 

organizacional, sendo considerada um componente natural, reflete as relações de poder que 

nem sempre são expressas e que interferem nos fluxos das informações. Segundo Davenport 

(1998), esse aspecto é negligenciado pelos gestores das organizações e a GI pode representar 

uma forma de segmentar ou centralizar a política inerente ao ambiente organizacional. 

A Questão 3 (Q3) traz o seguinte enunciado: "A política informacional da PROGRAD 

pode ser discutida de forma democrática no ambiente laboral." O Gráfico 10 a seguir ilustra 

que para 41,94% dos respondentes da pesquisa, houve concordância parcial da afirmação da 
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questão e 29,03% dos servidores apresentaram concordância integral ao enunciado da 

questão, o que pode indicar que para a grande maioria do quadro efetivo da unidade o 

ambiente interno é favorável para que ocorra discussões em torno desse tema. No entanto, um 

percentual expressivo de servidores, 16,13% discordou parcialmente que há liberdade para 

discutir no ambiente interno da unidade esse componente. 

O Gráfico 10 abaixo demonstra todos os percentuais de respostas das questões que 

abordaram a política de informação:  

 

 Gráfico 10 - Política de informação 

 

 
 

 Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Por fim, a Questão 4 (Q4): "Aspectos políticos influenciam a produção, o uso e o 

compartilhamento de informações." O Gráfico 10 indicou que houve empate percentual de 

respostas, 29,03% se mantiveram neutros, ou seja, os servidores ou desconhecem que esse 

aspecto está presente no ambiente laboral e repercute as relações de poder inerentes a 

qualquer setor da instituição ou por ter justamente essa consciência, se mantiveram 

imparciais. E 29,03% concordaram totalmente com a assertiva, o que indicou que para uma 

parcela significativa de servidores há a percepção que a política faz parte do ambiente laboral 

e quem detém informação pode fazer uso para estreitar relações interpessoais e adquirir poder 

no ambiente interno. 

 Davenport (1998) descreve seis modelos de política informacional que podem estar 

presentes nas organizações. Pelos resultados das respostas anteriores, entende-se que na 
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PROGRAD/UFRN há dois modelos: a anarquia, uma vez que inexiste diretriz política em 

relação à informação organizacional e o feudalismo, em que há ilhas informacionais 

estabelecidas no ambiente interno. Desses resultados obtidos acrescentados à vivência da 

pesquisadora no cotidiano laboral da unidade, pode-se depreender que eles contribuem para 

limitar a execução dos processos de trabalho, bem como a visão integrada deles. 

 A seguir é apresentada a avaliação dos resultados do terceiro componente considerado 

na abordagem ecológica da informação, a cultura e o comportamento em relação à 

informação. 

 

5.2.4.3 Cultura e comportamento em relação à informação 

 

Segundo Davenport (1998) modificar a maneira como as pessoas lidam e usam a 

informação com a finalidade de construir uma cultura informacional eficiente na organização 

é o aspecto mais complexo da abordagem ecológica da informação, talvez por isso é o mais 

negligenciado. Para o autor, administrar o conhecimento organizacional inclui refletir padrões 

de comportamento, associar às tecnologias disponíveis e que estejam dentro do limite dos 

recursos financeiros das organizações. Assim, a organização deve estabelecer normas que 

tenham por objetivo padronizar termos informacionais e o uso da informação. 

Os princípios da ecologia da informação podem contribuir para que as mudanças 

comportamentais em relação à informação ocorram, uma vez que, essa abordagem inclui 

também o estabelecimento de outras diretrizes organizacionais que estão intrinsecamente 

relacionadas. 

Dando continuidade a Questão 5 (Q5), traz a seguinte assertiva: "A PROGRAD 

estabelece e divulga com clareza os tipos de comportamento e cultura ligados à informação 

que deseja ter de seus servidores." O Gráfico 11 a seguir demonstra que nessa questão, 

38,71% dos respondentes da pesquisa concordaram parcialmente com afirmativa e um 

percentual relevante de servidores, 25,81%, se mantiveram imparciais em relação ao 

enunciado da questão. Nesse caso, Davenport (1998) recomenda que uma das estratégias para 

otimizar o comportamento informacional é investir na divulgação da missão e objetivos da 

organização. 

A seguir, o Gráfico 11 apresenta todos os percentuais de respostas, referentes às quatro 

questões analisadas pelos servidores, em relação à cultura e ao comportamento informacional 

na PROGRAD: 
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Gráfico 11 - Cultura e comportamento informacionais 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Na Questão 6 (Q6): "Os servidores recebem reconhecimento em relação aos seus 

comportamentos informacionais, como por exemplo, produzir, usar e compartilhar 

corretamente as informações.‖ O Gráfico 11 apontou que 45,16% dos servidores 

concordaram parcialmente com a assertiva e mais uma vez, um percentual considerável de 

respondentes, 22,58%, permaneceram neutros. Pelos resultados observa-se que os gestores da 

unidade devem levar em consideração as habilidades e competências individuais dos 

servidores, proporcionando um ambiente interno mais colaborativo em que haja um esforço 

para alinhar comportamentos informacionais desejáveis para o pleno atendimento de suas 

demandas. Davenport (1998) sinaliza que proporcionar capacitação que inclua o tema pode 

ser uma boa estratégia para atenuar a situação. 

Na sequência vem a Questão 7 (Q7): "A PROGRAD estimula a capacitação de seus 

servidores contribuindo para sensibilização dos comportamentos informacionais que 

considera importantes" . Em relação a ela, o Gráfico 11 ilustrou que 38,71% concordaram 

parcialmente, o que demonstra que para a maioria dos servidores há algum tipo de incentivo, 

por parte da gestão da unidade, para que eles reciclem conhecimentos, buscando atender de 

forma satisfatória às demandas do setor. No entanto, é importante destacar que 25,81% se 

mantiveram imparciais, o que pode indicar que esses servidores preferiram não se expor ou 

que não tiveram naquele momento, convicção para emitir opinião sobre o tema.  
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E por fim, a última questão que aborda a cultura e o comportamento em relação à 

informação, a Questão 8 (Q8) traz a seguinte afirmação: "Há incentivo por parte da gestão 

da PROGRAD para que os servidores tenham condições de agregar valor às informações que 

produzem, usam e compartilham." Os resultados indicados no Gráfico 11 demonstraram que 

41,94% concordaram parcialmente, apontando que é preciso fazer alguns ajustes em relação 

ao estabelecimento de diretrizes e metas que contribuam para o conhecimento organizacional 

em relação à produção, ao compartilhamento e ao uso da informação. Outra parcela de 

respondentes, 25,81% discordou parcialmente da assertiva, para esse percentual de servidores, 

a PROGRAD necessita rever algumas políticas que possam melhor atender às expectativas 

deles no ambiente laboral. Nesse sentido, buscar sensibilizar os servidores da importância da 

informação como um recurso estratégico para a organização, representa uma boa estratégia 

para o gerenciamento do comportamento informacional (DAVENPORT, 1998). 

 Na próxima subseção serão apresentados os resultados referentes à avaliação do quarto 

atributo ecológico do ambiente informacional, a equipe da informação. 

 

5.2.4.4 Equipe da informação 

 

 Para a Ecologia da Informação, a equipe da informação está inserida no ambiente 

informacional, assim como os demais componentes que fazem parte dessa abordagem, sendo 

constituída por todas as pessoas que obtém, analisam e distribuem as informações. 

 Para Davenport (1998) os profissionais da informação devem apresentar algumas 

competências individuais que irão auxiliar no bom desempenho de suas funções, além daquela 

referente ao domínio pleno do campo profissional em que atuam. Essas competências são: ter 

conhecimento suficiente sobre a organização, incluindo as políticas e diretrizes existentes, 

buscando desenvolver seu trabalho alinhado a elas; ter capacidade de reconhecer a variedade 

de fontes de informação e por fim, ter acesso às tecnologias de informação e comunicação 

disponíveis na organização. 

A Questão 9 (Q9) traz o seguinte enunciado: "A Assessoria Técnica da PROGRAD 

auxilia os servidores na identificação de suas necessidades informacionais e na obtenção de 

informações para execução das atividades administrativas." O Gráfico 12 a seguir indica que 

para 35,48% dos respondentes da pesquisa, houve concordância parcial com a afirmação, no 

entanto, 29,13% concordaram totalmente que a Assessoria auxilia a unidade na gestão da 

informação e vem, cumprindo essa atribuição, de forma razoável junto ao setor. Isso indica 

que a PROGRAD/UFRN tem empenhado esforços no sentido de dar suporte à Assessoria 
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para que ela possa atender às demandas dos demais setores da unidade, em relação às 

informações das quais necessitam, corroborando com Davenport (1998) quando assevera que 

entre as habilidades exigidas para os profissionais da informação está auxiliar os usuários, 

buscando também agregar valor à informação. 

Na sequência é apresentado o Gráfico 12 que ilustra todos os percentuais de respostas, 

referentes às duas questões analisadas pelos respondentes da pesquisa. 

 

Gráfico 12 - Equipe da informação 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Por fim, em relação à Questão 10 (Q10): "Há avaliação sistemática dos canais 

informacionais disponíveis para aprimorar o gerenciamento informacional na PROGRAD." 

O Gráfico 12 ilustrou que 45,16% discordaram parcialmente da assertiva, o que demonstra 

que esse aspecto, segundo a avaliação dos servidores, é negligenciado pelos gestores. 

Portanto, é necessário fazer uma análise para que os investimentos expressivos em tecnologias 

de informação e comunicação, realizados pela instituição nos últimos dez anos, sejam 

justificados, pois não adianta ter tais ferramentas se elas não conseguem atender às 

necessidades informacionais de seus usuários. Porém, 32,26% dos servidores permaneceram 

neutros em relação à afirmação, o que pode sugerir que eles não têm conhecimento se, de fato, 

há essa avaliação contínua dos ambientes informacionais que disponibilizam conteúdos 

informacionais referentes da unidade. 
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A seguir é apresentada a avaliação dos resultados do quinto componente considerado 

na abordagem ecológica da informação, os processos de gerenciamento da informação. 

 

5.2.4.5 Processos de gerenciamento da informação 

 

 Para Davenport (1998) é relevante no processo de gerenciamento informacional que as 

etapas que fazem parte dele sejam identificadas, assim como a diversidade de fontes de 

informação e as pessoas envolvidas no processo. Assim, segundo o autor, cria-se um ambiente 

favorável às mudanças necessárias, para o atendimento das metas da organização.  

As ações necessárias para atendimento da identificação das necessidades de 

informação são: compreender como os colaboradores percebem seus ambientes 

informacionais, sendo considerada a etapa mais importante do processo, haja vista que as 

demais, são dependentes dela; e tornar a informação um recurso relevante para a organização. 

Na segunda etapa, obtenção das informações, as ações que devem ser empreendidas são 

analisar de forma aprofundada o ambiente informacional interno e externo, categorizar as 

informações consideradas relevantes e disponibilizá-las de forma estruturada. Na sequência, 

na terceira etapa, a distribuição, deve levar em consideração as necessidades de informação 

dos usuários. E por fim, a última etapa, o uso, deve incluir uma avaliação sob diferentes 

perspectivas do uso da informação, tanto de quem produz quanto dos usuários. 

Dando continuidade às questões abordadas no questionário aplicado, a Questão 11 

traz a seguinte assertiva: "Busca-se estabelecer uma padronização de procedimentos para 

otimização do gerenciamento das informações na Pró-Reitoria." O Gráfico 13 a seguir aponta 

que 41,94% dos respondentes da pesquisa concordaram parcialmente com afirmativa, o que 

indica que para a maior parte dos servidores, a gestão da unidade tem empenhado esforços no 

sentido de ter como uma de suas diretrizes, alinhar os processos de trabalho. Em razão do 

grande volume de atribuições do setor, há o entendimento que seguir nessa linha se faz 

necessário, caso contrário, as atividades administrativas ficariam a cargo do entendimento de 

cada colaborador. Porém, um percentual significativo de servidores, 25,81%, discordou 

parcialmente do enunciado da questão, o que aponta que essa parcela de colaboradores, 

entende que falta uma padronização direcionada para execução dos processos de trabalho. 

Nesse sentido, Davenport (1998) assevera que não há o que pensar em gerenciamento 

informacional, sem fazer um diagnóstico da situação da organização em relação às etapas do 
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processo: identificação das necessidades de informação, obtenção da informação, distribuição 

e uso da informação. 

Logo a seguir, o Gráfico 13 apresenta todos os percentuais de respostas, referentes às 

duas questões analisadas pelos servidores, em relação aos processos de gerenciamento da 

informação no ambiente da PROGRAD/UFRN. 

 

Gráfico 13 - Processos de gerenciamento da informação 

 

 
 

     Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

E por fim, a última questão que aborda o processo de gerenciamento da informação, a 

Questão 12 (Q12) tem a seguinte afirmação: "Os usuários são considerados importantes 

fontes de informação na reestruturação dos processos de gerenciamento informacional na 

PROGRAD." O Gráfico 13 acima indicou que nesse quesito 38,71% dos servidores se 

mantiveram neutros em relação ao conteúdo da assertiva, o que pode indicar que eles não têm 

uma opinião formada ou tiveram algum receio de se posicionar, uma vez que, já havia sido 

apontada em outras questões desse instrumento que, para uma parcela de servidores a unidade 

precisa reunir esforços para avançar no sentido de ter uma gestão mais participativa, onde as 

situações vivenciadas no ambiente organizacional sejam discutidas conjuntamente, buscando-

se solucioná-las. No entanto, 29,03% dos servidores concordaram parcialmente, o que indica 

que para um gestor é um grande desafio conciliar percepções distintas em relação ao ambiente 

laboral. 

Na próxima subseção serão apresentados os resultados referentes à avaliação do sexto 

e último atributo ecológico do ambiente informacional, a arquitetura da informação. 
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5.2.4.6 Arquitetura da informação 

 

A arquitetura da informação tem a finalidade de estruturar as informações, utilizando 

alguns princípios e as tecnologias da informação e comunicação, de maneira que possam 

atender aos diversos perfis de usuários em suas necessidades informacionais.  

 É preciso identificar quais são as barreiras que os usuários encontram, fazer uma 

avaliação criteriosa, possibilitando o aprimoramento das TICs de maneira que elas venham 

atender às necessidades de informação da organização, proporcionando um ambiente 

favorável para agregar valor à informação, disseminando sua importância como um recurso 

estratégico para a consecução dos objetivos organizacionais (DAVENPORT, 1998).  

A penúltima questão, Questão 13 (Q13) traz o seguinte enunciado: "Os ambientes 

virtuais que disponibilizam informações são bem estruturados, de maneira que permitem fácil 

acesso às informações da qual você necessita para execução de atividades administrativas." 

O Gráfico 14 a seguir demonstra que para 48,39% dos respondentes da pesquisa, há 

concordância parcial da afirmação, no entanto, 25,81% discordaram parcialmente que os 

portais que disponibilizam informações de natureza acadêmica apresentam navegação 

agradável e acesso facilitado aos conteúdos informacionais que buscam, o que pode indicar 

que para essa parcela de servidores, os ambientes virtuais ainda precisam evoluir em relação a 

ser mais interativos para seus usuários e principalmente, manter as informações atualizadas. 

Esse resultado corroborou com os dados obtidos na Questão 10 (Q10) sobre a equipe de 

informação, em que 45,16% dos servidores discordaram parcialmente que há uma avaliação 

sistemática dos canais informacionais. 

A seguir é apresentado o Gráfico 14 que ilustra todos os percentuais de respostas, 

referentes às duas últimas questões analisadas pelos respondentes da pesquisa: 
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Gráfico 14 - Arquitetura da informação 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Por fim, na Questão 14 (Q14): "A PROGRAD possibilita direcionar os servidores aos 

locais onde estão as informações necessárias para a realização de suas atividades laborais.", 

O Gráfico 14 mostrou que 54,84% concordaram parcialmente com a assertiva, o que indica 

que a unidade consegue, na medida do possível, atender às necessidades de informação dos 

usuários. No entanto, mesmo a maioria concordando parcialmente com a assertiva, é relevante 

destacar que um percentual importante de servidores 25,81%, discordou dessa afirmação. Para 

estes, persistem barreiras de acesso às informações das quais necessitam, tornando-se 

importante que os gestores fiquem atentos a essa situação relatada e busquem discuti-la de 

forma participativa, para que juntos, gestores e colaboradores, encontrem alternativas de 

superá-la ou pelo menos, amenizar essas dificuldades. 

Para finalizar, apenas dois respondentes da pesquisa utilizaram o espaço reservado para 

inserir comentários relativos à gestão da informação na unidade não contemplados no 

questionário. As considerações mostram que um deles, (R18) tem uma visão bem mais ampla 

das questões que envolvem a GI na PROGRAD/UFRN, destacando que os maiores desafios 

enfrentados pelo setor são em relação ao ambiente informacional, enfatizando que eles se 

concentram na disponibilidade das informações, conforme se observa abaixo: 
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Acredito que as maiores dificuldades da PROGRAD em relação ao tema proposto 

estão relacionadas ao ambiente informacional, principalmente no que compreende 

a disponibilização da informação. É preciso considerar também que se trata de uma 

pró-reitoria grande, com muitos servidores e que trata de muitas questões, por 

vezes, completamente diversas, porém com pano de fundo em comum – o ensino 

de graduação (R18, 2017). 

 

 

 E o Respondente 30 (R30) foi mais sucinto em seu comentário e se restringiu a 

apontar que o portal da Pró-Reitoria necessita melhorar a navegabilidade e o acesso de forma 

mais rápida, precisa e segura das informações que são disponibilizadas para os usuários, ou 

seja, aplicar os princípios da arquitetura da informação, para atingir esse objetivo.  Ele afirma: 

―Acredito que o nosso site (www.prograd.ufrn.br) necessita de um melhoramento em seu 

layout e maior clareza na divulgação das informações.‖ (R30, 2017). 

 A análise e a discussão dos resultados obtidos nos questionários revelaram que os 

princípios da Ecologia da Informação, que abrangem as interferências das mudanças do 

ambiente exterior e organizacional, proporcionando uma visão holística no processo de gestão 

da informação sendo uma abordagem centrada nas pessoas, ainda necessitam ser melhor 

compreendidos e assim, serem aplicados ao contexto do ambiente estudado. 

Na próxima seção serão apresentadas as análises referentes às entrevistas realizadas 

com os servidores que ocupam Cargos de Direção na PROGRAD/UFRN.  

 

5.3 GI na PROGRAD/UFRN: na perspectiva do nível estratégico 

 

 Com o intuito de atender ao segundo objetivo específico deste estudo, que consiste em 

―caracterizar a gestão da informação na PROGRAD/UFRN, com base na abordagem 

ecológica da informação‖, foram aplicados questionários e realizadas entrevistas. Esta seção 

do estudo traz o que as entrevistas realizadas evidenciaram sobre a GI na PROGRAD/UFRN.  

 Com relação à caracterização das informantes, três estão na faixa etária entre 36 e 45 

anos, duas estão na faixa etária entre 46 e 55 anos, possuem pós-graduação (mestrado e 

doutorado) e ocupam os cargos de Assistente em Administração e Docente na instituição. As 

participantes estão lotadas na DACA, na Assessoria Técnica, (ASTEC), na DDPed, no 

Gabinete do Pró-Reitor Adjunto e no Gabinete do Pró-Reitor. Em relação ao tempo de serviço 

na instituição e nos respectivos setores, estão compreendidos no intervalo temporal entre seis 

e 10 anos, duas participantes, entre 11 e 15 anos as demais; e desempenhando a função de 
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gestores de suas unidades, entre um ano e dois anos, três participantes; entre três e seis anos, 

as duas últimas entrevistadas. 

