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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho apresenta os resultados de uma atuação prática de facilitação interna 

para o desenvolvimento da Modelagem do Macroprocesso de Manejo Florestal e 

Licenciamento Ambiental realizada no Núcleo de Gestão Integrada de Itaituba 

contribuindo para a melhoria do macroprocesso e do NGI de Itaituba. O trabalho foi 

realizado entre os meses de maio e julho de 2016, no qual foram realizadas 

entrevistas e reuniões com servidores do NGI envolvidos com o processo. Os 

produtos elaborados foram a Análise do Processo (Modelo AS-IS), o Desenho do 

Processo (Modelo TO-BE) e a Manualização do Processo (Modelo TO-DO).  

 

Palavras chaves: modelagem de processos, autorização direta, manejo florestal, 

licenciamento ambiental, núcleo de gestão integrada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMÁRIO 
 
 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................ 07 

 1.1. Tema.................................................................................................. 07 

 1.2. Unidade de Aplicação ....................................................................... 07 

 1.3. Objetivos............................................................................................ 11 

2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA...................................... 11 

3. REFERENCIAL TEÓRICO........................................................................... 12 

4. RESULTADOS............................................................................................. 14 

5. CONCLUSÃO............................................................................................... 21 

6. 

 

REFERÊNCIAS............................................................................................ 22 

 Anexo........................................................................................................... 23 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Tema 

 

O Núcleo de Gestão Integrada de Itaituba – NGI Itaituba está localizado no 

interflúvio Tapajós-Xingu, uma das regiões mais valiosas em sociobiodiversidade da 

Amazônia e do Brasil. No entanto, esta riqueza vem sofrendo diversos tipos de 

ameaças, como desmatamento para retirada de madeira, garimpagem, grilagem de 

terras, projetos de grandes obras de infraestrutura, entre outras. Estas ameaças, 

unidas à imensa área territorial e à falta de recursos humanos, materiais e 

financeiros que o núcleo enfrenta, impõem desafios à gestão das UCs da região. 

O NGI Itaituba está estruturado em macroprocessos, no qual equipes 

especializadas são responsáveis por temas específicos para todas as unidades de 

conservação. O presente trabalho pretende modelar o macroprocesso de Manejo 

Florestal e Licenciamento Ambiental (MFLA) do NGI Itaituba, buscando representar 

seu estado atual e propor melhorias para o futuro, não só do macroprocesso em 

questão, mas também do NGI como um todo. 

 

1.2. Unidade de Aplicação 

 

Um núcleo de gestão integrada agrupa unidades de conservação planejadas e 

geridas a partir de uma perspectiva regional, procurando estruturar políticas e ações 

de conservação da biodiversidade e de uso sustentável dos recursos naturais em 

formas mais efetivas de gerenciamento (Port. ICMBio n° 229/2016). Com a gestão 

integrada, busca-se a otimização da gestão de um grupo de UCs. 

Em razão da escassez de recursos humanos, financeiros e materiais das UCs do 

sudoeste do estado do Pará, somada ao cenário de profundos conflitos e pressões 

sobre a sociobiodiversidade da região, foi instituído, por meio da Portaria ICMBio n° 

228 de 11 de maio de 2016, o NGI Itaituba. O núcleo apresenta como objetivos 

gerais: (i) alcançar maior eficácia e efetividade na conservação da biodiversidade 

protegida e no uso sustentável dos recursos naturais e (ii) obter ganhos gerenciais 

advindos da gestão em escala, da maior especialização das ações gerenciais, da 

melhor expressão das complementariedades funcionais das UCs participantes e da 
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adoção de uma abordagem ecossistêmica na gestão do conjunto das áreas 

protegidas (Port. ICMBio n° 228/2016, art. 2°). 

