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Temática do Projeto

Eixo Temático vinculado ao PLS 2022-2024
(https://dides.ufms.br/pagina-inicial/oplano/
) que contextualiza a demanda para o projeto
e interesse institucional

V - Qualidade de vida no ambiente de
trabalho

Metas do PLS 2022-2024 vinculadas com a
projeto do projeto (https://dides.ufms.br/
pagina-inicial/o-plano/)

4º Objetivo: Promover a implantação do
Teletrabalho

Meta 1: Realizar estudo para a
implantação formal e regulamentada do
Programa de Gestão - teletrabalho na
UFMS até 2024

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionadas com a proposta

● ODS 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas
as idades.

● ODS 9: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e
sustentável e fomentar a inovação.

● ODS 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros,
resilientes e sustentáveis.

● ODS 12: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

Proposta do Projeto

Título do
projeto

Mapeamento dos Processos da AGINOVA para a adaptação ao
teletrabalho

Objetivo geral
Mapear e adaptar os processos da AGINOVA para a modalidade de
teletrabalho

Objetivos
específicos

● Identificar e coletar informações sobre  os processos da
AGINOVA;

● Documentar os processos usando a metodologia específica;
● Realizar uma análise crítica do método atual em busca de

melhorias;

https://dides.ufms.br/pagina-inicial/oplano/


● Conceber  um método novo e elabora um plano de ação para
implementar novos processos

Resumo do
projeto

O projeto consiste na coleta das informações necessária sobre os
processos da AGINOVA, para assim documentá-los, analisar seus
indicadores, e propor mudanças e melhorias para que os funcionários
da divisão possam realizar suas atividades numa modalidade de
teletrabalho

Metodologia

● Para a coleta de informações ,serão realizadas dinâmicas com as
equipes de cara secretaria para evidenciar quais são as
atividades e etapas a serem mapeadas e se necessário serão
realizadas entrevistas com os envolvidos para sanar dúvidas
específicas.

● Para o mapeamento de processos ,será utilizado o software
Bizagi, que tem como padrão a linguagem BPMN.A simbologia
BPMN, trata-se de uma linguagem padrão, com o objetivo
diminuir a lacuna entre comunicação e execução sendo
considerada a linguagem mais comum quando se trata de
processos.

● Para a execução e gerenciamento do projeto ,será utilizada a
metodologia de Scrum. A metodologia Scrum permite uma
maior geração de valor para o cliente ,pois consegue enxergar o
andamento do projeto e dar feedbacks que serão integrados ao
produto final.

Resultados e
impactos
esperados com
apresentação
de indicadores

Espera-se tornar os processos mais claros ,impactando em um número
menor de erros e retrabalhos e reduzindo o lead time dos processos
tendo um tempo de resposta mais rápido. Além disso, espera-se
auxiliar no processo de adaptação ao teletrabalho ,dado os processos
estarem claros ,auxiliando os funcionários realizarem suas atividades e
entenderem o fluxo dos processos mesmo na modalidade de
teletrabalho.

Indicadores:Lead Time(LT),Número de Erros e Retrabalho, Número de
Atrasos, Duração do Atraso,Número de funcionários em teletrabalho.

Previsão de
produto final a
ser entregue

Para o produto final ,estima-se entregar os arquivos dos processos
mapeados no software Bizagi e caso necessário imagens em pdf dos
processos mapeados para facilitar a visualização.

Cronograma de Ações



Ação Cronograma

Mapear SEEMP
15/06 - 15/08
(8 semanas)

Mapear NIT
15/08 - 15/10
(8 semanas)

Mapear SERIN
15/08 - 15/10
(8 semanas)

Mapear SEARI
15/08 - 15/10
(8 semanas)

Mapear Direção
16/09 - 16/11
(8 semanas)