 Para a análise de conteúdo das entrevistas transcritas foram extraídos os eixos 

principais das questões abordadas, conforme ilustrados a seguir: 

 

Quadro 15 - Identificação dos eixos principais das questões 

 

 

 

 

 

 

 

EIXOS PRINCIPAIS DAS QUESTÕES 

ABORDADAS NAS ENTREVISTAS COM AS 

GESTORAS DA PROGRAD/UFRN 

1. Conhecimento de setor de avaliação de 

fontes de informação externas 

2. Capacidade de a UFRN prever mudanças 

3. Ambiente colaborativo na 

PROGRAD/UFRN 

4. Habilidades e competências como 

instrumento de avaliação 

5. Conhecimento de uma política 

informacional em uso 

6. Monitoramento sistemático do  

 comportamento  informacional 

7.  Escolha de processos estratégicos para a  

GI 

8.  Aprimoramento dos ambientes virtuais 

 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 A extração dos eixos principais de cada questão teve como objetivo validar as 

inferências e representam a síntese das interpretações, observadas no decorrer da análise dos 

dados.  

 A partir do Quadro 15 apresentado anteriormente, é possível inferir que em se tratando 

do eixo principal 1 – Conhecimento de setor de avaliação de fontes de informação 

externas, as entrevistadas corroboram no sentido de que desconhecem a existência de um 

único setor na instituição que realize esse tipo de trabalho. No entanto, ressalvaram que há 

setores que contribuem cada um dentro de suas atribuições para essa avaliação, como citado 

pela Entrevistada 2 (E2), a Pró-Reitoria de Planejamento e Coordenadoria Geral (PROPLAN) 

e a Superintendência e Informática (SINFO): ―Não... Eu sei que existem setores, tipo: a Pró-

Reitoria de Planejamento é... A SINFO também. Mas, não existe um setor hoje que faz essa 

análise... De todas as informações para subsidiar... Não! [...]‖ (E2, 2017). 

 No entanto, uma das participantes da pesquisa, Entrevistada 4 (E4), embora também 

tenha afirmado desconhecer um setor específico que tenha essa atribuição, citou que talvez a 

Assessoria de Comunicação (ASCOM) da instituição fosse esse setor. E4 concorda com a 

afirmação das demais participantes, no sentido de que cada setor gerencia as informações que 
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são de sua competência, no entanto, segundo ela, de forma muito precária. A participante, 

Entrevistada 5 (E5) também afirma desconhecimento em relação à existência de um único 

setor em que há a avaliação das mais variadas fontes de informação externas, ratifica a 

afirmação das demais entrevistadas, no sentido de que quando surge a necessidade de 

informação, o setor é quem aciona os demais setores que detém as informações das quais 

necessita, citando que talvez a PROPLAN seja uma unidade da instituição que tem entre 

outras atribuições, fazer a avaliação de informações externas, conforme demonstrou sua 

resposta: 

 

 

Olhe, se existe... [...] Não sei... Eu acredito que não... Acho que quando a 

gente precisa da informação, nós mesmos que vamos atrás e buscamos... [...] 

Eu vou precisar de tais, tais, tais informações, então para cada órgão 

competente naquelas informações, eu vou e solicito-as [...] Eu acho que hoje 

um pouco a PROPLAN deve fazer isso... [...] (E5, 2017). 

  

 

 É importante salientar que, embora a instituição possua um setor denominado 

Diretoria de Gestão da Informação (DGI), que faz parte da Pró-Reitoria de Administração 

(PROAD) que tem como atribuições: ―planejar, coordenar, controlar, dirigir e supervisionar 

as atividades relacionadas à gestão da informação‖ (Art.118, REGIMENTO DA REITORIA, 

2015), nenhuma das participantes da pesquisa manifestou conhecer esse setor, o que evidencia 

a fragilidade na divulgação de setores que são criados para atender às atuais demandas da 

instituição e na promoção da integração desses setores, para melhor atender à missão e 

objetivos da instituição. 

 No eixo principal 2 – Capacidade de a UFRN prever mudanças, as participantes 

acreditam que a instituição tem sim ferramentas que lhe conferem aptidão e inclusive, 

segundo uma entrevistada (E2), houve recentemente a criação de um comitê de Gestão de 

Riscos que vai trabalhar em conjunto com o Comitê de Gestão em Tecnologia para dar melhor 

suporte à instituição, nas tomadas de decisão de seus mais variados processos. No entanto, a 

Entrevistada 3 (E3) discorda que a instituição tenha essa capacidade, ressaltando que o que 

ocorre é uma boa adaptação às mudanças impostas pelas políticas oriundas do MEC e ainda, 

que paradoxalmente, depois de um espaço de tempo relativamente curto, atinge a excelência 

nos novos procedimentos que tiveram que ser implementados, tornando-se referência para 

demais IES, como explicitado a seguir: 
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Não... [...] Eu acho que a gente trabalha mais correndo atrás do que pró-

ativamente... [...] Então, eu acho que é mais esse movimento de reação do 

que de ação mesmo. [...] Em contrapartida, assim... Eu considero a gente 

como uma universidade de excelência porque o que a gente vê de 

experiência em outras instituições é que nossos procedimentos já estão 

avançados [...] A gente tem tanta capacidade que faz tão bem, com tanta 

excelência [...] Mas, [...] Depois de uma reação [...] (E3, 2017). 

 

 

 Uma das participantes (E4) corrobora com a Entrevistada 1 (E1) e a E2, mencionando 

que a UFRN tem know-how sim para isso, no entanto, ela aponta que a obtenção de fontes de 

informação externas tem um aspecto político envolvido e que isso pode vir a inibir 

pensamentos de mudanças na instituição. A entrevistada 5 é categórica ao afirmar que a 

UFRN possui competência técnica, administrativa e orçamentária suficientes para prenunciar 

as alterações oriundas do ambiente externo e corrobora com E4 ao apontar que a política 

presente em qualquer ambiente, inclusive o institucional, é fator determinante na elaboração 

de metas e objetivos a serem alcançados dentro do plano da gestão maior da instituição, de 

acordo com sua resposta descrita a seguir: 

 

 

Olha, eu acho que know- how e possibilidade tem... [...] Eu situaria como 

tendo uma... Uma capacidade técnica, uma capacidade administrativa, uma 

capacidade orçamentária muito boa, né? Bastante qualitativa, porém eu não 

sei se é... Prioridade isso hoje... [...] O que é meta? O  que está presente no 

PDI? Tá sendo vislumbrado como mais... Premente... A ser... É investido. 

[...] Na verdade, quando são pensadas metas, objetivos pra serem alcançados 

e em tal gestão em tanto tempo, elas são pensadas em função de... De 

prioridades políticas que vão dar visibilidade [...] (E5, 2017). 

  

 

 Considerando os resultados obtidos no questionário, nas entrevistas e o que Davenport 

(1998) traz em relação ao ambiente externo, no que se refere à UFRN, pode-se inferir que a 

instituição ainda apresenta ilhas de concentração das informações externas, carece de maior 

integração dos setores, embora apresente plena capacidade de monitorar o seu entorno, no 

entanto, a obtenção, seleção e tratamento das fontes de informações externas trazem consigo 

interesses políticos que nem sempre representam o anseio da maioria de seus colaboradores e 

que, por vezes, podem inibir mudanças que são salutares enquanto ambiente de construção 
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social em que está presente a produção e disseminação do conhecimento, nas suas mais 

variadas formas. 

 Referente ao eixo principal 3 – Ambiente colaborativo na PROGRAD/UFRN, as 

entrevistadas  afirmam que a PROGRAD/UFRN é um espaço em que há a cooperação dos 

demais setores quando determinado evento, cuja atribuição é da unidade, necessita do 

envolvimento de todos em prol da consecução daquela atividade, citando dois grandes eventos 

em que a união de esforços se faz necessária, como os cadastramentos de ingressantes no 

ensino de graduação e a Mostra de Profissões. Três delas E3, E4 e E5 afirmam que há 

pequenas exceções e que, de uma forma geral, há união mútua entre os colaboradores e 

inclusive, nas demandas do cotidiano laboral, não somente nos grandes eventos em que a Pró-

Reitoria realizada a cada ano. Uma das entrevistadas (E4) considera que houve uma evolução 

nos últimos dois anos de gestão nesse sentido, que a cordialidade é imprescindível para haver 

esse espírito colaborativo e que o aprendizado junto à equipe da Pró-Reitoria tem sido muito 

enriquecedor, como explicitado a seguir: 

 

 

Hoje sim. Embora assim... Eu acho que ainda existem setores que a gente 

precisa trabalhar mais isso, mas eu penso que a gente teve uma evolução 

qualitativa para melhor, nesses dois anos. [...] se não há uma boa relação, 

amistosa de trabalho, o sentido da colaboração também não se instala. [...] Se 

instala o sentido da competição. [...] ao invés de um sentido de construção 

coletiva, que a gente tenha o fruto comum de todos nós. [...] Eu penso que 

hoje a gente já pode falar a PROGRAD [...] como colaborativa no sentido de 

não só de fazer uma coisa, mas de compartilhar as ideias, os pensamentos... 

[...] Eu tenho aprendido muito com essa equipe na verdade, sabe? Talvez a 

equipe maior e mais diversa que eu tenho trabalhado [...] (E4, 2017). 

 

  

 

 No eixo principal 4 – Habilidades e competências como instrumento de avaliação, 

as participantes foram unânimes em afirmar que as habilidades e competências individuais 

são consideradas para melhor distribuir a equipe nos seus mais variados setores, uma delas 

(E2) afirma inclusive, que tem buscado enquanto gestora, realocar servidores que demonstram 

interesse em ser remanejados, desde que os serviços possam ser mantidos com as mudanças 

de recursos humanos dos setores: ―[...] Bom, eu tenho esse olhar e tenho buscado fazer isso, 

compreendendo que o servidor... [...] A pessoa ela trabalha melhor se ela tiver num setor que 

ela se sinta melhor. Na medida do possível, a gestão consegue fazer isso [...]‖ (E2, 2017). A 

participante E3 menciona que o sistema de seleção dos servidores da instituição não inclui na 
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entrevista um membro do setor onde eles serão lotados, o que, segundo ela, dificulta no 

momento de definir o local onde o servidor será melhor aproveitado, considerando as suas 

habilidades e competências individuais. A entrevistada 4 menciona a estrutura hierárquica em 

vigor na carreira dos técnicos-administrativos como um dos obstáculos a ser superado. Na 

opinião dela, encontra-se obsoleta, pois os perfis profissionais são outros e, por essa razão, as 

exigências para a ocupação dos cargos deveriam acompanhar tais mudanças no cenário do 

serviço público. E conclui que essas limitações podem gerar sentimento de frustração aos 

servidores, contribuindo para a alta rotatividade existente na instituição, como ilustrado na sua 

resposta: 

 

A gente tem tentado fazer isso, [...] Mas, nem sempre é possível... Porque a 

gente tem estratificação funcional também que não permite. [...] essa 

estrutura funcional não diz mais respeito ao perfil de funcionário que a gente 

tem hoje. Nem docente, nem técnico. [...] a carreira de vocês também 

deveria ser revista [...] o patamar de qualificação é outro, as exigências 

deveriam ser outras [...] Na minha visão, leva a uma frustração dele com 

relação ao trabalho a ser desenvolvido na instituição [...] pela competência 

técnica, eu penso que seria a melhor forma da gente fazer a distribuição nos 

setores [...] no sentido que ele se sentiria melhor, mais confortável no fazer... 

Daria muito mais resultados pra gente e o ambiente ia ficar mais tranquilo 

[...] (E4, 2017). 

 

 

  A participante E5 menciona que, como gestora, busca oportunizar aos servidores a 

aplicação de seus conhecimentos no desenvolvimento de suas atividades laborais e que tal 

diretriz contribui para que se tenha um ambiente interno agradável em que o cotidiano laboral 

flua de uma maneira mais saudável. 

 A partir dos dados obtidos nos questionários, nas entrevistas e considerando os 

princípios enunciados por Davenport para o ambiente organizacional, sob a abordagem 

ecológica da informação, pode-se depreender que em relação ao ambiente interno da 

PROGRAD/UFRN, as percepções dos colaboradores que ocupam hierarquicamente os níveis 

operacional e tático, divergem um pouco daqueles ocupantes de Cargo de Direção, que se 

encontram em nível estratégico. Para os primeiros, o ambiente organizacional merece ser 

melhor observado pelos gestores, principalmente, as pessoas enquanto indivíduos que eles 

podem contribuir de forma mais participativa com as questões que surgem no ambiente 

laboral, discutindo de forma coletiva as possibilidades de solução para os problemas 

enfrentados. Para os gestores, há colaboração mútua entre os setores, principalmente nos 

maiores eventos que a unidade realiza, que as habilidades e competências individuais são 
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consideradas na unidade e que isso visa trazer um clima organizacional favorável e 

harmonioso entre os colaboradores.  

 Em relação ao eixo principal 5 – Conhecimento de uma política informacional em 

uso, uma das entrevistadas (E1) compreendeu a questão como sendo uma política para 

informatizar processos considerados estratégicos dentro da PROGRAD/UFRN, mencionando 

que atualmente há dois processos que seguem essas diretrizes: o cadastramento de 

ingressantes no ensino de graduação e o aproveitamento de componentes curriculares.  No 

entanto, a participante 2, reconhece que, o que prevalece é o bom senso e a observação de 

como vêm sendo conduzidos os procedimentos em relação ao trato com a informação, ao 

longo dos anos. Admitindo ainda que, há a necessidade de se elaborar diretrizes que 

representem elementos norteadores no que se refere à produção, ao uso e ao 

compartilhamento de informações na unidade. A entrevistada 3 destaca que a ausência de 

normas de conduta em relação à informação, pode levar a situações ambíguas e que é 

importante o estabelecimento de uma política informacional que, segundo ela, irá 

proporcionar uma padronização nos procedimentos em relação à informação, conforme 

explicitado a seguir:  

 

 

Não... [...] A gente tem normas... [...] elas são nortes [...] Procedimentos 

administrativos assim de conduta do dia a dia [...] deixa a desejar sim! No 

próprio uso da informação [...] acontece até conflito [...] Eu acho que 

precisava assim... De algum tipo de ferramenta que... Uniformizasse mais... 

O discurso [...] (E3, 2017). 

 

 

 A participante E4 afirma que não há uma política e sim um agir de forma intuitiva 

conjuntamente com as normas elaboradas ao longo dos anos, o que se traduz em uma 

fragilidade em relação ao compartilhamento das informações. Para reduzir essa limitação, ela 

sugere que a instituição invista em capacitação que tenha como tema normas de conduta em 

relação à informação, o que vai facilitar também a aplicação de forma mais otimizada da Lei 

de Acesso à Informação, de acordo com a resposta a seguir: 

 

 

A gente ainda é muito iniciante, nessa relação com o compartilhamento de 

informação e... Isso é uma fragilidade de gestão [...] Se não uma política, ter 

pelo menos, uma capacitação pra que a gente lidasse melhor com situações 

de divulgação de informação, principalmente agora, com essa Lei de Acesso 
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à Informação [...] a gente precisa amadurecer mais isso... [...] Afinar mais 

o... O modelo de resposta a gente precisa amadurecer mais isso... Ponderar 

sobre essas coisas... Afinar mais o... O modelo de resposta [...] como dar, 

onde dar, porque dar e quais não dar. [...] (E4, 2017). 

 

 

 E por fim, a entrevistada 5 corrobora com as demais participantes, de que não há 

diretrizes formalizadas em documento em relação aos procedimentos que devem ser seguidos 

para a produção, o uso e o compartilhamento das informações, no entanto, menciona que há 

ações isoladas dentro da unidade, como o resgate do Manual de Procedimentos Acadêmicos, 

enfatizando a necessidade premente da elaboração de normas de conduta para a unidade. 

 Considerando os resultados obtidos na aplicação dos questionários, na realização das 

entrevistas e o referencial teórico, pode-se inferir que o aspecto político da abordagem 

ecológica da informação, embora inerente a qualquer organização, ainda causa desconforto às 

pessoas em níveis hierárquicos mais baixos, inclusive, como demonstraram os dados, um 

percentual expressivo de servidores preferiram a neutralidade em relação ao que foi 

questionado e, mais uma vez, os resultados apontaram que a gestão precisa estar mais 

próxima de seus colaboradores com o objetivo de oportunizar a discussão de temas que são 

vivenciados no cotidiano laboral por todos que fazem parte da equipe. Os gestores por sua 

vez, reconhecem que esse aspecto, embora importante dentro da unidade, é negligenciado e 

que diretrizes que estabeleçam normas de condutas para a produção, o uso e o 

compartilhamento das informações são prementes.   

 No eixo principal 6 – Monitoramento sistemático do comportamento informacional, 

uma das participantes (E1) mencionou que em razão das infinitas atribuições que a 

PROGRAD/UFRN assume, distribuídas em vários setores e diante de fatos ocorridos num 

passado bem recente, se faz necessário que os perfis de acesso aos sistemas sejam diferenciados 

por setor, tal medida já está sendo estudada junto ao setor de informática da instituição, o que 

segundo ela, contribuirá para ter maior controle sobre o comportamento dos servidores ao lidar 

com a informação para o desenvolvimento de suas atividades, como demonstra sua resposta: 

 

 

[...] Isso é uma realidade que hoje cabe, em razão, de algumas situações que 

aconteceram, por exemplo, todo mundo tem um perfil de acesso único ao 

sistema [...]. Ter acesso restrito para as atribuições do setor. [...] Isso é uma 

idéia da gente [...] foi até colocado para a Superintendência de Informática 

[...] (E1, 2017). 
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 A entrevistada 2 foi categórica ao afirmar que não há nenhum acompanhamento do 

comportamento informacional da equipe atualmente, alegando que isso se deve a grande 

demanda de atividades e que as Diretorias Acadêmica e Pedagógica, deveriam buscar uma maior 

aproximação junto aos setores que estão sob suas responsabilidades, no sentido de se apropriar 

melhor do que cada um faz e de que maneira, sem isso, segundo ela, não há como vislumbrar 

qualquer tipo de controle. E3 também corrobora com as demais participantes, no sentido de que 

não há, de fato, um acompanhamento da conduta do servidor ao lidar com a informação, que isso 

não faz parte de um planejamento estratégico, que apenas em situações mais específicas, esse 

monitoramento acontece. Ressaltou ainda que, quem realiza o trabalho são as pessoas, que cada 

uma tem uma maneira de interpretar as situações que se apresentam no cotidiano laboral e que se 

faz necessária uma maior aproximação junto aos setores que compõem a unidade, permitindo 

diagnósticos específicos para assim estabelecer critérios de comportamento que estejam 

alinhadas a princípios institucionais de boa conduta dos servidores, conforme resposta a seguir:  

 

 

Não! [...] Em algumas ocasiões é... Se tem esse cuidado, mas na prática não é 

um procedimento planejado, não é uma... Um planejamento estratégico disso. 

[...] A gente trabalha com pessoas, né? E cada um tem uma maneira de trabalhar 

e nem todos tem aquele comprometimento, aquele cuidado [...] fazer um estudo 

dos setores, ver o que cada setor faz efetivamente no sistema [...] (E3, 2017). 