O NGI Itaituba integra a gestão de doze UCs do sudoeste do Pará, cujas sedes 

estão localizadas no município de Itaituba: Área de Proteção Ambiental do Tapajós; 

Florestas Nacionais de Altamira, do Amana, do Crepori, de Itaituba I, de Itaituba II, 

do Jamanxim e do Trairão; Parques Nacionais da Amazônia, do Jamanxim e do Rio 

Novo; e Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo. O Núcleo protege, 

assim, uma área total de aproximadamente 9,2 milhões de hectares (figura 1). 

O NGI Itaituba vincula-se à Coordenação Regional 3, localizada em 

Santarém/PA, e está estruturado em duas instâncias: Gerencial e Operacional 

(figura 2). A primeira é responsável pelos processos de gestão organizacional, como 

articulação interna e externa, coordenação dos processos e acompanhamento das 

ações. Já a segunda é responsável pelos processos de gestão organizacional e 

execução de atividades finalísticas e de suporte operacional.  

O núcleo está subdividido em quatro blocos territoriais, assim estabelecidos: 

Bloco Territorial 1, formado pelo Parna da Amazônia e Flonas do Amana e do 

Trairão; Bloco Territorial 2, formado pelo Parna do Jamanxim e Flonas de Itaituba I e 

de Itaituba II; Bloco Territorial 3, formado pela APA do Tapajós, Flona do Crepori e 

Parna do Rio Novo; e Bloco Territorial 4, formado pela Rebio Nascentes da Serra do 

Cachimbo e Flonas de Altamira e do Jamanxim. Cada um destes blocos territoriais 

tem uma chefia, assim, a Instância Gerencial apresenta quatros chefes, 

responsáveis pelo gerenciamento das doze UCs da região. 

Por sua vez, a Instância Operacional é formada pela Equipe de Suporte 

Operacional e por seis Equipes Técnicas Finalísticas, sendo que estas constituem 

os seis Macroprocessos do NGI Itaituba: (i) Gestão Socioambiental, (ii) Manejo 

Florestal e Licenciamento Ambiental, (iii) Plano de Manejo, (iv) Proteção, (v) 

Regularização Fundiária e (vi) Uso Público e Pesquisa. As equipes técnicas realizam 

ações visando à conservação do território, enquanto que a equipe de suporte 

operacional realiza atividades de apoio para a execução dos macroprocessos 

finalísticos e de gestão organizacional. Além disso, cada uma das sete equipes 

apresenta um Ponto Focal, responsável pela coordenação das atividades e 

comunicação entre as equipes e com a Instância Gerencial. 

Os servidores do núcleo de Itaituba, com exceção dos chefes, pertencem a uma 

das sete equipes da Instância Operacional, deste modo, trabalham com as 
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atividades relacionadas aos macroprocessos aos quais estão vinculados, ao invés 

de trabalharem com as atividades das UCs nas quais estão lotados (figura 2). 

 

 

Figura 1 - Contexto regional do NGI Itaituba. 
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Figura 2 - Estrutura organizacional do NGI Itaituba. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo Geral 

 

Modelar o macroprocesso de “Manejo Florestal e Licenciamento Ambiental” do 

Núcleo de Gestão Integrada de Itaituba. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

(1) Levantar a legislação e as normativas que regem o tema, (2) identificar as 

principais etapas do macroprocesso, as atividades e os responsáveis e (3) identificar 

problemas e propor melhorias para o macroprocesso. 

 

2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

 

O trabalho foi realizado em três etapas: (1) levantamento bibliográfico e da 

legislação e normativas que regem o tema, (2) entrevistas individuais com servidores 

do NGI Itaituba relacionados com o macroprocesso MFLA e (3) reunião de validação 

com servidores do núcleo de Itaituba também envolvidos com o macroprocesso. 

A partir das entrevistas e da validação, foram elaborados três produtos principais: 

Análise do Processo (Modelo AS-IS), no qual procuramos descrever o estado atual 

do macroprocesso, Desenho do Processo (Modelo TO-BE), no qual procuramos 

descrever o estado futuro desejado para o macroprocesso, e Manualização do 

Processo (Modelo TO-DO), no qual procuramos descrever as tarefas realizadas no 

macroprocesso para a consecução das atividades. 