 

 

 A participante 4 discorda também da existência de um controle sobre a conduta dos 

servidores em relação à informação, seguindo etapas de monitoramento. No entanto, afirma que 

ao fazer o levantamento do dimensionamento de recursos humanos de toda a unidade, esse 

controle foi iniciado e faz uma ressalva que tal procedimento, embora seja uma necessidade 

premente, passa pela desconstrução de aspectos da cultura organizacional bastante consolidados e 

requer, portanto, ponderação por parte dos gestores. E para finalizar, E5 ratifica o que foi 

mencionado pelas demais participantes, no sentido que não há um controle sistemático do 

comportamento informacional de seus colaboradores, o que ocorre é apenas monitoramento 

isolado em alguma demanda específica. 

 Os resultados obtidos após a aplicação dos questionários e da realização das entrevistas 

em relação à cultura e comportamento em relação à informação convergiram para a maioria dos 

colaboradores e de forma unânime, todas as gestoras compartilham de opiniões próximas em 
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relação à ausência do estabelecimento de normas de conduta em relação à informação como 

elementos norteadores que auxiliarão no controle sistemático do comportamento da equipe da 

unidade. Davenport (1998) destaca em sua obra Ecologia da Informação que uma das 

possibilidades para preencher essa lacuna seja iniciar com a estratégia de disseminar as metas e 

os objetivos institucionais a serem alcançados.  

  No eixo principal 7 – Escolha de processos estratégicos para a GI, a entrevistada 1 

apontou que há necessidade sim de estabelecer processos considerados estratégicos para a 

PROGRAD/UFRN, após avaliação de alguns critérios, pois somente assim é possível realizar um 

trabalho de qualidade satisfatória, mencionando que atualmente existem dois processos, o 

cadastramento de ingressantes no ensino de graduação e o aproveitamento de componentes 

curriculares, considerados estratégicos para a unidade.  A participante 2 também corrobora com a 

opinião da E1, pois apontou a digitalização  de documentos que  circulam na unidade e os 

projetos  pedagógicos dos cursos de graduação, como dois processos considerados estratégicos 

para ser analisados e otimizados, no sentido de proporcionar um melhor gerenciamento de 

informações. E3 ressalta o volume de atividades desenvolvidas na unidade, volume esse que faz 

com o que haja a necessidade de estabelecimento de procedimentos em que o gerenciamento de 

informações deverá ser aplicado, observando as demandas de cada uma das duas Diretorias que 

compõem a unidade, citou ainda dois processos considerados estratégicos, na opinião dela, na 

Diretoria Pedagógica (DDPed), os projetos pedagógicos, na Diretoria Acadêmica (DACA), o 

aproveitamento de estudos e no Setor de Registro e Expedição de Documentos (SeRED), fazer 

um aplicação dentro do fluxo dos processos que lá tramitam. A entrevistada 4 sugeriu a escolha 

de três processos considerados estratégicos por ela, um da Diretoria Pedagógica (projetos 

pedagógicos dos cursos de graduação), um da Diretoria Acadêmica (processos de discentes 

referentes ao ensino de graduação) e do Gabinete da Pró-Reitoria (fluxos que envolvem os 

recursos financeiros disponíveis na unidade), ressaltando que é importante a discussão coletiva, 

após o estabelecimento de quais processos deveriam se iniciar o gerenciamento das informações, 

sensibilizando a equipe da unidade que isso se faz necessário em razão das atuais demandas da 

unidade. Somente após o acompanhamento dessa implementação inicial, observando quais foram 

as limitações enfrentadas, o que obteve êxito e os devidos ajustes, seria aplicada, de forma 

gradativa aos demais setores da unidade, conforme sua resposta:  

 

Talvez, o melhor caminho pra [...] controlar melhor a implementação seja 

escolher dois ou três setores [...] de naturezas diferentes. [...] e fosse vendo 

como é que eles se organizam e se adaptam a isso e quais são as tensões que 

aparecem, quais os sucessos que aparecem... Daí fosse extrapolando pros outros. 
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[...] Fazer com que os colegas percebam também que é [...] da dinâmica do 

trabalho atual. [...] Os processos de entrada, acompanhamento e saída dos 

projetos de cursos. [...] solicitações [...] mais ligadas à vida do estudante. [...] 

com relação aos fluxos financeiros e orçamentários da Pró-Reitoria. [...] a gente 

faz umas coisas meio que intuitivamente, sabe? Precisava ter [...] uma 

coordenação melhor de fluxo de caixa [...] (E4, 2017). 

 

 

  A participante E5 afirma que o processo de gerenciamento das informações necessita 

assumir um caráter institucional e que a unidade carece dessa competência informacional para 

realizar sozinha essa mudança de procedimento, citando também os projetos pedagógicos de 

cursos como um processo estratégico a ser aplicado o gerenciamento de informações e também 

os processos que reúnem informações acadêmicas dos discentes, apontando como exemplo, as 

informações relativas aos egressos dos cursos de graduação da instituição. 

 Nesse atributo ecológico, os resultados obtidos nos dois instrumentos também 

convergiram. Para 41,94% dos servidores ouvidos que se encontram em nível operacional e 

tático, a gestão da PROGRAD/UFRN tem buscado otimizar procedimentos internos, com o 

objetivo de minimizar as lacunas existentes na uniformização desses procedimentos. Todas as 

gestoras, por sua vez, reconheceram a necessidade de estabelecer processos estratégicos dentro 

da unidade para que seja aplicado o gerenciamento de informações, avaliado e realizado os 

ajustes necessários para sua otimização, para então vir replicar em outros processos de 

responsabilidade da unidade. Esses resultados corroboram com Davenport (1998) que indica a 

necessidade de mapear o processo existente e analisar de forma detalhada as etapas previstas para 

o gerenciamento das informações, sem fazer esse percurso, segundo o autor, não há como 

realizar um gerenciamento informacional na organização.  

 E por fim, no eixo principal 8 – Aprimoramento dos ambientes virtuais, a participante 

E1 afirma que os sistemas são otimizados à medida que novas demandas surgem, declarando que 

os sistemas operacionais são referência nacional e que talvez, para melhor atender às 

necessidades de informação em nível estratégico, os sistemas deveriam ser interoperáveis, no 

entanto, mesmo assim eles têm capacidade para realizar infinitas operações. Outra participante da 

pesquisa (E2) discorda parcialmente dessa opinião, que os ambientes virtuais são constantemente 

aperfeiçoados, citando a Home Page da PROGRAD/UFRN que apresenta algumas limitações e 

não consegue atender de forma satisfatória aos seus usuários. Assim como, também menciona a 

falta de interoperabilidade dos sistemas como uma das barreiras a serem superadas, enfatizando 

que eles atendem bem às necessidades de informação se utilizados isoladamente, citando também 

que o sistema acadêmico, o mais utilizado na unidade, precisa ser aprimorado no sentido de 
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oferecer a possibilidade de gerar relatórios mais estruturados, onde é possível a escolha de 

variáveis de acordo com sua necessidade de informação, possibilitando melhor subsidiar a 

tomada de decisão. As participantes 3 e 5, corroboram com E2 em relação à página da 

PROGRAD, mencionando a sua ineficiência, a falta de interatividade com o usuário e que ela é 

estática. Em relação aos sistemas integrados de gestão, destaca a dependência do setor de 

informática para gerar relatórios que atendam às necessidades de informação demandadas à 

unidade. E, assim como E2, cita que os sistemas funcionam bem de forma isolada, reafirmando 

que a interoperabilidade é uma necessidade. E4 afirma que o volume e a velocidade das 

atividades que são atribuídas à unidade são bastante expressivos e que a Superintendência de 

Informática não consegue atender a contento às implementações necessárias ao sistema 

acadêmico, em razão da escassez de recursos humanos, que a unidade já demanda uma equipe 

específica de suporte técnico ao sistema para conseguir evoluir nos procedimentos relativos ao 

ensino de graduação que precisam ser inseridos no SIGAA. Assim como mencionado por E2 e 

E3, E4 também confirma a dependência do setor de informática para gerar relatórios com 

variáveis suficientes para atender necessidades de informação em demandas específicas da 

unidade. Em relação às páginas da PROGRAD e do Facebook, a entrevistada 4 menciona que 

houve a solicitação junto à Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PROGESP), de um servidor que 

seja da área de comunicação, que tenha pleno domínio de como interagir com os usuários dessas 

mídias, para trabalhar junto da Assessoria Técnica da unidade, considerando que as respostas aos 

interessados são atribuições desse setor. E, para concluir, a participante 5 menciona que umas das 

metas da atual gestão é aprimorar a Home Page da PROGRAD, a página do Facebook e incluir 

outros meios de comunicação em que a interatividade se faça presente. Em relação ao sistema 

acadêmico, E5 reitera aquilo que já havia sido mencionado pelas demais participantes da 

pesquisa, que o SIGAA é um sistema com amplas possibilidades de atender bem às necessidades 

de toda a comunidade interna, no entanto, destaca que ele precisa ser aprimorado, pois ainda 

apresenta inconsistências de dados gerados em relatórios disponíveis para serem elaborados, a 

partir da indicação de variáveis pelo usuário, mas que são estruturalmente limitados. A 

entrevistada 5 encerra corroborando com as outras participantes do estudo, ratificando a 

interoperabilidade dos sistemas integrados de gestão, reiterando a afirmação das demais 

entrevistadas, que eles funcionam bem de forma isolada, conforme o explicitado em sua resposta: 

 

 

Não! O nosso site ele é estático, ele não é atrativo, ele não é atualizado 

periodicamente e assim... Eu considero isso, de uma gravidade porque hoje a... A 
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comunicação ela é muito rápida, né? [...] inclusive, uma das nossas metas, né? 

Para a gestão é dar uma repaginada nesses meios de comunicação com a 

comunidade [...]. 

[...] eu acho o SIGAA realmente um programa fantástico! Mas, desse ponto de 

vista organizacional, de informações... Eu considero que ainda está bem aquém... 

Eu acho que poderia melhorar muito mais... [...] quando você vai buscar os 

relatórios, [...] muitas vezes, ou você não consegue é... Indicar para o sistema o 

que você está querendo ou quando você indica, ele não dá a resposta que você 

espera [...] Seria bem interessante se fosse aprimorado [...] Muito útil para você 

fazer planejamentos, elaborar metas, pensar objetivos [...] Eu acho que a parte 

acadêmica funciona bem, [...] Eu acho que os demais sistemas não são tão 

elaborados quanto o acadêmico e que funcionam bem isoladamente. Conversar... 

Eu acho que é a maior dificuldade dos sistemas [...] Essa comunicação ela tinha 

que ser muito é... Otimizada pra que não houvesse é... Esforços... Ou assim... 

Desperdício de esforços nossos [...] (E5, 2017). 

  

 

 

 Em relação ao último atributo da abordagem ecológica da informação, a arquitetura da 

informação, os dados coletados apontam que há certa concordância nas respostas dos 

colaboradores e das gestoras. Ambos, afirmam que os ambientes virtuais, desde a Home Page da 

PROGRAD, página do Facebook e os sistemas de gestão integrados, necessitam ser aprimorados 

para que possam atender às necessidades de informação de seus mais diversos usuários. Dentre 

alguns problemas citados pelas gestoras nesses ambientes virtuais encontram-se a falta de 

interatividade, a dificuldade de encontrar as informações das quais o usuário necessita, 

informações desatualizadas, disponibilidade de relatórios pouco estruturados e ausência de 

interoperabilidade entre os sistemas de gestão ditos integrados. Nesse sentido, os princípios da 

arquitetura da informação representam uma boa alternativa para auxiliar a superação de alguns 

desses obstáculos, além de persistir para que os sistemas de gestão disponíveis possam ser de 

fato, integrados. 

 A reflexão sobre os resultados obtidos em relação aos ambientes externo, 

organizacional e informacional, possibilitaram caracterizar a gestão da informação na Pró-

Reitoria de Graduação alcançando o segundo objetivo específico do presente estudo, que foi 

analisar a estrutura da GI existente sob os seguintes aspectos: a cultura organizacional; o 

comportamento e os processos de trabalho; a política e a tecnologia. 

 Considerando que a abordagem da Ecologia da Informação é centrada na valorização 

das pessoas, enquanto agentes transformadores, elas devem ter uma formação interdisciplinar, 

serem capazes de interagir, integrar os conhecimentos dos indivíduos e agregar valor. Para 

Davenport (1998) nenhuma organização obterá competitividade efetiva utilizando a 
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informação se, ao gerenciá-la, negligenciar o comportamento das pessoas e suas mudanças ao 

longo do tempo. 

 Na próxima seção será apresentada a análise de dois dos três grupos focais realizados 

na presente pesquisa. 

 

5.4  Análise colaborativa do projeto de intervenção 

 

 A realização dos grupos focais que fizeram parte desta pesquisa teve por finalidade a 

interação dos colaboradores da PROGRAD/UFRN com o objetivo de promover uma ampla 

discussão no intuito de melhor subsidiar a otimização do processo de cadastramento de 

ingressantes no ensino de graduação.  

 Foram realizados três grupos focais, o primeiro teve com objetivo apresentar e discutir 

a proposta do estudo. No segundo, foram discutidos os ajustes finais para a implementação do 

uso da funcionalidade e, por fim, o terceiro abordou a avaliação após a implementação do uso 

da funcionalidade. 

 A seguir serão apresentadas as inferências da primeira e da segunda sessões. A terceira 

sessão será apresentada somente na seção 4 do capítulo 6, referente à implementação e 

avaliação da funcionalidade. 

 

5.4.1 Reflexão inicial sobre a proposta 

 

 A primeira reunião foi realizada no dia 10 de abril de 2017 no Gabinete da DACA, 

ambiente reservado e com ausência de ruídos que pudessem comprometer o encontro. Essa 

reunião teve a participação de um membro representante de cada um dos seguintes setores da 

PROGRAD/UFRN: Coordenadoria de Atendimento (CA), Setor de Admissão e Cadastro 

(SeAC), DACA, Setor de Gestão das Informações Acadêmicas (SeGIA),  Superintendência de 

Informática (SINFO) da instituição, além de um membro observador, representante da 

ASTEC  e a pesquisadora como mediadora desse encontro. 

 O SeAC é setor da PROGRAD/UFRN responsável pelo planejamento e execução dos 

cadastramentos de todos os processos seletivos para ingresso no ensino de graduação da 

UFRN. 

 A reunião foi guiada por um roteiro previamente estabelecido (APÊNCIDE E), o 

termo livre e esclarecido foi entregue a cada um dos participantes, sendo solicitada a leitura e 

assinatura de cada um deles autorizando a gravação de voz (APÊNDICE F). 
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 O primeiro encontro do grupo de atores envolvidos no problema diagnosticado teve a 

duração de aproximadamente 53 minutos e como roteiro a reflexão inicial sobre a proposta de 

intervenção. Foi informado o projeto de pesquisa alinha-se a uma das metas institucionais, 

que prevê que até 2019, 80% dos processos administrativos da instituição sejam eletrônicos. 

 Após a apresentação, a pesquisadora inquiriu a opinião dos membros sobre a 

importância da otimização do processo de cadastramento dos ingressantes no ensino de 

graduação, de forma exclusivamente eletrônica. Todos, sem exceção, teceram elogios, no 

sentido que se faz necessária a otimização desse processo, que todos os usuários têm muito a 

ganhar com essa implementação e deram apoio à proposta da pesquisa.  

 Num segundo momento do encontro, foi discutida a alteração no nome da 

funcionalidade disponível no Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas 

(SIGAA) para a inserção dos documentos pessoais entregues no cadastro, de forma digital.  

 Ao abrir a discussão, alguns membros foram indiferentes à alteração na denominação 

existente, no entanto, o membro representante do SeGIA mencionou que essa denominação é 

bastante genérica e que não faz alusão à proposta inicial de substituir a pasta pendular física 

pela pasta eletrônica. Logo em seguida, a pesquisadora citou a Portaria MEC nº 1.224 de 18 

de dezembro de 2013, para o conjunto de documentos referentes à vida acadêmica dos 

discentes das Instituições de Ensino Superior (IFES), traz a denominação técnica, Dossiê do 

Aluno. Então, foi decidido que a primeira alteração a ser solicitada à SINFO será essa: 

mudança no nome da funcionalidade, de Documentos do Discente para Dossiê Eletrônico do 

Aluno. Dentro da funcionalidade Dossiê Eletrônico do Aluno, será aberta uma aba 

denominada inicialmente como Documentos Pessoais de Cadastro, que permitirá a inserção 

de todos os documentos exigidos em edital e entregues no ato do cadastramento, de forma 

digital. Esses documentos serão digitalizados, somente após análise e homologação por um 

integrante específico da equipe do cadastramento e desde que estejam em conformidade com 

o disposto no edital de cadastramento e matrícula. Essa digitalização dos documentos exigidos 

será salva em arquivo único, em sequência padronizada de documentos, conforme listado no 

edital: Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF), Diploma ou Certificado ou 

Certidão de Conclusão do Ensino Médio [...], para em seguida inseri-lo no SIGAA. Para os 

demais documentos e processos que possam surgir durante o período da graduação e que 

deverão necessariamente compor o Dossiê Eletrônico do Aluno, será criada uma segunda 

aba, com nome que ainda está sendo discutido junto aos membros. Foi solicitado que a 

SINFO fizesse testes para que o discente possa acessar, visualizar e imprimir documentos 
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pessoais entregues no cadastro de outros processos seletivos já encerrados. Ao discente não 

será permitida a alteração de qualquer um desses documentos. 

 A funcionalidade Dossiê Eletrônico do Aluno foi aplicada na primeira chamada do 

cadastramento dos candidatos aprovados no Processo Seletivo para Reocupação de Vagas 

Residuais, período 2017.2, que ocorreu em julho deste ano. Segundo o disposto no Art. 171, 

do Regulamento dos Cursos de Graduação, Resolução nº 171/2013-CONSEPE, de 5 de 

novembro de 2013: 

 

 

 Art. 171. As vagas residuais são definidas como aquelas oriundas dos 

cancelamentos de programa dos estudantes, exceto por decurso de prazo 

máximo, são preenchidas por processo seletivo de reocupação de vagas.  

§ 1º As vagas residuais são apuradas por matriz curricular e não podem 

ultrapassar 10% (dez por cento) das vagas ofertadas para a forma principal 

de ingresso, considerando a mesma matriz curricular.  

§ 2º Não geram vagas residuais as exclusões de estudantes no primeiro 

período do curso para os quais tenha sido possível convocar suplente do 

processo seletivo. 

 

 

 Para o semestre letivo 2017.2 foram oferecidas 235 vagas, distribuídas nos Campi de 

Natal, Santa Cruz e Caicó. O referido processo seletivo é realizado pelo Núcleo Permanente 

de Concursos (COMPERVE), a publicação do resultado final e do o edital de cadastramento e 

ocorreram no dia 26 de junho de 2017.  

 Neste sentido, Davenport (1998) recomenda que a aplicação de um modelo de gestão 

da informação e somente após a implementação, avaliação e realização dos devidos ajustes, 

ele seja replicado e ampliado para outros setores ou para a organização como um todo. Outro 

fator que justifica a escolha é a escassez de recursos financeiros, após a redução do orçamento 

das Instituições Federais de Ensino Superior pelo Governo Federal e, em razão disso, o uso da 

funcionalidade, que necessitou de equipamento que permitiu o escaneamento dos 

documentos, não foi aplicado a todo o cadastramento dos candidatos aprovados no referido 

processo seletivo, foi delimitado a uma amostra representativa do total de vagas oferecidas. 

Portanto, foi estabelecido a utilização de um único scanner para a realização do cadastro de 

forma exclusivamente eletrônica. Assim, foram realizados 42 cadastros utilizando a 

funcionalidade, o que representou 17,87% do total de vagas oferecidas no respectivo processo 

seletivo. Os demais candidatos fizeram o cadastramento de forma tradicional, ou seja, 

parcialmente eletrônico. 
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 Para definir uma porcentagem aproximada de preenchimento na primeira chamada do 

referido processo seletivo, foi solicitado, por meio de abertura de chamado no SIGAA, 

relatórios à SINFO, referentes aos quatro últimos processos seletivos (2015.2, 2016.1, 2016.2 

e 2017.1), que demonstrassem qual foi a porcentagem de preenchimento em cada um deles. 

Assim, foi possível estimar, através de média aritmética, um possível preenchimento do 

processo seletivo 2017.2, que serviu como parâmetro para definir a quantidade real de 

efetivação de cadastros na primeira chamada. Essa quantidade aproximada de possíveis 

cadastros efetivados auxiliou na definição da amostra em que foi realizado o cadastramento 

exclusivamente eletrônico, juntamente com a limitação de uso de apenas um scanner. 

 Por fim, foi requerido à pesquisadora a elaboração e envio de todas essas solicitações 

para o membro representante da SINFO. 

 Na próxima subseção será apresentada a análise da segunda sessão do grupo focal. 

 

5.4.2 Delineando a proposta de intervenção 

 

 O segundo encontro do grupo focal foi realizado no dia 21 de junho de 2017 também 

no Gabinete da DACA, com a participação de um membro representante de cada um dos 

seguintes setores da PROGRAD/UFRN: SeAC, DACA, um membro da SINFO, 

conjuntamente com o observador e a mediadora. A reunião teve duração de aproximadamente 

55 minutos. 

 Inicialmente, a mediadora relembrou algumas informações discutidas e definidas no 

primeiro encontro, uma vez que havia transcorrido mais de dois meses desde então. Informou 

ainda que a pauta do segundo encontro era delinear a proposta de intervenção, discutindo os 

últimos ajustes para a utilização da funcionalidade no cadastramento; que, possivelmente, os 

testes não abrangeriam os três dias reservados ao cadastramento; e que seria inviável aplicar o 

uso da funcionalidade, a princípio na primeira hora reservada ao cadastro, considerando que o 

fluxo de atendimento em geral é maior nesse período. 

 O representante da SINFO informou ao grupo que ―[...] foram realizados testes em 

ambiente controlado, para que o discente possa ter acesso aos seus documentos digitalizados, 

não houve nenhuma inconsistência do sistema e o discente consegue recuperar os 

documentos‖ (REPRESENTANTE DA SINFO, 2017). No entanto, as demais alterações 

solicitadas na funcionalidade, como sua denominação e criação de uma aba dentro da 

funcionalidade, só seriam realizadas após o dia 23 de junho de 2017, em razão de uma 
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solicitação anterior referente à equivalência de disciplinas, sendo o ideal manter as 

funcionalidades como estavam no sistema acadêmico para evitar qualquer instabilidade e 

inconsistência.  

 A mediadora informou que os testes serão observados, que será definido um servidor 

para fazer uso da funcionalidade, realizando todo o procedimento referente ao cadastramento 

de discentes, de forma exclusivamente eletrônica. O representante do SeAC voltou a afirmar 

que: ―[...] o preenchimento de Residuais é alto já na primeira chamada [...]‖ 

(REPRESENTANTE SeAC, 2017). Por sua vez, a mediadora informou que solicitou 

relatórios junto à SINFO, que demonstrassem o percentual de preenchimento na primeira 

chamada dos últimos quatro Processos Seletivos de Reocupação de Vagas Residuais 

realizados, mencionando os respectivos percentuais referentes a 2015.2, 2016.1, 2016.2 e 

2017.1.  

 Em determinado momento a reunião perdeu um pouco o foco, em razão de outras 

atividades da Pró-Reitoria que acabaram sendo inseridas no contexto do grupo focal, foi 

necessário intervenção da mediadora para retomar a pauta. 

 Mais uma vez, a mediadora explanou a razão pela qual foi solicitada a mudança no 

nome da funcionalidade e o membro da DACA estranhou a princípio o nome Dossiê 

Eletrônico do Aluno, dizendo que: ―[...] dossiê se assemelha a algo na esfera judicial [...]‖. A 

mediadora interviu novamente, mencionando o documento de referência para a sugestão de 

alteração e que essa mudança está em consonância com o referido documento.  

 A mediadora questionou quem seria o servidor que faria o uso da funcionalidade, 

sugerindo que não fosse nenhum dos servidores do SeAC, pois seria interessante que as 

pessoas do setor ficassem observando a aplicação. No entanto, obteve a seguinte resposta do 

representante do SeAC: ―[...] qualquer um dos servidores que vêm trabalhando nos 

cadastramentos desse processo seletivo estão aptos a realizar os testes, inclusive um de nós do 

setor estaremos disponível para esse fim‖ (REPRESENTANTE DO SeAC, 2017). 

 Em relação ao servidor fazer testes no uso da funcionalidade antes do cadastramento, o 

representante da SINFO informou o seguinte:  

 

 

Não há essa necessidade uma vez que a funcionalidade já está desenvolvida, 

nós realizamos testes em ambiente controlado, sendo portanto, dispensável 

essa atividade, sendo modificado apenas o layout conforme foi solicitado.‖ 

Em linhas gerais o procedimento refere-se a inserir um arquivo único com os 

documentos pessoais do candidato digitalizados para disponibilizá-los de 
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acordo com cada perfil de usuário no sistema acadêmico 
(REPRESENTANTE DA SINFO, 2017). 

 

 

 O representante do SeAC questionou ao representante da SINFO: ―[...] os arquivos 

que serão gerados utilizarão o programa de digitalização disponibilizado pelo fabricante do 

equipamento ou se será o SIGAA que irá ativar o equipamento?‖. Foi informado que o 

arquivo deve ser gerado no programa em etapa anterior ao início do procedimento de 

cadastramento do discente no sistema acadêmico. O arquivo será inserido na sequência de 

etapas do cadastramento. O técnico da SINFO explicou que:  

 

 

[...] isso até é possível de ser realizado no SIGAA, inserindo mais variáveis 

de risco para a execução do procedimento e necessitaria de tempo para o 

desenvolvimento dessa implementação, assim como novos testes, 

teoricamente seria do mesmo jeito. Vai associar o arquivo ao CPF 

(TÉCNICO DA SINFO, 2017). 

 

 

 Nesse momento foi iniciada uma discussão entre os representantes da SINFO e do 

SeAC sobre o que deveria ser associado ao discente, o CPF ou a matrícula. Por fim, o técnico 

da SINFO fez a seguinte explanação:  

 

 

[...] até aquele momento em que estou inserindo o arquivo digitalizado, ele 

não tem matrícula, em nenhum caso. O que a gente pode fazer é, associar 

além do CPF, o nome do processo seletivo e ano-semestre. Assim, na prática 

não tem muito problema, ter acesso aos dois ou mais arquivos associados ao 

mesmo CPF. [...] vamos então seguir a mesma lógica da guarda dos 

documentos físicos no arquivo. Para cada aprovação de um mesmo 

candidato em processos seletivos distintos, haverá pastas distintas, 

respectivas a cada processo seletivo (TÉCNICO DA SINFO, 2017). 

 

 

 Após o grupo chegar a um consenso na discussão anterior, a mediadora colocou em 

pauta outro ponto da reunião, disponibilizar o checklist de documentos diretamente no sistema 

acadêmico, informando que o ideal é informatizar o que for possível dentro dos 

procedimentos para a realização do cadastramento. Nesse momento, abriu uma nova 

discussão e a maioria dos participantes alegou que tal procedimento talvez seja desnecessário, 
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considerando que após a repetição do procedimento por algumas vezes, o servidor não tem 

mais a necessidade de ficar consultando o edital para verificar os documentos que são 

exigidos e, além disso, esse checklist pode tornar ainda mais lento o procedimento, o que vai 

de encontro ao inicialmente proposto que é, entre outros benefícios, tornar o processo de 

cadastramento mais célere. A discussão continuou em torno do tema de haver ou não checklist 

no sistema, e não se chegou a um consenso, pois há alguns ajustes a serem realizados até que 

isso seja possível. No entanto, o técnico da SINFO ressaltou que:  

 

 

[...] se for para o candidato inserir, no futuro, os documentos em período 

anterior ao cadastramento, então há a necessidade de maior aprimoramento 

da funcionalidade, será interessante o incremento do checklist por condição 

de inscrição (TÉCNICO DA SINFO, 2017). 

 

 

 O SiSU, maior processo seletivo da instituição para ingresso no ensino de graduação, 

em vários momentos foi citado, já observando alguns ajustes serão necessários para a 

realização de testes em janeiro de 2018. Em seguida, alguns participantes mencionaram que 

haverá certa dificuldade inicialmente de analisar os documentos previamente depositados 

pelos candidatos pela tela do computador, uma vez que, segundo eles, é mais fácil analisar o 

documento no papel do que no monitor. O técnico da SINFO, por sua vez afirmou que: ―[...] o 

depósito e a validação dos documentos depositados podem ser dissociados do processo 

seletivo‖. 

 O próximo ponto da pauta foi colocado pela mediadora: qual é o grau de evolução 

esperado para a realização do cadastramento eletrônico? O membro participante do SeAC, 

expôs a sua opinião sobre a questão, dizendo o seguinte: 

 

  

A evolução para o cadastramento exclusivamente eletrônico deve ser 

analisada em um nível em que não seja mais necessário receber nenhum 

documento físico do candidato e seja possível fazer a digitalização com os 

originais dos documentos exigidos, como RG e CPF, por exemplo. É isso 

que devemos ter como meta de otimização para essa mudança de 

procedimento no cadastramento (REPRESENTANTE SeAC, 2017). 

 

 



139 

 

 

 O grupo também mencionou a necessidade premente de investimentos em 

equipamentos de digitalização que tenham tecnologia suficiente para suportar a demanda de 

operações exigidas nos cadastramentos. 

 A segunda sessão do grupo focal encerrou com o técnico da SINFO explicando como 

seria realizado o procedimento para deixar a funcionalidade disponível para uso no 

cadastramento, que ocorreu entre os dias 03, 04 e 05 de julho de 2017. 

 No próximo capítulo será apresentado o Dossiê Eletrônico do Aluno, sua 

implementação e avaliação. 
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6  DOSSIÊ ELETRÔNICO DO ALUNO: IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

 A funcionalidade Dossiê Eletrônico do Aluno foi idealizada e alinhada ao disposto no 

PDI e caracteriza-se basicamente pela inserção digital de documentos referentes aos discentes 

de graduação, no SIGAA a partir de seu ingresso na instituição. Há a possibilidade de a cada 

novo documento criado para o aluno, ser inserido, armazenado e disponibilizado para cada 

usuário, de acordo com os diversos perfis de acesso ao sistema acadêmico. O objetivo dessa 

funcionalidade no SIGAA é possibilitar a otimização no procedimento de coleta, redução do 

espaço físico reservado para a guarda dessa massa documental, melhoria do acesso e uso das 

informações contidas nesses documentos por servidores técnico-administrativos, docentes e 

discentes. 

 Na próxima seção será apresentada a funcionalidade Documentos do Discente, 

disponível no sistema acadêmico. 

 

6.1  Apresentação da funcionalidade  

 

 A funcionalidade foi desenvolvida com a possibilidade de inserir documentos no ato 

do cadastramento de discentes ingressantes, bem como a inserção posterior ao cadastramento. 

 A seguir é demonstrado o procedimento de inserção de documentos digitalizados no 

sistema acadêmico conforme concepção inicial para a funcionalidade. 

 No menu Graduação, ir ao link Alunos, em seguida clicar em Documentos do 

Discente. 

 

 Figura 14 - Inserção de documentos de discentes de graduação 

 

  
 
 Fonte: Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (2017). 
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 Como podemos observar, essa funcionalidade foi denominada Documentos do 

Discente, essa denominação traz amplitude exacerbada à operação de inserir documentos 

previamente digitalizados no sistema acadêmico, além de poder gerar ambiguidades do tipo: 

que documentos seriam esses? Por essa razão, na primeira reunião do grupo focal, foi 

discutida a possibilidade de alteração do nome da funcionalidade em alusão ao disposto no 

item 143.44 da Tabela de Temporalidade de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-

Fim das Instituições Federais de Ensino Superior
7
, que traz a denominação Dossiê do Aluno, 

referindo-se aos registros individuais dos alunos.  

 Na tela subsequente há a possibilidade de busca do discente por mais de um dado de 

identificação pessoal: Matrícula, Cadastro de Pessoa Física (CPF), Nome e Curso. 

 

 Figura 15 - Busca do discente 

 

  
 

 Fonte: Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (2017). 

 

 Todos os vínculos ativos e inativos dos discentes de graduação serão recuperados, 

caso sejam feitas as buscas pelo CPF ou Nome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Disponível em: 

<http://www.siga.arquivonacional.gov.br/images/codigos_tabelas/portaria_n0922011_tabela_de_temporalidade_

e_destinao.pdf> .Acesso em: 31 de mar. 2017. 

http://www.siga.arquivonacional.gov.br/images/codigos_tabelas/portaria_n0922011_tabela_de_temporalidade_e_destinao.pdf
http://www.siga.arquivonacional.gov.br/images/codigos_tabelas/portaria_n0922011_tabela_de_temporalidade_e_destinao.pdf
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Figura 16 - Recuperação de todos os vínculos do discente 

 

 
 
Fonte: Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (2017). 

 

 

 Define-se qual dos vínculos será utilizado para inserção de arquivos de documentos 

previamente digitalizados. Escolhe-se o arquivo e o tipo do documento e se dá sequência ao 

procedimento até que todos os documentos referentes àquele discente sejam inseridos no 

sistema acadêmico. 

 

Figura 17 - Escolha do arquivo digitalizado e do tipo de documento a ser inserido 

 

 
 
Fonte: Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (2017). 

 

 Assim como foi discutida a possibilidade de alteração no nome da funcionalidade, 

também foi pauta da primeira reunião do grupo focal, a implementação na funcionalidade 
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criando uma subpasta denominada Documentos Pessoais de Cadastro em que o arquivo 

contendo todos os documentos entregues no ato do cadastro foram inseridos em arquivo 

único, após a digitalização dos mesmos.  

 No caso, para acessar os documentos já inseridos, escolhe-se o tipo de documento e 

em seguida clica-se no ícone da lupa. 

 

Figura 18 - Escolha do documento para acesso 

 

 
 
Fonte: Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (2017). 

 

 Na próxima seção será apresentada de forma detalhada a implementação da 

funcionalidade, no cadastramento de discentes ingressantes no ensino de graduação. 

 

6.2 Implementação da funcionalidade  

 

 A elaboração da proposta do modelo de fluxo para o procedimento de inserção de 

documentos digitalizados de discentes de graduação considerou como referência, a sequência 

de etapas do processo de cadastramento de alunos ingressantes na instituição, através de 

processos seletivos, tendo em vista que foi a partir do disposto no PDI 2010-2019 e do que 

vem sendo observado nesses eventos, que surgiu o projeto de desenvolvimento da 

funcionalidade Dossiê Eletrônico do Aluno. O modelo de processo também inclui a 

possibilidade de depósito prévio pelos candidatos dos documentos exigidos nos editais. A 

adoção dessa alternativa poderá tornar mais célere todo o processo de coleta, armazenamento, 

acesso, compartilhamento e uso das informações contidas nesses documentos. A seguir é 

ilustrada a tela inicial no sistema acadêmico, mostrando a funcionalidade com a primeira 
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implementação realizada, após a primeira reunião do grupo focal, o nome foi alterado de 

Documentos do Discente para Dossiê Eletrônico do Aluno: 

   

 Figura 19 - Acesso à funcionalidade Dossiê Eletrônico do Aluno 

 

  
 

 Fonte: Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (2017). 

 

 Como esclarecido anteriormente, para viabilizar a aplicação da funcionalidade, 

considerando a escassez de recursos da Pró-Reitoria em relação a investimentos em 

equipamentos com tecnologia avançada que suportem volume de operações expressivo para a 

digitalização de documentos, foi escolhido um processo seletivo com um número de vagas 

pequeno, em que os candidatos apresentam uma quantidade menor de documentos, o Processo 

Seletivo de Reocupação de Vagas Residuais, que ocorre semestralmente.  

 As etapas do processo de cadastramento de forma exclusivamente eletrônica são 

descritas logo a seguir: 

 Na primeira etapa, o candidato preenche um documento denominado Declaração de 

Ciência e Responsabilidade (DCR), que consiste em inserir dados pessoais, dados referentes 

ao curso para o qual foi classificado, fazer a opção pelo curso que está se cadastrando, 

considerando a proibição de cursar dois cursos ao mesmo tempo em instituições públicas de 

ensino superior, tomar ciência que deverá confirmar a vaga nas duas primeiras semanas de 

aula, sob pena de ter o curso cancelado. Ao finalizar é encaminhado à mesa receptora de 

documentos. Na sequência, a segunda etapa consiste em solicitar ao candidato a apresentação 

das cópias dos documentos exigidos no edital de cadastramento e matrícula e analisá-los. Se 

todos os documentos estiverem em conformidade com o que é exigido, segue-se para a 

próxima etapa. Caso contrário, o candidato recebe orientações em como deve proceder para 

resolver as pendências observadas no(s) documento(s) analisados.  



145 

 

 

 Dando continuidade, para os candidatos que tiveram os documentos validados, a 

terceira etapa consiste em realizar a digitalização dos documentos, salvar em arquivo único, 

da seguinte maneira: primeiro os documentos comuns a todos os candidatos e depois, os 

documentos específicos à condição de inscrição dos candidatos. O arquivo é salvo com o 

número do CPF do candidato em pasta com o nome do processo seletivo e o ano-semestre de 

entrada. Na quarta e última etapa, acessa-se o sistema acadêmico para atualizar os dados 

pessoais do candidato, inserir o arquivo único com os documentos digitalizados, matricular o 

candidato em disciplinas, se estiver dentro do número de vagas até finalizar com a efetivação 

do cadastro do candidato. Se o candidato estiver na condição de cadastro de reserva, é 

realizado apenas um pré-cadastro, sendo efetivo apenas se surgir a vaga. Os procedimentos 

para a realização do cadastramento são demonstrados a seguir. 

 O primeiro procedimento é no menu Graduação, ir ao link Alunos, em seguida ir ao 

submenu Cadastrar Discente clicar em Cadastramento de Discentes Aprovados em Processos 

Seletivos, como demonstrado na Figura 20 a seguir: 

 

 Figura 20 - Tela inicial para a realização do cadastramento de discentes no ensino de 

 graduação 

 

  
 

 Fonte: Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (2017). 

 

 O segundo procedimento consiste em selecionar o processo seletivo em que o 

candidato foi aprovado, selecionar a convocação e inserir o CPF ou nome do candidato, 

conforme ilustrado na Figura 21 a seguir: 
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Figura 21 - Seleção do processo seletivo do candidato, a respectiva convocação, CPF ou nome 

do candidato 

 

    
 

   Fonte: Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (2017). 