As entrevistas individuais foram feitas com seis servidores do NGI Itaituba: Bruno 

Rafael Miranda Matos (chefe do Bloco Territorial 3); Carlos Adriano Ferreira Bentes 

(Equipe de Suporte Operacional); Igor de Lima Basílio da Silva, Maila Ferreira de 

Aguiar e Nere Leila Alves Ribeiro (Equipe Técnica MFLA); e Áderson Araújo Avelar 

(Equipe Técnica de Proteção). As entrevistas foram realizadas a partir de um roteiro 

criado para esse fim (Anexo). Após as entrevistas com os servidores, foi elaborada a 

primeira versão da Análise de Processo (Modelo AS-IS). 

Após, foi realizada reunião com servidores do núcleo envolvidos com o 

macroprocesso com os objetivos de: (i) validar a Análise do Processo (AS-IS) 
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realizada na etapa anterior e (ii) elaborar o Desenho do Processo (TO-BE). A 

reunião foi feita com cinco servidores do NGI Itaituba: Adriano José Barbosa Souza 

(Chefe do Bloco Territorial 2), Bruno Rafael Miranda Matos (Chefe do Bloco 

Territorial 3), Rodrigo Cambará Printes (Chefe do Bloco Territorial 4), Carlos Adriano 

Ferreira Bentes (Equipe de Suporte Operacional) e Igor de Lima Basílio da Silva 

(Equipe Técnica MFLA). 

Finalmente, para a Manualização do Processo, foram realizadas entrevistas 

individuais com servidores da Equipe Técnica MFLA:  Igor de Lima Basílio da Silva, 

Maila Ferreira de Aguiar e Nere Leila Alves Ribeiro, sendo o primeiro o ponto focal 

da equipe. 

Para a representação gráfica dos produtos, foi adotada a Notação para 

Mapeamento de Processos de Trabalho – BPMN (sigla em inglês para Business 

Process Modeling Notation) e utilizado o software Bizagi Process Modeler, que 

permite desenhar e documentar processos de trabalho. No BPMN, as atividades 

desenvolvidas estão demonstradas por retângulos azuis, os entregáveis em verde, 

enquanto os demandantes em preto (quando são dois ou mais demandantes) ou em 

vermelho (quando o demandante é apenas um). 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Unidades de conservação são reconhecidas como um dos instrumentos mais 

eficazes para a conservação da natureza, no entanto, para que alcancem seus 

objetivos de forma satisfatória, é necessário que sejam geridas de forma adequada. 

Na atualidade, vem ganhando força a estratégia de gestão integrada de UCs 

limítrofes, pois ela possibilita, entre outros benefícios, ampliar a escala de 

conservação da biodiversidade e otimizar a utilização de recursos humanos, 

financeiros e materiais. A partir de uma visão sistêmica do território, a condução das 

ações realizadas em um grupo de Unidades é feita de maneira compartilhada, com 

metas e objetivos que levam a uma visão de futuro comum entre elas (Sales 2012). 

Pensando neste modelo de gestão, o NGI de Itaituba procura agir numa visão de 

macroprocessos, nos quais equipes especializadas são responsáveis por temas 

específicos para todas as unidades de conservação. Entre os macroprocessos que 

compõem o núcleo, está o macroprocesso de Manejo Florestal e Licenciamento 

Ambiental (MFLA). 



13 
 

 

Um processo é um fluxo coordenado de atividades executadas por pessoas (ou 

máquinas) que podem ultrapassar os limites de departamentos ou funções para 

alcançar uma meta (Chang 2006). Processos começam com eventos específicos e 

podem resultar na conclusão do processo ou em handoff para outro processo, que 

seria o momento em que um produto ou informação passa de uma ator/função para 

outro (ABPMP 2013).  