 

 Na sequência, o terceiro procedimento consiste na atualização de dados pessoais do 

candidato, como ilustrada na Figura 22, logo a seguir: 

 

Figura 22 - Atualização de dados pessoais do candidato 

 

  
 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (2017). 

 

 O quarto e quintos procedimentos referem-se à inserção dos documentos pessoais do 

candidato que foram previamente digitalizados e salvos em arquivo único, conforme 

demonstrada nas Figuras 23 e 24 a seguir: 
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Figura 23 - Inserção do arquivo único com os documentos pessoais do candidato 

 

 
 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (2017).  

 

 

Figura 24 - Arquivo único com os documentos pessoais do candidato inserido no sistema 

acadêmico 

 

 
 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (2017). 

 

 Dando continuidade ao processo de cadastramento de forma exclusivamente 

eletrônica, dos candidatos aprovados no processo seletivo selecionado previamente, o sexto 

procedimento consiste em cadastrar (gerar um número de matrícula) e matricular em 

disciplinas, definidas na estrutura do respectivo curso como aquelas em que o discente deve 

cursar no primeiro nível do curso. Esse procedimento é ilustrado nas Figuras 25 e 26 a seguir: 
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Figura 25 - Plano de matrícula em disciplinas pré-selecionado pelo SIGAA 

 

 
 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (2017). 

 

 

Figura 26 - Cadastro e matrícula em disciplinas efetuados no sistema acadêmico 

 

 
 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (2017). 

 

 A tela seguinte mostra em quais disciplinas, o agora aluno, foi matriculado, assim 

como os códigos das respectivas turmas, os horários, a quantidade de vagas oferecidas para os 

ingressantes e demais alunos de graduação da instituição e os respectivos docentes que irão 

ministrar as turmas, conforme demonstrado na Figura 27 a seguir: 
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Figura 27 - Disciplinas em que foram realizadas as matrículas e os respectivos horários 

 

 
 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (2017). 

 

 E, por fim, o sétimo e último procedimento a ser realizado é emitir no sistema 

acadêmico o Comprovante de Cadastro do aluno, que contém o processo seletivo para o qual 

o aluno foi aprovado, o número da matrícula, o respectivo curso, o grau, o turno, a sede e o 

ano-semestre de entrada, ilustrado na Figura 28 a seguir: 

 

Figura 28 - Comprovante de cadastro no respectivo processo seletivo, matrícula, curso, grau, 

turno, sede e ano-período de entrada 

 

 
 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (2017). 

 

 Como foi a primeira vez que a funcionalidade foi usada no cadastramento e ainda está 

em fase de testes, por medida de segurança, os documentos físicos dos candidatos que 
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efetuaram o cadastramento de forma exclusivamente eletrônica, foram retidos e 

acondicionados em envelope, assim como dos demais candidatos que fizeram o cadastro 

seguindo os procedimentos atualmente existentes. 

 As etapas de todo o processo de cadastramento usando a funcionalidade Dossiê 

Eletrônico do Aluno no sistema acadêmico são demonstradas no fluxograma a seguir: 

 

Figura 29 - Fluxograma do processo de cadastramento de discentes exclusivamente eletrônico 

do Processo Seletivo de Reocupação de Vagas Residuais 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 A seguir é demonstrado o acesso dos discentes ao Dossiê Eletrônico do Aluno, no 

Menu Discente, selecionar o link Outros, conforme ilustrado na Figura 30: 
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Figura 30 - Tela inicial de acesso ao Dossiê Eletrônico do Aluno pelo discente 

 

 
 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (2017). 

 

 Em seguida o discente deve selecionar a última opção da listada no link Outros, Dossiê 

Eletrônico do Aluno, demonstrada na Figura 31 a seguir: 

     

 Figura 31 - Acesso ao Dossiê Eletrônico do Aluno pelo discente 

 

  
 

 Fonte: Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (2017). 

 

 Na tela subsequente o arquivo único contendo os documentos pessoais do discente 

digitalizados e entregues no ato do cadastramento podem ser acessados pelo aluno, ilustrado 

nas Figuras 32 e 33 a seguir: 
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Figura 32 - Acesso ao arquivo com os documentos pessoais do cadastro pelo discente, tela 1 

 

 
 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (2017). 

 

 

Figura 33 - Acesso ao arquivo com os documentos pessoais do cadastro pelo discente, tela 2 

 

 
 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (2017). 

 

 Para o Processo Seletivo de Reocupação de Vagas Residuais do semestre letivo de 

2017.2, foram oferecidas 235 vagas, distribuídas nos Campi de Natal, Caicó e Santa Cruz e o 

cadastramento dos candidatos aprovados ocorreu no período de 03 a 05 de julho de 2017. A 

aplicação da funcionalidade Dossiê Eletrônico do Aluno foi realizada nos dias 03 e 04 de 

julho de 2017, por dois servidores que se revezaram por turno de trabalho. Para a digitalização 

dos documentos pessoais dos candidatos foi utilizado um único equipamento e um software 

específico do fabricante do equipamento. Os servidores que foram designados para realizar o 

cadastramento eletrônico dos candidatos aprovados efetuaram todas as etapas do início ao 

fim, após os candidatos se dirigirem à mesa receptora e de análise dos documentos pessoais 

físicos. 
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 Até o dia 04 de julho de 2017, o preenchimento das vagas tinha sido de 78,30%, que 

correspondeu a 184 cadastros efetuados, sendo 39 fazendo uso da funcionalidade, 

representando 21,20% do total de cadastros realizados, segundo relatório gerencial emitido 

pelo sistema acadêmico. O último dia do cadastro foi reservado para os candidatos 

retardatários, como o fluxo de atendimentos diminui, houve redução da equipe de trabalho. 

Considerando que o percentual de preenchimento nos dois primeiros dias foi de mais de 78%, 

que o fluxo de atendimentos é bem reduzido e que os dois servidores que fizeram uso da 

funcionalidade não trabalharam nesse dia, foi recomendável que o cadastramento eletrônico 

fosse suspenso no dia 04 de julho de 2017. 

 O tempo médio gasto para a realização do cadastramento de forma exclusivamente 

eletrônica foi de aproximadamente 10 minutos e o tempo para efetuar o cadastramento com os 

procedimentos atualmente existentes, foi em média de seis minutos, ou seja, o tempo médio a 

mais pelo primeiro foi de aproximadamente 67%. Uma das razões que pode justificar essa 

diferença de tempo decorre do fato do equipamento utilizado não estava numa altura 

adequada para o servidor manuseá-lo, uma vez tratar-se de um equipamento multifuncional. 

Houve a necessidade do servidor se levantar a cada digitalização de documentos pessoais de 

um candidato, conforme ilustrado na Figura 34 a seguir: 

 

 Figura 34 - Foto ilustrativa do posicionamento inadequado do equipamento para uso do 

 servidor na digitalização de documentos 

 

 
 

 Fonte: Registro fotográfico realizado pela pesquisadora (2017). 

 

  Além disso, também foi observado que depois de algumas operações de digitalização 

o equipamento apresentou algumas falhas ao puxar mais de uma folha por vez e, nesse caso, a 

operação precisou ser repetida para aquele documento não digitalizado. 

INSERÇÃO DE DOCUMENTOS 
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 Ao finalizar um dos cadastramentos, observou-se que o arquivo inserido não estava 

legível, então, foi realizada novamente a digitalização de todos os documentos para corrigir o 

erro. Ao acessar a funcionalidade, foi adicionado o arquivo correto, no entanto, não há 

permissão no sistema ainda, para remover o arquivo incorreto.  Por enquanto, só é permitido 

fazer a remoção de arquivos até o momento em que o arquivo é adicionado. As Figuras 35 e 

36 ilustram a situação: 

 

Figura 35 - Dois arquivos de documentos pessoais adicionados e sem opção de remoção 

 

 
 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (2017). 

 

 

Figura 36 - Permissão de remoção de arquivos apenas no ato do cadastramento 

 

 
 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (2017). 

 

 O cadastramento dos demais candidatos aprovados nesse processo seletivo seguiu os 

procedimentos adotados atualmente, ou seja, o processo é parcialmente eletrônico, conforme 

demonstrado na Figura 37 a seguir: 
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Figura 37 - Fluxograma do processo de cadastramento de discentes parcialmente eletrônico do 

Processo Seletivo de Reocupação de Vagas Residuais 2017.2 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 O percentual total de preenchimento de vagas na primeira convocação do respectivo 

processo seletivo foi de 84,68%, que correspondeu a 199 cadastros realizados.  

 Após o encerramento do cadastramento, foi aplicado questionário de avaliação do uso 

da funcionalidade (APÊNDICE G) aos dois servidores que trabalharam efetuando o 

cadastramento exclusivamente eletrônico. 

 Na próxima seção serão apresentados os resultados da avaliação do uso da 

funcionalidade Dossiê Eletrônico do Aluno. 

 

6.3 Avaliação do uso da funcionalidade 

 

 Com relação à caracterização das informantes, elas estão na faixa etária entre 31-36 

anos, possuem pós-graduação (especialização completa), uma na área de Direito 

Administrativo e outra na área de Farmácia. As duas respondentes da pesquisa ocupam o 



156 

 

 

cargo de Assistente em Administração na instituição. Uma participante está lotada na 

DACA/PROGRAD e a outra na ASTEC/PROGRAD. Em relação ao nível hierárquico que 

ocupam na unidade, as duas respondentes estão no nível operacional, sem Função Gratificada 

(FG) e os tempos de serviço na instituição e nos respectivos setores, estão compreendidos no 

intervalo de tempo entre quatro e seis anos e desempenhando suas funções nas respectivas 

unidades, menos de um ano. 

 O questionário constituiu de sete questões abertas que abordaram o uso da 

funcionalidade Dossiê Eletrônico do Aluno. 

 Na primeira questão (Q1): Você já tinha conhecimento da existência da 

funcionalidade Dossiê Eletrônico do Aluno no SIGAA? As duas participantes da pesquisa 

responderam que não tinham conhecimento da funcionalidade no sistema acadêmico, embora 

a funcionalidade já esteja disponível no sistema acadêmico desde o ano de 2015, o que 

demonstra que é preciso investir em maior divulgação da funcionalidade na Pró-Reitoria.  

 Dando continuidade, na segunda questão (Q2): Considerando o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) 2010-2019 da UFRN, você observa se a implementação 

do cadastramento exclusivamente eletrônico está contemplado em alguma das metas do PDI? 

Em caso de resposta afirmativa, sabe informar em qual meta? Uma das respondentes da 

pesquisa (R1) não soube informar e a outra (R2) informou que o cadastramento 

exclusivamente de forma eletrônica se enquadra na meta 3, descrevendo-a conforme 

demonstrado a seguir: 

 

 

[...] que faz parte das novas metas do PDI e está voltada para a modernização 

da gestão universitária, sendo uma das estratégias recomendadas, o 

aprimoramento dos sistemas integrados de gestão (SIGs), de modo a permitir 

o trâmite totalmente eletrônico de processos e documentos (R2, 2017). 

 

 

 Importante salientar que, o PDI é um documento de conhecimento de uma das 

servidoras, o que indica que há uma busca por conhecer o que a atual gestão tem como planos 

a serem alcançados até o fim do segundo quadriênio e mais, que esse colaborador vislumbra o 

processo de cadastramento de forma eletrônica como uma das estratégias para o alcance da 

meta prevista no documento.  

 Na sequência, a terceira questão (Q3) traz o seguinte: Qual é a sua opinião sobre a 

possibilidade de implementação do cadastro de discentes de forma exclusivamente 



157 

 

 

eletrônica? A R1 afirmou que seria interessante adotar esse procedimento, pois eliminaria 

problemas vivenciados atualmente no cadastramento, no entanto, fez uma ressalva que a 

adoção desse procedimento estaria mais susceptível a fraudes e não explicou o porquê dessa 

opinião. A R2 apontou que essa é uma fase de testes em que houve enfrentamento de algumas 

limitações para a realização do procedimento, mas que foram superadas parcialmente, 

possibilitando a conclusão dos cadastros de forma totalmente eletrônica e que vislumbra como 

uma possibilidade real a ser adotada no cadastramento de discentes.  

 Ficou evidente que toda e qualquer implementação, necessitará de ajustes até que 

esteja pronta para ser adotada como um procedimento e o quanto é importante essa fase de 

testes, pois a partir do que foi vivenciado, foi possível identificar quais foram os obstáculos 

enfrentados, quais seriam as alternativas para superar as limitações e quais são os incrementos 

necessários para que ela possa atender aos seus propósitos de forma mais plena. 

 Na quarta questão (Q4): Em relação ao equipamento utilizado para digitalização dos 

documentos pessoais dos candidatos, você tem alguma consideração a fazer? Se sim, qual(is) 

é(são)? Uma das participantes da pesquisa (R1) informou que o mais importante, segundo sua 

opinião, é que o procedimento seja célere, pois caso contrário, irá provocar longa espera dos 

candidatos, além de gerar filas. A R2 afirmou que, embora o equipamento utilizado 

dispusesse de bandeja que permitiu a inserção de vários documentos de uma só vez e que a 

digitalização foi realizada de forma sequenciada, sem a necessidade de colocar um documento 

por vez, foi observado que em alguns momentos, mais de uma cópia dos documentos 

apresentados foi arrastada ao mesmo tempo, havendo a necessidade de repetir a operação para 

o documento que não foi digitalizado. Além disso, a segunda respondente apontou que o 

programa auxiliar do fabricante para digitalização de documentos travou após a repetição da 

mesma operação. Os relatos das respondentes apontam para as limitações do equipamento 

utilizado, o que contribuiu para o maior tempo entre um atendimento e outro. Portanto, essa é 

uma das restrições vivenciadas para o uso da funcionalidade e que o avanço nos testes, 

necessariamente passa por superar esse obstáculo, viabilizando a aquisição de equipamento 

com tecnologia avançada que possa atender às demandas dos atendimentos do cadastramento. 

 Seguindo com a avaliação do uso da funcionalidade, a quinta questão (Q5) traz a 

seguinte pergunta: Ao realizar o procedimento para a utilização da funcionalidade Dossiê 

Eletrônico do Aluno no sistema acadêmico, você encontrou alguma barreira, obstáculo ou 

dificuldade? Em caso positivo, indique quais. A respondente R1 afirmou que não encontrou 

dificuldades para o uso da funcionalidade, no entanto apontou como uma barreira a 
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autenticação de documentos que representou uma etapa anterior à digitalização. A R2 também 

afirmou que não encontrou dificuldades, mencionando que o sistema acadêmico disponibiliza 

a ferramenta em uma das etapas para a efetivação do cadastro do discente ingressante. A 

avaliação evidenciou que o uso da funcionalidade é bem simples e não apresentou maiores 

obstáculos, isso é muito importante destacar, uma vez que muitos servidores são deslocados 

de suas funções para realizar o cadastramento e ter uma funcionalidade que tem seu uso 

facilitado só acrescenta para que o procedimento seja adotado de forma definitiva na Pró-

Reitoria. 

 Na sexta questão (Q6): Você tem alguma sugestão para aprimorar o uso dessa 

funcionalidade? Se sim, qual(is) é(são)? A R1 afirmou que o uso foi bem sucedido e que não 

tem sugestões para o aprimoramento da funcionalidade. A outra participante da pesquisa 

ressaltou que ao selecionar o arquivo único contendo os documentos pessoais do candidato é 

necessário adicionar o referido arquivo e que o sistema permite o avanço nos procedimentos 

para cadastrar e matricular o discente, mesmo que essa operação não seja realizada. Em razão 

disso, uma sugestão para a melhoria do uso da funcionalidade seria implementar o travamento 

do sistema para prosseguir no processo no caso do arquivo selecionado não ser inserido. Pela 

avaliação, observa-se que se faz necessário que incrementos sejam feitos à funcionalidade, 

viabilizando a continuidade dos testes até que seja possível adotar o procedimento como 

padrão para o cadastramento dos discentes ingressantes na instituição. 

 E por fim, a sétima questão (Q7) traz o seguinte questionamento: Caso você deseje 

fazer comentários relativos à avaliação da funcionalidade Dossiê Eletrônico do Aluno não 

contemplados nas questões acima, utilize o espaço abaixo para isso. Suas considerações são 

muito importantes para o aprimoramento dessa funcionalidade. Apenas uma das 

respondentes da pesquisa (R2) adicionou comentários sobre a avaliação da funcionalidade, 

afirmando que o seu uso vai além de conferir celeridade no rastreamento dos documentos 

pessoais do discente, vai proporcionar uma ação de sustentabilidade e preservação no meio 

ambiente e complementa: ―[...] vai evitar o desperdício de papel, devido às cópias dos 

documentos e a necessidade de espaço físico para seu arquivamento‖ (R2, 2017). 

 Concluindo a avaliação dos participantes da pesquisa, pode-se inferir que o uso da 

funcionalidade é um procedimento realizado no sistema acadêmico, de forma relativamente 

simples e intuitiva, embora elas desconhecessem até aquele momento, a disponibilidade da 

funcionalidade. Importante destacar o desconhecimento que um deles tem sobre o 

cadastramento exclusivamente eletrônico está enquadrado como uma das estratégias que irão 
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contribuir para que a meta 3 do PDI 2010-2019 possa ser cumprida no que diz respeito à 

adoção de processos eletrônicos na instituição no percentual de 80% até o ano de 2019. Em 

relação à adoção do procedimento para o cadastramento de discentes no ensino de graduação, 

as respondentes são favoráveis, no entanto fizeram algumas ressalvas, o que indica que a 

funcionalidade necessita sim de aprimoramentos, a partir dessa avaliação inicial, para que 

sejam realizados novos testes nos próximos cadastramentos. A avaliação do uso do 

equipamento evidenciou que esse é um dos obstáculos a serem superados, pois sem a 

utilização de equipamento que confira maior celeridade, eficiência e efetividade ao 

procedimento se tornará pouco viável a aplicação da funcionalidade no maior cadastramento 

da instituição, o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que este ano ofereceu 6.898 vagas para 

ingresso na instituição. Referente às sugestões para a melhoria do uso da funcionalidade, 

precisa-se avançar no sentido de tornar obrigatória a inserção do arquivo único de documentos 

pessoais do candidato, sem o qual não será possível avançar no procedimento. Vale ressaltar 

que um dos benefícios apontados para a adoção desse procedimento, além da redução de 

espaços físicos para armazenamento do volume expressivo de massa documental oriunda dos 

cadastramentos, segundo um dos respondentes, é contribuir para a conscientização da 

escassez dos recursos naturais, como a madeira, da qual é extraída a celulose para a fabricação 

do papel. 

 Na próxima seção será apresentada a análise e recomendações do grupo focal, após a 

implementação da funcionalidade. 

 

6.4 Análise pós-implementação da funcionalidade  

 

 O terceiro e último encontro do grupo focal foi realizado no dia primeiro de agosto de 

2017 no Gabinete da Pró-Reitora, com a participação de um membro representante do SeAC, 

da DACA, da CA, da SINFO, a observadora e a mediadora. Foi incluída também a 

participação da servidora, lotada na Secretaria da DACA (SEC/DACA) que fez uso da 

funcionalidade no cadastramento para que ela pudesse expor como tinha sido a sua 

experiência. A pauta da reunião foi justamente a análise após a implementação da 

funcionalidade no cadastramento, quais são as sugestões do grupo para o aprimoramento e 

uso do Dossiê Eletrônico do Aluno no cadastramento do SiSU em janeiro de 2018 e teve 

duração de aproximadamente uma hora e 5 minutos. 
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 A reunião foi iniciada com a explanação da experiência da servidora ao fazer o uso da 

funcionalidade: 

 

 

[...] Eu acho que as dificuldades que tivemos, foram dificuldades que 

teríamos realizando o cadastramento parcialmente eletrônico, pois foram 

falhas técnicas que a gente ocorrem normalmente... Os problemas técnicos 

foram pequenos [...] Eu não sei dizer se o modelo de equipamento que a 

gente utilizou... A utilização do programa que a gente utilizou para 

digitalizar, tinha alguns momentos que ele travava... A altura em que ficou o 

equipamento também dificultou a digitalização, pois foi necessário se 

levantar para colocar os documentos no equipamento para digitalizar. [...] 

Mas, o procedimento em si eu não achei que interferiu no tempo como eu 

achava que poderia interferir. No SIGAA foi tranquilo, não teve dificuldades 

[...] (SERVIDORA DA PROGRAD/UFRN, 2017). 

 

 

 Após um longo período de explanação pelos participantes do último encontro sobre 

várias questões que envolvem a implementação para uso no SiSU 2018, foram elaboradas 

algumas recomendações para o aprimoramento da funcionalidade, ilustradas no Quadro 14 a 

seguir: 

 

Quadro 16 - Recomendações sugeridas pelo grupo focal para aprimoramento do Dossiê Eletrônico do 

Aluno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES  

Checklist de documentos por tipo de processos seletivo e de acordo com 

a condição de inscrição do candidato; 

Possibilidade de inserção dos documentos digitalizados pelo candidato 

em período anterior ao cadastramento, com um campo para cada 

documento e ser gerado no sistema um Comprovante com lista de 

documentos depositados; 

Esse depósito prévio de documentos pessoais do candidato deve ser 

desvinculado do processo seletivo; 

Validação dos documentos depositados com duas possibilidades antes e 

durante o ato do cadastramento; 

Travamento do avanço no procedimento, caso não seja adicionado o 

arquivo contendo os documentos pessoais do candidato; 

Opção de remover arquivo inserido no sistema acadêmico, após o 

encerramento do procedimento de cadastramento; 

Possibilidade de gerar relatórios gerenciais que indiquem a quantidade de 

cadastramentos realizados de forma exclusivamente eletrônica. 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 
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 Em seguida a discussão foi direcionada para as ações que poderão ser realizadas após 

o encerramento do grupo focal, dentre elas destacam-se: dar maior publicidade da existência 

da funcionalidade e dos resultados de sua implementação para os demais servidores da 

PROGRAD; dar continuidade aos testes após o aprimoramento da funcionalidade; dissociar a 

matrícula em disciplinas do período de cadastramento, possibilitando tornar mais célere o 

processo, considerando que isso hoje representa um obstáculo a ser superado em razão da rede 

disponível apresentar instabilidade e dos equipamentos utilizados ter limitações para o 

processamento de uma quantidade expressiva de operações de matrícula no mesmo  momento, 

sendo realizada em período posterior e por lote; repensar a atualização de dados pessoais no 

ato do cadastramento que também representa outra barreira na celeridade do processo, no 

entanto, não descuidar do rigor que se deve ter ao realizar o procedimento, principalmente em 

razão de auditorias que vêm sendo realizadas com relação aos candidatos aprovados e 

cadastrados na condição de ações afirmativas (cotistas);  e por fim, levar o que foi discutido 

nos grupos focais e os resultados obtidos nos primeiros testes ao conhecimento dos gestores 

da PROGRAD/UFRN e da Administração Central da instituição, mostrando quais benefícios 

a instituição irá ter com esse investimento e que o aprimoramento do cadastramento está 

alinhado a uma das metas institucionais de informatização dos processos e atividades 

administrativas. 

 E para concluir, fundamentada na observação, na avaliação que os servidores fizeram 

uso da funcionalidade, na análise do grupo focal após a sua implementação enos nos 

princípios da Ecologia da Informação, foi elaborada uma proposta para o uso do Dossiê 

Eletrônico do Aluno no SiSU 2018, apresentada no próximo capítulo. 
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7 PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOSSIÊ ELETRÔNICO DO 

 ALUNO NO SiSU 

 

 O presente estudo buscou otimizar a gestão da informação do processo de cadastramento 

de ingressantes na UFRN, respaldado pelo referencial teórico apresentado anteriormente, pela 

observação participante, pelos dados obtidos nos instrumentos de coleta de dados e pela 

avaliação do uso da funcionalidade Dossiê Eletrônico do Aluno no processo de cadastramento. 

 Os resultados indicaram que a gestão da PROGRAD/UFRN tem buscado otimizar 

procedimentos internos, com o objetivo de minimizar as lacunas existentes na uniformização 

desses procedimentos, que houve reconhecimento da necessidade de estabelecer processos 

estratégicos dentro da unidade para que seja aplicado o gerenciamento de informações, que 

eles sejam avaliados e realizados os ajustes necessários para sua otimização, para então 

replicar em outros processos de responsabilidade da unidade. 

 A realização dos grupos focais trouxe como contribuição para o estudo algumas 

recomendações para o aprimoramento da funcionalidade Dossiê Eletrônico do Aluno, que 

foram ilustradas no Quadro 16. Dentre elas destaca-se o depósito prévio dos documentos 

pessoais dos candidatos como uma política de informação que irá viabilizar a implementação 

da funcionalidade no SiSU 2018, considerando a limitação de recursos financeiros para 

investimento em quantidade suficiente de equipamentos com tecnologia avançada que tenham 

capacidade suficiente para suportar o volume de digitalização necessário à realização do 

cadastramento. 

 Na seção a seguir são apresentados os princípios da abordagem ecológica da informação 

adotados na proposta de cadastramento de ingressantes no ensino de graduação da UFRN. 

 

7.1 Ecologia da informação aplicada ao cadastramento de ingressantes 

 

 A Ecologia da Informação proposta por Davenport (1998), descrita no Capítulo 3, 

abrange as mútuas interferências dos ambientes externo, organizacional e informacional, 

enfatizando os seguintes aspectos: a cultura organizacional, o comportamento e os processos 

de trabalho, a política e a tecnologia. Segundo Davenport (1998) os gestores necessitam ter 

uma visão holística, que englobe as alterações sociais e de que maneira elas interagem com o 

ambiente organizacional. A partir dessa perspectiva, ter elementos que propiciem as 

adaptações necessárias para que as organizações se mantenham no mercado. 
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 Considerando o processo de cadastramento dos ingressantes no ensino de graduação 

da UFRN, a proposta para implementação no SiSU contemplou os princípios da Ecologia da 

Informação e são apresentados nas subseções seguintes. 

 

7.1.1  Ambiente externo 

 

 O processo de cadastramento por meio do SiSU necessita estar alinhado a qualquer 

alteração estabelecida pelo MEC em relação às políticas de ingresso no ensino de graduação 

através desse sistema. Assim, a UFRN tem que participar de eventuais treinamentos 

promovidos pelo MEC a cada edição do SiSU, ocasião em que oportuniza às instituições que 

aderiram ao sistema, trocar experiências, desenvolver parcerias, promover visitas in loco para 

observar como elas realizam o cadastramento de seus ingressantes, auxiliando os gestores a 

melhor adequar o processo a sua realidade. 

 O calendário para a realização do cadastramento da primeira convocação dos 

candidatos selecionados para as instituições que aderiram ao sistema é de responsabilidade do 

MEC também, o que impõe aos gestores ser mais pró-ativos no planejamento e execução do 

cadastramento, haja vista que não há mais autonomia para cada instituição estabelecer seu 

próprio calendário em relação a tal processo. 

 É importante salientar que o Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, que 

regulamenta a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas 

universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio, por meio 

das ações afirmativas (cotistas) foi alterado recentemente. Segundo o disposto no Art. 1º, 

inciso II do Decreto nº 9.034, de 20 de abril de 2017: 

 

 

Art. 1º. O Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, passa a vigorar com 

as seguintes alterações:   

II - as vagas de que trata o art. 1º da Lei nº 12.711, de 2012, serão 

preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas 

e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação pertinente, em 

proporção ao total de vagas, no mínimo, igual à proporção respectiva de 

pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade 

federativa onde está instalada a instituição, segundo o último censo da 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7824.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12711.htm#art1
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 A partir da publicação desse Decreto as instituições têm que, obrigatoriamente, 

reservar vagas para as pessoas com deficiência também. Nesse sentido, a UFRN precisa 

investir ainda mais em capacitação dos servidores para o acolhimento adequado desses 

candidatos, que têm seu primeiro contato com a instituição justamente no período de 

cadastramento.     

 Outro fator que tem que ser levado em consideração na otimização do processo de 

cadastramento é o corte e o contingenciamento orçamentário imposto pelo MEC às 

universidades federais e aos institutos federais. Na UFRN o orçamento de 2017 foi 15% 

menor do que o de 2016, o MEC liberou cerca de 70% do limite de custeio e 40% do limite de 

capital – verba que viabiliza obras e aquisição de equipamentos. Segundo a Reitora Ângela 

Maria Paiva Cruz, a oferta de vagas para o ano de 2018 não será comprometida com os cortes 

no orçamento, no entanto, a ampliação de vagas está suspensa
8
. 

 Diante desse contexto, a viabilidade da implementação da proposta de uso da 

funcionalidade Dossiê Eletrônico do Aluno no cadastramento do SiSU está condicionada 

também a investimentos em equipamentos com tecnologia avançada que permita atender à 

demanda expressiva de cadastros desse processo seletivo, que por sua vez, dependem do 

limite de capital disponibilizado para a UFRN no ano de 2017.  

 Dando continuidade à abordagem da Ecologia da Informação, a seguir é apresentado o 

ambiente organizacional que propiciará a implementação da proposta. 

 

7.1.2  Ambiente organizacional 

 

 O planejamento, execução e avaliação do processo de cadastramento dos ingressantes 

na UFRN, como já mencionado anteriormente, é de responsabilidade da PROGRAD/UFRN. 

Assim, os gestores precisam sensibilizar os demais setores da unidade a se engajar de forma 

mais efetiva ao SeAC, que tem entre outras atribuições, coordenar os cadastramentos para o 

ingresso no ensino de graduação da instituição. Assim, faz-se necessário que seja definida 

uma comissão composta por representantes dos demais setores da unidade para refletir de 

forma colaborativa sobre a otimização do cadastramento a cada uma de suas edições, desde o 

planejamento, execução até a avaliação do processo de forma integrada.  

                                                 
8
 Disponível em: <http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/ufrn-ja-estuda-ajustes-nas-despesas/387638>. 

Acesso: 12 de set. 2017. 

 

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/ufrn-ja-estuda-ajustes-nas-despesas/387638
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 Além disso, também é preciso viabilizar a capacitação de toda a equipe que 

desenvolve suas atividades durante o período de cadastramento, incluindo a divulgação dos 

procedimentos a serem adotados, desde a abordagem do candidato, instruções ao preencher 

formulários na sala de triagem e espera, como fazer a análise de documentos exigidos no 

edital, como orientar os candidatos que não conseguiram efetivar o cadastramento, como fazer 

uso adequado do SIGAA para efetivação dos cadastros no sistema, como proceder quando 

necessitar de informações para dar continuidade à realização do cadastramento ou responder 

aos questionamentos dos candidatos. 

A funcionalidade Dossiê Eletrônico do Aluno, desenvolvida no SIGAA para tornar o 

processo exclusivamente eletrônico, deve ser adotada de forma progressiva nos 

cadastramentos até que seja possível sua implantação de forma definitiva. Assim, será 

possível reduzir os espaços destinados ao armazenamento da massa documental bastante 

expressiva, considerando que ingressam mais de 8.000 alunos no ensino de graduação por 

ano; melhorar o acesso e recuperação de informações contidas nos documentos pessoais dos 

discentes; reduzir o tempo para a realização do cadastramento; tornar os discentes e demais 

setores da instituição mais independentes da unidade, uma vez que eles poderão ter acesso às 

informações contidas nos documentos de acordo com o perfil de cada usuário. Dessa forma, a 

otimização do processo de cadastramento contribui para que a unidade possa gerir as 

informações de natureza acadêmica de forma mais plena, além de estar alinhada a uma das 

metas previstas no PDI 2010-2019, no que se refere à adoção de processos eletrônicos.  

E por fim, é apresentado a seguir o ambiente informacional para a proposta de 

implementação do Dossiê Eletrônico do Aluno no SiSU. 

 

7.1.3  Ambiente informacional 

 

 O ambiente informacional representa a essência da abordagem ecológica da 

informação. Assim, a proposta da otimização da GI no processo de cadastramento de 

ingressantes foi concebida levando em consideração que o ambiente informacional sofre as 

interferências oriundas dos dois ambientes que o envolvem, o organizacional e o externo. 

Dessa forma, o processo de cadastramento do SiSU é influenciado pelas políticas 

estabelecidas pelo MEC para esse processo seletivo e também pelas diretrizes adotadas pela 

PROGRAD/UFRN para o seu planejamento, execução e avaliação. Tais diretrizes devem ser 

ajustadas de forma contínua, após a avaliação do processo como um todo ao fim de cada 
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edição do SiSU. A avaliação do processo deve incluir a identificação das necessidades de 

informação, possibilitando à unidade constatar quais as fragilidades percebidas durante os 

procedimentos adotados e ter elementos que subsidiem os ajustes necessários, incluindo 

também as alterações que possam surgir nos ambientes externo e interno.  

 Como descrito no Capítulo 3, o ambiente informacional, dentro da concepção da 

Ecologia da Informação, proposta por Davenport (1998), inclui seis componentes: estratégia 

da informação, política da informação, cultura e comportamento em relação à informação, 

equipe da informação, processos de gerenciamento da informação e arquitetura da 

informação. 

 Nas próximas subseções cada um desses elementos é descrito dentro da concepção da 

proposta de cadastramento. 

 

7.1.3.1 Estratégia da informação 

 

 A unidade deve discutir de forma colaborativa junto aos seus demais setores o 

estabelecimento de diretrizes que tenham por finalidade orientar a forma como os servidores 

que atuam no cadastramento devem proceder em relação à produção, ao uso e ao 

compartilhamento das informações acadêmicas geradas pelo processo, inclusive promovendo 

a capacitação da equipe, com a finalidade de sensibilizá-los da importância do comportamento 

informacional a ser adotado ao lidar com as informações. Outra estratégia a ser adotada para 

superar os cortes no orçamento da instituição e viabilizar a proposta do cadastramento 

eletrônico é estabelecer parcerias com outros setores da instituição que já possuem 

equipamentos para a digitalização de documentos e que eles possam ser cedidos à PROGRAD 

no período de cadastramento. 

 

7.1.3.2 Política da informação 

 

 A proposta de cadastramento exclusivamente eletrônico para o SiSU incluiu como 

política de informação, imprescindível para sua viabilidade, o depósito prévio de documentos 

digitalizados pelos candidatos em período anterior à realização do cadastramento. A adoção 

dessa diretriz vai possibilitar a redução do número de equipamentos a adquirir pela unidade 

para a digitalização de documentos e consequentemente, investimentos menores de recursos. 
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Essa política somada à estratégia de estabelecer parcerias com setores que possuem esses 

equipamentos, vai contribuir para assegurar a implementação da proposta.  

   

7.1.3.3 Cultura e comportamento em relação à informação 

  

 A unidade deve estabelecer critérios de avaliação para a equipe que trabalha durante o 

cadastramento, considerando o comportamento informacional ao executar os procedimentos 

adotados para o processo. Além disso, a PROGRAD também deve definir de que maneira os 

colaboradores que se destacarem no desenvolvimento e execução do cadastramento serão 

reconhecidos, buscando trazê-los para fazer parte da comissão de planejamento, execução e 

avaliação do processo. Podem ser pessoas com o perfil para sensibilizar os demais 

componentes da equipe a alinhar comportamento e cultura referentes à informação que a 

unidade deseja que os colaboradores tenham, propiciando que eles possam agregar valor às 

informações que produzem, usam e compartilham.  

  

7.1.3.4 Equipe da informação 

  

 A equipe de informação que envolve o cadastramento tem por objetivo auxiliar seus 

colaboradores a identificar suas necessidades informacionais e a obter as informações para a 

execução dos procedimentos estabelecidos para o processo. Essa equipe é formada pelos 

membros do SeAC, da DACA, da ASTEC,  pela Pró-Reitora de Graduação, por técnicos de 

informática da SINFO e por uma equipe multidisciplinar que fará a avaliação dos candidatos 

que se inscreveram na condição de pessoas com deficiência. Essa equipe deve ser capaz de 

dar suporte ao cadastramento que ocorre de forma simultânea nos Campi de Natal, Caicó, 

Currais Novos e Santa Cruz. 

 

7.1.3.5 Processos de gerenciamento da informação 

 

 O processo de cadastramento de ingressantes na instituição é um processo estratégico 

não apenas para a PROGRAD, como também para a UFRN, sendo primordial identificar 

todas as etapas que o compõem e as pessoas envolvidas no processo informacional oriundo do 

cadastramento. 
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 Assim, para o cadastramento de ingressantes na instituição por meio do SiSU, as 

informações que são necessárias para o planejamento, execução e avaliação do processo são: 

diretrizes adotadas pelo MEC para cada edição do SiSU; calendário nacional para a realização 

do cadastro referente à primeira chamada, a partir da qual a PROGRAD define quantas 

convocações a mais irão ocorrer no processo seletivo e em que período; expectativa de 

comparecimento, a partir de relatórios de preenchimento na primeira convocação, de edições 

anteriores, para dimensionar a equipe de trabalho no Campus Central e demais Campi do 

interior do estado. 

 Essas informações são obtidas pelo SiSU Gestão
9
, de acordo com o perfil de acesso do 

gestor da instituição que aderiu ao sistema e também pelos relatórios solicitados à SINFO. As 

informações obtidas são distribuídas e analisadas pelo SeAC, pela DACA, pela ASTEC,  pela 

Pró-Reitora de Graduação e por técnicos de informática da SINFO. E, por fim, essas 

informações são usadas para planejar, executar e avaliar o processo de cadastramento de 

forma integrada, possibilitando encontrar lacunas do processo, proporcionando sua revisão e 

aprimorado continuamente para atenuar ou até mesmo eliminar esses hiatos, buscando tornar 

o processo cada vez mais célere, seguro e confiável. 

  

7.1.3.6 Arquitetura da informação 

 

A arquitetura da informação tem como objetivo alinhar as TICs às necessidades 

informacionais dos usuários, levando em consideração o comportamento e o estímulo 

humano. Em relação a esse último elemento do ambiente informacional, a PROGRAD precisa 

promover melhorias significativas nos canais em que as informações do cadastramento são 

disponibilizadas para a comunidade, tornando-os mais interativos, com navegabilidade e 

acesso facilitados. Uma estratégia para reorganizar as informações nos ambientes virtuais da 

unidade é elaborar um mapeamento das informações como uma ferramenta norteadora para 

aprimorar o acesso a essas informações. 

 A partir desse desenho das informações do cadastramento é possível identificar onde 

há carência de informação e onde ela se encontra em excesso, possibilitando assim analisar 

                                                 
9
 é o sistema informatizado, gerenciado pelo MEC, por meio do qual serão ofertadas vagas em cursos de 

graduação disponibilizadas pelas instituições públicas de educação superior participantes do SiSU. Disponível 

em: < http://sisugestao.mec.gov.br/>. Acesso: 12 de set. 2017. 

http://sisugestao.mec.gov.br/


169 

 

 

como esses ambientes virtuais podem ser aprimorados de maneira que possam atender às 

necessidades informacionais dos diversos perfis de usuários.  