Uma das ferramentas mais importantes para uma adequada gestão por 

processos é a Modelagem dos Processos, que nada mais é do que a representação 

gráfica da sequência de atividades realizadas pelos atores envolvidos com o 

processo. Esta modelagem representará, de forma clara e objetiva, a estrutura e o 

funcionamento básico do processo (Pavani & Scucuglia 2011). 

A modelagem de processos objetiva otimizar os processos executados em uma 

organização, podendo ser dividida em duas etapas: Análise de Processos (AS-IS) e 

Desenho de Processos (TO-BE) (ABPMP 2013). 

Na Análise de Processos, procuramos descrever o estado atual do processo, por 

meio do mapeamento das atividades realizadas pelos atores envolvidos com o 

processo. Tal análise possibilita um entendimento das atividades do processo, a 

verificação da capacidade de atender às metas desejadas e a identificação de 

handoffs, que podem resultar em desconexões no processo (ABPMP 2013). 

No Desenho de Processos, procuramos descrever o estado futuro desejado para 

o processo, ou seja, a sequência de atividades que gostaríamos que fosse feita 

pelos atores. Essa etapa envolve a compreensão dos processos atuais e uma 

análise de como a operação pode ser melhorada ou modificada para atingir um 

resultado desejado (ABPMP 2013). 

Uma outra etapa para a modelagem de processos que traz benefícios às 

instituições é a Manualização de Processos (TO-DO): partindo do conceito de que 

uma atividade é um conjunto de tarefas, é interessante, após o mapeamento das 

atividades, proceder-se com a descrição das tarefas realizadas pelos atores (Pavani 

& Scucuglia 2011). 

Agindo desta forma, inúmeros benefícios para a instituição podem ser obtidos 

com a modelagem de processos: melhoria de desempenho, estabelecimento de 

padrões de trabalho, identificação de oportunidades de melhoria, desenho de novo 

processo, medição de desempenho, entre outros (Pavani & Scucuglia 2011). 

A modelagem de processos é, assim, uma atividade fundamental para o 
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gerenciamento de uma organização, e poderia ser aplicado na gestão de unidades 

de conservação, possibilitando que os objetivos de criação dessas áreas sejam 

atingidos, o que garantiria a proteção e conservação do meio ambiente para as 

futuras gerações. No NGI Itaituba, cada tema a ser trabalhado é considerado um 

macroprocesso, no qual o fluxo de atividades envolve diferentes instâncias e atores, 

assim, a modelagem dos macroprocessos é indicada para a melhoria de 

desempenho do núcleo e da gestão das UCs. 

 

4. RESULTADOS 

 

O trabalho no NGI Itaituba gerou três principais produtos relacionado ao 

macroprocesso de Manejo Florestal e Licenciamento Ambiental:  Análise do 

Processo (figura 3), Desenho do Processo (figura 4) e Manualização do Processo 

(figuras 5 e 6). Um detalhe importante é que as atividades desenvolvidas pelos 

atores, e descritas no BPMN, restringiram-se ao NGI Itaituba. 

Três principais atores estão diretamente envolvidos com o macroprocesso em 

voga: Instância Gerencial, Suporte Operacional e Equipe Técnica MFLA. Além 

destes três participantes, verificou-se que outras duas equipes acabam 

relacionando-se com o macroprocesso – Equipes Técnicas de Proteção e de 

Regularização Fundiária –, pois informações obtidas durante as atividades da 

Equipe Técnica MFLA são enviadas a essas equipes. Nas figuras 3 e 4, estes cinco 

atores integram as raias no BPMN. 

Ao longo do desenvolvimento do trabalho, notou-se que as atividades 

relacionadas com o macroprocesso MFLA podem ser divididas em três temas 

principais: Autorizações Diretas (AD), Concessão Florestal e Licenciamento 

Ambiental. 

Autorizações Diretas (autorizações diretas para atividades com potencial impacto 

às UCs) são o principal produto gerado pelo macroprocesso MFLA. As principais 

solicitações de AD são feitas por comunitários quem vivem dentro de UCs ou em seu 

entorno, e se referem fundamentalmente a solicitações para limpeza de pasto e para 

limpeza de ramal. Notou-se, também, que a maior parte das solicitações envolvem 

pequenos produtores próximos ao Parque Nacional da Amazônia (limpeza de pasto 

e ramal) e produtores com maiores porções de terra na Floresta Nacional do 

Jamanxim (limpeza de pasto). 
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Já os temas Concessão Florestal e Licenciamento Ambiental geraram poucos 

produtos até o momento. O primeiro restringiu-se a solicitações de autorização direta 

para limpeza de ramal em áreas de concessão florestal ─ optou-se por manter esse 

tema isoladamente, pois as demandas relacionadas às concessões florestais irão se 

intensificar no futuro. Já o tema Licenciamento Ambiental restringiu-se a 

manifestações do ICMBio sobre termos de referência elaborados pelo Ibama para 

estudos de impacto ambiental ─ as demandas relacionadas ao tema também irão 

aumentar quando a equipe começar a receber solicitações de autorizações para 

mineração e garimpagem, principalmente para a APA do Tapajós. 

 

4.1. Análise do Processo (Modelo AS-IS) 

 

O primeiro produto elaborado no trabalho foi a Análise do Processo (AS-IS), ou 

seja, a modelagem do estado atual do macroprocesso MFLA. Para tornar o 

mapeamento mais didático e facilitar a visualização da sequência de atividades, os 

demandantes do macroprocesso foram divididos em: demandante interno ao ICMBio 

(por exemplo, ICMBio-Sede e Coordenação Regional 3) e demandante externo ao 

ICMBio (por exemplo, prefeituras e comunitários). 

O processo começa quando alguma demanda – interna ou externa ao ICMBio – 

relacionada ao tema chega no NGI de Itaituba. Quando o demandante é interno, em 

função da implantação do SEI (Sistema Eletrônico de Informações), as atividades 

iniciam-se diretamente na Equipe Técnica MFLA, que prossegue com a análise 

técnica da demanda, ou na Instância Gerencial, que analisa a demanda e decide se 

esta pode ser resolvida nesta instância (e responde diretamente ao demandante) ou 

se deve ser enviada para a Equipe Técnica MFLA. Se a Instância Gerencial 

despacha a demanda para a equipe técnica, esta analisa a demanda, elabora 

Parecer Técnico e o encaminha à Instância Gerencial, que elabora o documento 

final e o despacha diretamente ao demandante através do SEI (figura 3). 
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Figura 3 - Modelo AS-IS do Macroprocesso de Manejo Florestal e Licenciamento Ambiental do NGI Itaituba. 
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Já quando o demandante é externo, atualmente no NGI Itaituba, o processo 

pode começar na Instância Gerencial ou no Suporte Operacional, pois ambos 

compartilham a mesma sala. 

Quando a demanda é de órgão ou instituição externa, é recebida pelo Suporte 

Operacional, que preenche planilha de entrada de documentos, abre processo no 

SEI e comunica a demanda para a Instância Gerencial, que decide se a questão 

pode ser resolvida nesta instância ou se deve ser encaminhada à Equipe Técnica 

MFLA. Quando esta recebe a demanda, elabora Parecer Técnico e o encaminha à 

Instância Gerencial. Esta instância elabora o documento final e pode encaminhar a 

resposta diretamente ao demandante ou despachar o documento ao Suporte 

Operacional. Este, quando recebe o documento, preenche planilha de controle de 

saída de documentos e encaminha ao demandante. 