 Por fim, todas essas intervenções vão contribuir de alguma forma para que a unidade 

aprimore o comportamento e a cultura em relação às informações que produz, usa e 

compartilha.   

Após aplicar os princípios da Ecologia da Informação, que contemplam as 

interferências dos ambientes externo, organizacional e informacional ao processo de 

cadastramento de ingressantes no ensino de graduação da UFRN, foi elaborado o desenho do 

fluxo do processo eletrônico, apresentado na próxima seção. 

  

7.2 Proposta de fluxo de procedimentos para implantação do cadastramento eletrônico no 

SiSU 

 

 O SiSU na UFRN, segundo o disposto na Home Page da Pró-Reitoria de Graduação: 

 

 

[...] é a forma principal de ingresso nos cursos de graduação da UFRN e a 

partir de 2015, as vagas para ingresso na UFRN tanto no primeiro quanto no 

segundo período letivo são todas ofertadas na edição do início do ano do 

SiSU (geralmente em janeiro). A edição do meio do ano do SiSU 

(geralmente em junho) não é mais utilizada pela UFRN para ofertar vagas 

regulares, sendo reservada para eventuais cursos esporádicos ou casos 

excepcionais.
10

 

 

 

 O SiSU por ser a principal forma de ingresso na instituição é o cadastramento que 

concentra o maior número de ingressantes nos cursos de graduação, na edição deste ano 

ofertou 6.898 vagas, para ingresso no  primeiro e segundo semestres, distribuídas nos Campi de 

Natal, Macaíba, Caicó, Currais Novos e Santa Cruz. 

 O Quadro 17 a seguir ilustra os procedimentos que deverão ser seguidos, de acordo com 

a situação do candidato: 

 

 

 

                                                 
10

 Disponível em: < http://www.prograd.ufrn.br/pagina.php?a=fi_sisu>. Acesso: 31 de jul. 2017. 

http://www.prograd.ufrn.br/pagina.php?a=fi_sisu
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Quadro 17 - Procedimentos do cadastramento de ingressantes através do SiSU 

 

SITUAÇÃO DO CANDIDATO 

Abordagem do Candidato 

Com Documentos Digitalizados e Depositados Com Documentos Físicos 

Encaminhamento do candidato ao setor de validação 

de documentos digitalizados e depositados. 

Encaminhamento do candidato ao setor de avaliação 

de documentos físicos exigidos no edital. 

Avaliação e homologação ou não dos documentos 

depositados no sistema acadêmico. 

Os documentos entregues estando em conformidade 

com edital, o candidato é encaminhado ao setor de 

digitalização de documentos. 

Para o candidato com documentos validados, é 

inserido o arquivo único com os documentos 

digitalizados no sistema acadêmico, dentro da 

funcionalidade Dossiê Eletrônico do Aluno, na 

subpasta Documentos Pessoais de Cadastro. E dado 

prosseguimento para realização de matrícula em 

disciplinas, online. 

Finalizado o procedimento, é entregue ao candidato, o 

documento Comprovante de Cadastro. 

Em seguida o candidato é encaminhado para o setor 

de avaliação e homologação ou não dos documentos 

depositados no sistema acadêmico. 

Para o candidato com documentos não homologados 

por algum motivo, são dadas as orientações do que 

poderá ser feito para superar o impedimento e ele 

retornar para dar continuidade ao processo de 

cadastramento, de acordo com as datas previstas no 

edital. 

Para o candidato com documentos validados, é 

inserido o arquivo único com os documentos 

digitalizados no sistema acadêmico, dentro da 

funcionalidade Dossiê Eletrônico do Aluno, na 

subpasta Documentos Pessoais de Cadastro. E dado 

prosseguimento para realização de matrícula em 

disciplinas, online. 

Finalizado o procedimento, é entregue ao candidato, o 

documento Comprovante de Cadastro. 

 Para o candidato com documentos não homologados 

por algum motivo, são dadas as orientações do que 

poderá ser feito para superar o impedimento e ele 

retornar para dar continuidade ao processo de 

cadastramento, de acordo com as datas previstas no 

edital. 

 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 Após a implementação da funcionalidade e sua avaliação com algumas recomendações 

para o seu aprimoramento, o fluxo de procedimentos foi reelaborado como proposta para ser 

aplicada no SiSU 2018. A seguir é apresentado fluxograma da proposta de implementação da 

funcionalidade no cadastramento de ingressantes. 
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Figura 38 - Proposta de fluxograma para o processo de cadastramento de discentes 

exclusivamente eletrônico no SiSU 

 

 
 
 Fonte: Elaboração própria (2017). 
 

 A proposta será apresentada às gestoras da unidade para dar continuidade à discussão 

de forma colaborativa, buscando a sua implementação no próximo cadastramento do SiSU. 

 No próximo capítulo serão apresentadas as considerações finais do estudo, suas 

limitações e recomendações para futuras pesquisas. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

   

A questão que impulsionou o desenvolvimento do estudo foi respondida, com o 

aprimoramento da gestão da informação do processo de cadastramento dos ingressantes no 

ensino de graduação da UFRN, realizado a partir do reconhecimento da importância de sua 

implementação para otimização de procedimentos administrativos na Pró-Reitoria de 

Graduação e da experiência profissional acumulada ao longo do tempo na 

PROGRAD/SeGIA.  

Caracterizar os fluxos e os processos informacionais que envolvem o cadastramento 

de discentes foi o que possibilitou alcançar o objetivo geral do estudo que foi a otimização da 

gestão da informação de um processo estratégico da PROGRAD/UFRN. Para tanto, foi 

necessário identificar modelos de GI aplicados em outras IES, diagnosticar a GI na 

PROGRAD/UFRN, sob a abordagem ecológica da informação e, por fim, descrever o 

processo de cadastramento existente.  

O levantamento desses estudos demonstrou o quanto a GI é versátil e pode ser 

aplicada a realidades diversas, o que representou um dado de extrema importância para o 

presente estudo. Os modelos de GI encontrados incluíram dimensões que refletiram as 

necessidades informacionais, a seleção, o armazenamento e o compartilhamento de conteúdos 

informacionais; utilizaram ferramentas informacionais já disponíveis na instituição e que 

foram adaptadas para a aplicação de GI; indicaram critérios de qualidade de recursos 

informacionais que pudessem atender ao estabelecido pelo MEC; possibilitaram realizar 

diagnóstico da GI na unidade de estudo; avaliaram a qualidade da informação produzida, 

usada e compartilhada na IES; exploraram a relação entre cultura da informação, 

gerenciamento de informações e satisfação no trabalho, estilo de liderança e autoavaliação de 

desempenho individual dos docentes. Essas pesquisas contribuíram para a fundamentação 

teórica e para a consolidação do objetivo geral deste estudo. 

Para atender ao segundo objetivo proposto nesta pesquisa, diagnosticar a GI na 

PROGRAD/UFRN, com base na abordagem ecológica da informação foram aplicados 

questionários aos servidores nos níveis operacional e estratégico e realizadas entrevistas com 

os gestores.  

Em relação ao ambiente externo os resultados obtidos indicaram que há fragilidades 

em relação ao ciclo de obtenção, seleção e análise das fontes de informação externas, que por 

sua vez, geram limitações na reestruturação dos processos de trabalho para o pleno 

atendimento de novas demandas. As tomadas de decisão que dependem das fontes externas de 
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informação também ficam vulneráveis, haja vista que não dispõem de subsídios que 

contribuam para redução de grau de incerteza nas decisões. Os dados também demonstraram 

que a rede de compartilhamento de informações com outras IES também apresenta hiatos. 

No ambiente organizacional o estudo apontou que a gestão da PROGRAD/UFRN é 

pouco participativa, há certo desconhecimento das metas e objetivos da unidade por parte dos 

colaboradores que se encontram nos níveis operacional e tático. Em relação às TICs a unidade 

vem fazendo uso dessas ferramentas para incrementar seus processos de trabalho, mas ainda 

precisa que elas sejam mais bem aproveitadas. Os dados também indicaram que há uma 

sensação de falta de integração entre os setores da unidade, no entanto, uma parcela dos 

servidores consegue se comunicar com os demais setores, o que pode denotar que há entre os 

colaboradores, pessoas com capacidade de liderança. E, para finalizar, a disposição dos 

espaços físicos existentes dificulta a distribuição das informações entre os setores.  

No ambiente informacional em relação à estratégia da informação, os resultados 

indicaram que há uma divisão de opinião na PROGRAD/UFRN, ou seja, esse atributo 

também apresentou fragilidade dentro da unidade, acentuado pela indicação de uma gestão 

pouco colaborativa. Para o componente ecológico política de informação os dados obtidos 

neste estudo evidenciaram que a abordagem do tema no ambiente interno é, de certa forma, 

delicada e divide a opinião dos servidores.  

Os resultados obtidos em relação à cultura e ao comportamento em relação à 

informação também apontaram que esse componente da Ecologia da Informação é 

parcialmente empregado na PROGRAD/UFRN. No que concerne à equipe de informação, a 

unidade vem buscando estruturar a ASTEC para melhor atender às demandas dos demais 

setores da unidade. 

Em relação ao componente processos de gerenciamento da informação, a 

PROGRAD/UFRN também tem investido na padronização de processos, pois considera que é 

uma necessidade premente alinhar processos de trabalho, evitando que cada colaborador 

execute suas atribuições baseadas apenas em sua interpretação. E, por fim, sobre o atributo 

arquitetura da informação, os resultados obtidos nos instrumentos indicaram divergência na 

avaliação do componente, para os servidores que estão nos níveis operacional e tático, os 

ambientes virtuais existentes que disponibilizam informações da PROGRAD/UFRN atendem 

de forma razoável às necessidades de informação de seus usuários, no entanto, os gestores 

discordaram e afirmaram inclusive, que não há interoperabilidade entre os SIGs. 
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Tais estratégias permitiram concluir que a gestão da informação na 

PROGRAD/UFRN, considerando os princípios da Ecologia da Informação, ainda tem muito a 

evoluir, embora o estudo tenha demonstrado que a unidade até utilize alguns desses atributos 

ecológicos, no entanto, ainda não é de forma integrada. Essas constatações levam a inferir que 

a ausência de uma visão holística dos ambientes externo, organizacional e informacional, 

obstaculiza a GI como um todo. 

Para otimizar a GI na unidade se faz necessário que as pessoas, centro da abordagem 

ecológica da informação, sejam melhor consideradas quanto à produção, ao uso e ao 

compartilhamento das informações. Nesse sentido, o estudo apresenta algumas 

recomendações para aprimorar a GI na PROGRAD/UFRN.  

Em relação ao ambiente externo, a UFRN precisa incrementar as etapas de obtenção, 

seleção e análise das fontes de informação externas integrando melhor os setores da 

instituição e promovendo maior parceria entre eles, possibilitando a otimização dos seus mais 

variados processos decisórios.  

Para o ambiente organizacional, as sugestões dizem respeito a: divulgar as metas e os 

objetivos da gestão da PROGRAD/UFRN entre os servidores; sensibilizar seus colaboradores 

a utilizarem de forma plena as TICs disponíveis, fazendo com que eles tenham a percepção 

que seu uso irá aprimorar os processos de trabalho; melhorar a integração entre os setores 

internos através da readequação dos espaços físicos existentes na unidade, o que facilitará a 

comunicação entre eles e favorecer o compartilhamento de informações.  

 E, para finalizar, em relação ao ambiente informacional, as recomendações são: 

discutir, elaborar e divulgar uma política informacional, que estabeleça padrões de 

comportamento em relação à produção, ao uso e ao compartilhamento de informações na 

PROGRAD/UFRN; aprimorar os canais informacionais que disponibilizam informações da 

unidade, podendo fazer uso dos princípios da arquitetura da informação; melhorar a 

padronização dos procedimentos administrativos que visem o aprimoramento da gestão da 

informação; e por fim, a gestão deve considerar os usuários como fontes de informação 

importantes na busca pelo aprimoramento de seus processos de trabalho. 

 Enfim, o terceiro e último objetivo específico desta pesquisa, desenhou o processo de 

cadastramento de ingressantes no ensino de graduação existente objetivando a otimização da 

GI desse processo.  

 A implementação do processo de cadastramento utilizando a funcionalidade Dossiê 

Eletrônico do Aluno, foi discutida de forma colaborativa com atores envolvidos no contexto 
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da pesquisa, o que proporcionou inferências muito ricas e interessantes, a partir das 

perspectivas diversificadas dos participantes. Após a intervenção foi realizada a avaliação do 

uso da funcionalidade, elaboradas recomendações que viabilizem o aprimoramento da 

funcionalidade, apresentada uma proposta de fluxo de procedimentos a serem adotados no 

cadastramento do SiSU 2018 e, por fim, foram propostas ações que têm por finalidade 

divulgar internamente a implementação realizada, dar continuidade aos testes após o 

aprimoramento da funcionalidade e buscar apoio da Administração Central da instituição para 

tornar viável a adoção, de forma definitiva, do processo de cadastramento de discentes 

exclusivamente eletrônico. Entende-se que empregar tal ferramenta a esse processo 

estratégico irá proporcionar melhorias significativas no que se refere à coleta, ao 

armazenamento, ao acesso e ao uso dos documentos dos discentes de graduação, por 

servidores técnico-administrativos, docentes e discentes. 

O Quadro 16 a seguir ilustra os objetivos específicos, o objetivo geral e onde eles 

foram atendidos no estudo: 

 

Quadro 18 - Atendimento aos objetivos específicos e ao objetivo geral do estudo 

 

OBJETIVOS  
CAPÍTULO E SEÇÃO EM QUE 

FORAM ATENDIDOS 

1º Objetivo Específico – Identificar pesquisas 

sobre modelos de GI aplicados em outras IES 
Capítulo 5, Seção 5.1 

2º Objetivo Específico – Caracterizar a gestão 

da informação na PROGRAD/UFRN, sob a 

abordagem ecológica da informação 

Capítulo 5, Seções 5.2 e 5.3 

3º Objetivo Específico – Mapear um processo 

estratégico existente na PROGRAD/UFRN 

com o propósito de viabilizar a sua otimização 

Capítulo 6 

Objetivo Geral – Otimização da GI no 

processo de cadastramento de ingressantes no 

ensino de graduação 

 

Capítulo 7 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Destarte, como podemos observar ao implementar o processo de cadastramento e 

descrever sua importância na otimização de procedimentos administrativos na 

PROGRAD/UFRN, o caminho para atingir a gestão plena da informação, com a 

implementação desse processo estratégico fazendo uso da funcionalidade disponível no 

sistema acadêmico ainda perpassa por alguns óbices. Destacando-se a ausência de prioridade 

da Administração Central em implementar o cadastramento eletrônico, embora a 
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funcionalidade tenha sido desenvolvida, aprimorada e esteja disponível no sistema acadêmico 

desde 2015; e escassez de investimentos em infraestrutura que viabilize a sua implementação 

de forma definitiva, mesmo estando alinhada a uma das metas institucionais a ser alcançada 

referente à informatização de procedimentos e atividades administrativas na instituição. 

Esta pesquisa, entretanto, apresentou algumas limitações. Uma delas foi a dificuldade 

de reunir profissionais envolvidos no contexto do estudo para a realização de grupos focais e 

de realizar entrevistas com os gestores, em razão de suas agendas, o que provocou certo atraso 

nas análises e discussão dos resultados. Outra limitação refere-se à necessidade de 

disseminação deste estudo na instituição, com o fim de obter apoio da Administração Central 

e outras parcerias para que os testes com o uso da funcionalidade tenham continuidade e 

possam ser aprimorados até que o procedimento possa ser adotado de forma definitiva no 

cadastramento de ingressantes no ensino de graduação na UFRN. Empregar o uso dessa 

ferramenta a esse processo estratégico irá proporcionar melhorias significativas no que se 

refere à coleta, ao armazenamento, ao acesso e ao uso dos documentos dos discentes de 

graduação, por servidores técnico-administrativos, docentes e discentes. 

Por conseguinte, recomenda-se outros estudos que tenham como tema os princípios 

adotados na Ecologia da Informação, propiciando que a GI nas organizações ocorra de forma 

integrada, incluindo as pessoas como o componente mais importante a ser considerado. 

A importância que a gestão da informação vem assumindo nas universidades públicas 

como na UFRN, cuja missão é educar, produzir e disseminar o saber universal, preservar e 

difundir as artes e a cultura, contribuir para o desenvolvimento humano, comprometendo-se 

com a justiça social, a sustentabilidade socioambiental, a democracia e a cidadania
11

, é 

proveniente da compreensão da informação como um recurso estratégico que extrapola o 

objetivo de otimizar a eficiência e a efetividade dos serviços prestados, desempenhando 

importante função na sociedade. 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Disponível em: <http://www.ufrn.br/resources/documentos/pdi/PDI-2010-2019-final.pdf >. Acesso em 11 de 

ago. 2017. 

http://www.ufrn.br/resources/documentos/pdi/PDI-2010-2019-final.pdf
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APÊNDICE A – Questionário 

 

O presente estudo tem como objetivo geral a otimização da gestão da informação de 

um processo estratégico da PROGRAD/UFRN, sob a abordagem da ecologia da informação.  

Para atingir o objetivo proposto será necessário coletar dados buscando junto aos 

servidores da PROGRAD/UFRN suas perspectivas em relação à gestão da informação na Pró-

Reitoria. 

O questionário é composto por 23 questões e a resposta a cada questão possui níveis 

de concordância que correspondem aos seguintes significados: 

Discordo totalmente: significa que a PROGRAD/UFRN não aplica o enunciado 

descrito na afirmação. 

Discordo parcialmente: significa que a PROGRAD/UFRN não aplica integralmente 

o enunciado descrito na afirmação. 

Neutro: significa que existem dúvidas se a PROGRAD/UFRN aplica ou não aplica, o 

enunciado descrito na afirmação. 

Concordo parcialmente: significa que a PROGRAD/UFRN aplica, relativamente, o 

enunciado descrito na afirmação. 

Concordo totalmente: significa que a PROGRAD/UFRN aplica, totalmente, o 

enunciado descrito na afirmação. 

1ª parte - CARACTERIZAÇÃO DO INFORMANTE  

 

1. Faixa Etária:  

(   ) 21 a 30 anos (   ) 31 a 40 anos (   ) 41 a 50 anos (   ) Mais de 50 anos 

 

2. Nível de escolaridade:  

(   ) Nível Médio Completo  

(   ) Ensino Superior 

  (   ) Completo  (   ) Incompleto 

(   ) Especialização  

  (   ) Completa  (   ) Incompleta 

(   ) Mestrado 

  (   ) Completo  (   ) Incompleto 
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3. Área de formação da última titulação:_______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. Cargo na UFRN: 

(   ) Auxiliar Administrativo  

(   ) Assistente Administrativo  

(   ) Técnico de Nível Superior  

 

5. Nível Hierárquico que ocupa: 

(   ) Operacional (sem função gratificada)    

(   ) Tático (com função gratificada) 

 

6. Setor da PROGRAD:   

 

7. Tempo na instituição:  

(   ) Até três anos    (   ) Mais de três anos até seis anos  

(   ) Mais de seis anos até nove anos   (   ) Mais de nove anos até 12 anos  

(   ) Mais de 12 anos até 15 anos  (   ) Mais de 15 anos 

  , 

8. Tempo no setor: 

(   ) Menos de um ano (   ) Entre um e cinco anos (   ) Entre seis e dez anos 

(   ) Entre 11 e 15 anos (   ) Entre 16 e 20 anos (   ) Mais de 20 anos 

 

 

 

2ª parte - GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

1. AVALIAÇÃO DO AMBIENTE EXTERNO 

1. A UFRN identifica, seleciona e analisa, de forma sistemática, fontes de informações 

externas que podem influenciar a instituição com relação ao ensino de graduação. 
_______(    )______________(    )_______________(    )______________(    )_____________(    )______ 

          Discordo                Discordo                       Neutro                       Concordo                  Concordo 

        totalmente               parcialmente                                                parcialmente             totalmente 

 

2. A UFRN consegue reestruturar os processos de trabalho para atender às demandas oriundas 

das políticas estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC) para o ensino de graduação, a 

partir das informações externas. 
_______(    )______________(    )_______________(    )______________(    )_____________(    )______ 

          Discordo                Discordo                       Neutro                       Concordo                  Concordo 

        totalmente               parcialmente                                                parcialmente             totalmente 

 

3. O monitoramento existente na instituição das fontes de informações externas contribui na 

redução de incertezas nos seus mais variados processos decisórios. 
_______(    )______________(    )_______________(    )______________(    )_____________(    )______ 

          Discordo                Discordo                       Neutro                       Concordo                  Concordo 
        totalmente               parcialmente                                                parcialmente             totalmente 
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4. Na última década, o ambiente de trabalho, em relação à produção, ao uso e ao 

compartilhamento das informações acadêmicas, reestruturou-se para atender às novas 

demandas do ambiente externo, modificando-se também a cultura organizacional existente. 
_______(    )______________(    )_______________(    )______________(    )_____________(    )______ 

          Discordo                Discordo                       Neutro                       Concordo                  Concordo 

        totalmente               parcialmente                                                parcialmente             totalmente 

 

5. A UFRN tem como uma de suas estratégias a troca de informações com outras Instituições 

de Ensino Superior (IES). 
_______(    )______________(    )_______________(    )______________(    )_____________(    )______ 

          Discordo                Discordo                       Neutro                       Concordo                  Concordo 

        totalmente               parcialmente                                                parcialmente             totalmente 

 

 

2. AVALIAÇÃO DO AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

1. A PROGRAD tem estratégias de gestão claras, objetivas, discutidas com os servidores e 

bem divulgadas no ambiente laboral. 
_______(    )______________(    )_______________(    )______________(    )_____________(    )______ 

          Discordo                Discordo                       Neutro                       Concordo                  Concordo 

        totalmente               parcialmente                                                parcialmente             totalmente 

 

2. A PROGRAD adota as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) necessárias para 

o pleno desenvolvimento de suas atividades e procedimentos administrativos. 
_______(    )______________(    )_______________(    )______________(    )_____________(    )______ 

          Discordo                Discordo                       Neutro                       Concordo                  Concordo 

        totalmente               parcialmente                                                parcialmente             totalmente 

 

3. Os servidores são capazes de conectarem-se uns com os outros e às informações da 

PROGRAD facilmente e em todos os setores de trabalho. 
_______(    )______________(    )_______________(    )______________(    )_____________(    )______ 

          Discordo                Discordo                       Neutro                       Concordo                  Concordo 

        totalmente               parcialmente                                                parcialmente             totalmente 

 

4. O layout dos espaços físicos existentes na PROGRAD propicia o compartilhamento de 

informações. 
_______(    )______________(    )_______________(    )______________(    )_____________(    )______ 

          Discordo                Discordo                       Neutro                       Concordo                  Concordo 

        totalmente               parcialmente                                                parcialmente             totalmente 

 

 

3. AVALIAÇÃO DO AMBIENTE INFORMACIONAL 

 

1. A PROGRAD divulga, de forma ampla, a maneira como as informações acadêmicas devem 

ser geridas, no que se refere às etapas da produção, do uso e do compartilhamento para o 

desenvolvimento das atividades administrativas. 
_______(    )______________(    )_______________(    )______________(    )_____________(    )______ 

          Discordo                Discordo                       Neutro                       Concordo                  Concordo 

        totalmente               parcialmente                                                parcialmente             totalmente 
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2. Os servidores participam de reuniões que têm como pauta a discussão sobre o 

estabelecimento de procedimentos para a produção, uso e compartilhamento adequado das 

informações. 
_______(    )______________(    )_______________(    )______________(    )_____________(    )______ 

          Discordo                Discordo                       Neutro                       Concordo                  Concordo 

        totalmente               parcialmente                                                parcialmente             totalmente  
 

3. A política informacional da PROGRAD pode ser discutida de forma democrática no 

ambiente laboral. 
_______(    )______________(    )_______________(    )______________(    )_____________(    )______ 

          Discordo                Discordo                       Neutro                       Concordo                  Concordo 

        totalmente               parcialmente                                                parcialmente             totalmente 

 

4. Aspectos políticos influenciam a produção, o uso e o compartilhamento de informações. 
_______(    )______________(    )_______________(    )______________(    )_____________(    )______ 

          Discordo                Discordo                       Neutro                       Concordo                  Concordo 

        totalmente               parcialmente                                                parcialmente             totalmente 

 

5. A PROGRAD estabelece e divulga com clareza os tipos de comportamento e cultura 

ligados à informação que deseja ter de seus servidores. 
_______(    )______________(    )_______________(    )______________(    )_____________(    )______ 

          Discordo                Discordo                       Neutro                       Concordo                  Concordo 

        totalmente               parcialmente                                                parcialmente             totalmente 

 

6. Os servidores recebem reconhecimento em relação aos seus comportamentos 

informacionais, como por exemplo, produzir, usar e compartilhar corretamente as 

informações. 
_______(    )______________(    )_______________(    )______________(    )_____________(    )______ 

          Discordo                Discordo                       Neutro                       Concordo                  Concordo 

        totalmente               parcialmente                                                parcialmente             totalmente 

 

7. A PROGRAD estimula a capacitação de seus servidores contribuindo para sensibilização 

dos comportamentos informacionais que considera importantes. 
_______(    )______________(    )_______________(    )______________(    )_____________(    )______ 

          Discordo                Discordo                       Neutro                       Concordo                  Concordo 

        totalmente               parcialmente                                                parcialmente             totalmente 

 

8. Há incentivo por parte da gestão da PROGRAD para que os servidores tenham condições 

de agregar valor às informações que produzem, usam e compartilham. 
_______(    )______________(    )_______________(    )______________(    )_____________(    )______ 

          Discordo                Discordo                       Neutro                       Concordo                  Concordo 

        totalmente               parcialmente                                                parcialmente             totalmente 

 

9. A Assessoria Técnica da PROGRAD auxilia os servidores na identificação de suas 

necessidades informacionais e na obtenção de informações de informações para execução das 

atividades administrativas. 
_______(    )______________(    )_______________(    )______________(    )_____________(    )______ 

          Discordo                Discordo                       Neutro                       Concordo                  Concordo 

        totalmente               parcialmente                                                parcialmente             totalmente 

 

 

 



189 

 

 

10. Há avaliação sistemática dos canais informacionais disponíveis para aprimorar o 

gerenciamento informacional na PROGRAD. 
_______(    )______________(    )_______________(    )______________(    )_____________(    )______ 

          Discordo                Discordo                       Neutro                       Concordo                  Concordo 

        totalmente               parcialmente                                                parcialmente             totalmente 

 

11. Busca-se estabelecer uma padronização de procedimentos para otimização do 

gerenciamento das informações na Pró-Reitoria. 
_______(    )______________(    )_______________(    )______________(    )_____________(    )______ 

          Discordo                Discordo                       Neutro                       Concordo                  Concordo 

        totalmente               parcialmente                                                parcialmente             totalmente 

 

12. Os usuários são considerados importantes fontes de informação na reestruturação dos 

processos de gerenciamento informacional na PROGRAD. 
_______(    )______________(    )_______________(    )______________(    )_____________(    )______ 

          Discordo                Discordo                       Neutro                       Concordo                  Concordo 

        totalmente               parcialmente                                                parcialmente             totalmente 

 

13. Os ambientes virtuais que disponibilizam informações são bem estruturados, de maneira 

que permitem fácil acesso às informações da qual você necessita para execução de atividades 

administrativas. 
_______(    )______________(    )_______________(    )______________(    )_____________(    )______ 

          Discordo                Discordo                       Neutro                       Concordo                  Concordo 

        totalmente               parcialmente                                                parcialmente             totalmente 

14. A PROGRAD possibilita direcionar os servidores aos locais onde estão as informações 

necessárias para a realização de suas atividades laborais. 
_______(    )______________(    )_______________(    )______________(    )_____________(    )______ 

          Discordo                Discordo                       Neutro                       Concordo                  Concordo 

        totalmente               parcialmente                                                parcialmente             totalmente 

 

 

Espaço reservado para inserir comentários relativos à gestão da informação na PROGRAD não 

contemplados nas questões acima. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro(a) servidor(a), muito obrigada pela colaboração! 
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APÊNDICE B – Entrevista 

 

 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

 

 

 

1ª parte - Caracterização do informante  

 

1. Faixa Etária:  

 (   ) 36 a 45 anos (   ) 46 a 55 anos   

 

2. Nível de escolaridade:  

 (   ) Mestrado  

  (   ) Completo  (   ) Incompleto 

 

 (   ) Doutorado 

  (   ) Completo  (   ) Incompleto 

 

   

3. Área de formação da última titularidade: 

 

4. Cargo na UFRN: 

 (   ) Assistente Administrativo  

 (   ) Técnico de Nível Superior  

 (   ) Docente  

 

5. Setor da PROGRAD:  

(   ) Diretoria de Administração e Controle Acadêmico  

(   ) Diretoria de Desenvolvimento Pedagógico 

(   ) Assessoria Técnica 

(   ) Direção da PROGRAD  

 

6. Tempo na instituição:  

(   ) Entre seis e dez anos (   ) Entre 11 e 15 anos (   ) Mais de 15 anos 

 

7. Tempo no setor: 

(   ) Entre um e dois anos (   ) Entre três e seis anos 

(   ) Entre sete e 10 anos (   ) Mais de 10 anos  
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2ª parte - Gestão da Informação 

 

 

1. Você tem conhecimento da existência de um setor na UFRN que avalia fontes de 

informação externas para subsidiar a tomada de decisão em nível estratégico? 

 

 

2. Em sua opinião, a UFRN tem capacidade de prever mudanças em sua área de atuação a 

partir das informações externas disponíveis?  

 

 

3. Você considera que a PROGRAD representa um ambiente organizacional colaborativo, em 

que há união de esforços das pessoas em busca do atendimento pleno de suas demandas? 

 

 

4. Do seu ponto de vista, as habilidades e competências individuais são critérios que 

influenciam na alocação e realocação dos servidores na Pró-Reitoria? 

 

 

5. Você tem conhecimento se há uma política informacional em uso na PROGRAD?  

 

 

6. Em sua opinião, a Pró-Reitoria monitora de forma sistemática, como os servidores 

produzem, usam e compartilham as informações no ambiente interno?  

 

 

7. Em relação à implementação de um processo de gerenciamento das informações na 

PROGRAD, você considera que há necessidade de definir processos estratégicos para sua 

aplicação? 

 

8. Em sua opinião, os ambientes virtuais que disponibilizam informações da Pró-Reitoria são 

aprimorados continuamente para melhor atender às necessidades de informação de seus 

usuários, inclusive em nível estratégico? 
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APÊNDICE C - Carta de apresentação 

 

 

Ao(À) Senhor(a) 

Servidor(a) da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

 

Assunto: Coleta de dados referente à pesquisa científica 

Senhor(a) Servidor(a), 

 

 Sou mestranda do Curso de Mestrado Profissional em Gestão da Informação e do 

Conhecimento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, oferecido pelo Programa de 

Pós-Graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento - PPGIC e servidora técnica-

administrativa desta instituição, realizando um estudo na PROGRAD/UFRN, com o Título: 

GESTÃO ECOLÓGICA DA INFORMAÇÃO: um estudo aplicado à Pró-Reitoria de 

Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob orientação da 

Professora Drª. Andréa Vasconcelos Carvalho. 

 A pesquisa em desenvolvimento tem como objetivo propor a otimização da gestão da 

informação de um processo estratégico da PROGRAD/UFRN. 

 Para alcançar esse objetivo é necessário descrever a avaliação dos servidores sobre 

gestão da informação na Pró-Reitoria, sob a perspectiva da ecologia da informação. 

 Sendo assim, solicito sua participação voluntária em responder ao questionário em 

anexo. O preenchimento dos testes leva aproximadamente 20 minutos. Ao finalizar o 

preenchimento, passarei em cada setor recolhendo o documento.  

 Receber o seu retorno e dos demais servidores da PROGRAD/UFRN, será uma 

oportunidade de diagnosticar a gestão da informação na Pró-Reitoria, podendo servir como 

uma referência para a gestão no sentido viabilizar possíveis ajustes, aperfeiçoando-a. 

 Desde já agradeço sua valiosa participação e contribuição nesta pesquisa. 

  

 

Sandra Cristina de Santana 
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Título da Pesquisa: A GESTÃO ECOLÓGICA DA INFORMAÇÃO NA UFRN: uma 

aplicação na Pró-Reitoria de Graduação. 

Nome do Orientador(a): Profª. Drª. Andréa Vasconcelos Carvalho 

Nome da Pesquisadora/Aluna: Sandra Cristina de Santana 

 

1. Natureza da pesquisa: o sra (sr.) está sendo convidada (o) a participar desta 

pesquisa que tem como finalidade propor a otimização da gestão da informação de um 

processos estratégico da PROGRAD/UFRN, sob a perspectiva da ecologia da 

informação. 

2. Participantes da pesquisa: 05 servidores da Pró-Reitoria de Graduação. 

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo a sra (sr) permitirá que a 

pesquisadora Sandra Cristina de Santana possa desenvolver um estudo que objetiva 

contribuir para evolução no desenvolvimento de atividades no ambiente 

organizacional da Pró-Reitoria de Graduação da UFRN. 

 A sra (sr.) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar 

participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para a sra (sr.). 

Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do 

telefone da pesquisadora do projeto. 

4. Sobre as entrevistas: As entrevistas serão previamente agendadas com os 

participantes e seguirá um roteiro semiestruturado, com duração média de 30 minutos. 

5. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não traz complicações legais. 

6. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente a pesquisadora e a orientadora terão conhecimento dos dados. 

7. Benefícios: ao participar desta pesquisa a sra. (sr.) não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, esperamos que este estudo colaborativo entre pesquisadora e demais 

servidores da Pró-Reitoria de Graduação da UFRN contribua para a melhoria 

sistemática da gestão da informação no setor, estabelecendo ações de intervenção que 

promovam mudanças no atual contexto desse ambiente institucional, buscando assim 

a otimização dos recursos disponíveis e a melhoria na prestação de serviços aos seus 
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usuários. A pesquisadora se compromete a divulgar os resultados obtidos e discutir 

constantemente com os participantes a implementação da intervenção no contexto 

organizacional do setor proposta neste estudo. 

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem. 

 

       Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo 

de consentimento, e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste 

estudo. 

 

___________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

______________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

__________________________________ 

Assinatura do Pesquisador(a) 

___________________________________ 

Assinatura do Orientador(a)  

 

 

Pesquisadora: Sandra Cristina de Santana Tel:  
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APÊNDICE E – Roteiro dos Grupos Focais 

 

 

 

Primeiro Grupo Focal: Reflexão inicial sobre a proposta 

 

 

Segundo Grupo Focal: Delineando a proposta de intervenção 

 

 

Terceiro Grupo Focal: Análise pós-implementação da funcionalidade  
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APÊNDICE F – Termo de Autorização para Gravação de Voz  

 

 

Eu,__________________________________________________________________, 

depois de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada ―GESTÃO ECOLÓGICA 

DA INFORMAÇÃO: um estudo aplicado à Pró-Reitoria de Graduação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão 

usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha 

voz, AUTORIZO, por meio deste termo, a pesquisadora Sandra Cristina de Santana a realizar 

a gravação de minha voz sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora 

acima citada em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisadora Sandra Cristina de Santana e após esse período serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal, ____/____de 2017. 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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APÊNDICE G – Questionário  

 

 

Este instrumento integra uma dissertação de mestrado que tem como objetivo geral 

propor a otimização da gestão da informação de um processo estratégico da 

PROGRAD/UFRN.  

Para atingir tal objetivo é necessário conhecer a avaliação que os servidores da 

PROGRAD/UFRN fazem da funcionalidade Dossiê Eletrônico do Aluno, disponível no 

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), utilizada no Processo 

Seletivo de Reocupação de Vagas Residuais 2017.2, da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte 

O questionário é bem simples e você levará, aproximadamente, 10 minutos para 

respondê-lo. 

 

1ª PARTE - CARACTERIZAÇÃO DO INFORMANTE  

 

1. Faixa Etária:  

(   ) 25 a 30 anos (   ) 31 a 36 anos  

 

2. Nível de escolaridade:  

(   ) Nível Médio Completo  

(   ) Ensino Superior 

  (   ) Completo  (   ) Incompleto 

(   ) Especialização  

  (   ) Completa  (   ) Incompleta 

(   ) Mestrado 

  (   ) Completo  (   ) Incompleto 

 

3. Área de formação da última titulação: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

4. Cargo na UFRN: 

(   ) Auxiliar Administrativo  

(   ) Assistente Administrativo  

(   ) Técnico de Nível Superior  

 

5. Nível Hierárquico que ocupa: 

(   ) Operacional (sem função gratificada)    

(   ) Tático (com função gratificada) 

  

 

6. Tempo na instituição:  
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(   ) Até três anos  (   ) Entre quatro e seis anos 

2ª PARTE – AVALIAÇÃO DO USO DA FUNCIONALIDADE 

 

1. Você já tinha conhecimento da existência da funcionalidade Dossiê Eletrônico do Aluno no 

SIGAA? 

 

 

 

2. Considerando o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2010-2019 da UFRN, você 

observa se a implementação do cadastramento exclusivamente eletrônico está contemplado 

em alguma das metas do PDI? Em caso de resposta afirmativa, sabe informar em qual meta? 

 

 

 

3. Qual é a sua opinião sobre a possibilidade de implementação do cadastro de discentes de 

forma exclusivamente eletrônica? 

 

 

 

4. Em relação ao equipamento utilizado para digitalização dos documentos pessoais dos 

candidatos, você tem alguma consideração a fazer? Se sim, qual(is) é(são)? 

 

 

 

5. Ao realizar o procedimento para a utilização da funcionalidade Dossiê Eletrônico do Aluno 

no sistema acadêmico, você encontrou alguma barreira, obstáculo ou dificuldade? Em caso 

positivo, indique quais. 

 

 

 

6. Você tem alguma sugestão para aprimorar o uso dessa funcionalidade? Se sim, qual(is) 

é(são)? 

 

 

 

7. Caso você deseje fazer comentários relativos à avaliação da funcionalidade Dossiê 

Eletrônico do Aluno não contemplados nas questões acima, utilize o espaço abaixo para isso. 

Suas considerações são muito importantes para o aprimoramento dessa funcionalidade. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Caro(a) servidor(a), muito obrigada pela colaboração! 