Quando o demandante externo é algum comunitário da região, a demanda pode 

ser recebida pelo Suporte Operacional ou pela Instância Gerencial. Quando é 

recebida pelo Suporte Operacional, este encaminha a demanda para a Instância 

Gerencial ou para a Equipe Técnica MFLA, que decidem se a demanda está 

relacionada a alguma das UCs e prossegue com o processo, ou se não está 

relacionada com as Unidades. Quando a demanda está relacionada com algumas 

das UCs, a Instância Gerencial ou a Equipe Técnica MFLA preenchem 

requerimento, enviam-no ao Suporte Operacional, que prossegue como descrito 

anteriormente. 

 

4.2. Desenho do Processo (Modelo TO-BE) 

 

O segundo produto elaborado no trabalho foi o Desenho do Processo (TO-BE), 

ou seja, a modelagem do estado futuro desejado do macroprocesso MFLA, a partir 

de sugestões de melhorias feitas pelos servidores do NGI Itaituba em reunião de 

validação. 

A principal sugestão de melhoria foi separar Instância Gerencial e Suporte 

Operacional. Com isso, a ideia seria o Suporte Operacional ficar responsável pelo 

recebimento das demandas externas e encaminhá-las primariamente para a 

Instância Gerencial, que daria prosseguimento ao processo. Com estas sugestões, a 

sequência de atividades sofreria grandes alterações na fase inicial, como pode ser 

visualizado na figura 4. 
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Figura 4 - Modelo TO-BE do Macroprocesso de Manejo Florestal e Licenciamento Ambiental do NGI Itaituba.
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Outra sugestão de melhoria para o macroprocesso foi que a Instância Gerencial 

deveria encaminhar, prioritariamente, a demanda para a Equipe Técnica MFLA, para 

esta, então, realizar a análise técnica. Trabalhando desta forma, a Instância 

Gerencial ficaria responsável apenas pelas atividades para as quais foi criada, ou 

seja, gestão e coordenação organizacional e articulação interna e externa, enquanto 

que a Equipe Técnica ficaria responsável pelas atividades técnicas finalísticas para 

as quais foi criada. 

Merecem destaque, também, sugestões feitas pelos servidores no sentido de se 

padronizar procedimentos e atividades entre as chefias de blocos territoriais e entre 

equipes técnicas, como por exemplo, arquivamento de documentos e processos 

físicos. 

 

4.3. Manualização do Processo (Modelo TO-DO) 

 

Na etapa de manualização do processo foram sequenciadas as tarefas 

realizadas pelos servidores da Equipe Técnica MFLA em dois subprocessos 

principais: Análise Técnica por Vistoria (figura 5) e Análise Técnica por Satélite 

(figura 6). Os produtos destes subprocessos são pareceres técnicos que são 

enviados à Instância Gerencial para prosseguimento do processo. 

 

4.4. Problemas e dificuldades identificadas no macroprocesso 

 

Ao longo das entrevistas e reunião de validação foram identificados problemas e 

dificuldades inerentes ao macroprocesso MFLA e, também, ao Núcleo de Gestão 

Integrada de Itaituba. 

Com relação ao macroprocesso, a maior dificuldade enfrentada pela equipe 

técnica foi a falta de treinamento relacionado com o tema, especialmente em 

licenciamento ambiental, o que faz com que a equipe demande muito tempo em 

busca de legislação e de procedimentos, e na análise técnica das solicitações. 
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Figura 5 - Modelo TO-DO do Subprocesso Análise Técnica por Vistoria. 
 
 

 
Figura 6 - Modelo TO-DO do Subprocesso Análise Técnica por Imagens de Satélite.
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No entanto, as maiores dificuldades foram com relação ao NGI Itaituba: em 

função do núcleo ter sido implantado há pouco tempo, as atividades e 

procedimentos ainda estão em fase de adaptação. Uma das dificuldades é a falta de 

padronização de procedimentos entre chefias de blocos territoriais, que agem de 

forma distintas frente às mesmas demandas, e entre equipes técnicas, que também 

agem de forma diferentes frente a atividades que poderiam ser padronizadas, como 

por exemplo recebimento e arquivamento de documentos. 

Dificuldade que merece destaque, e que gerou discussão nas entrevistas e na 

reunião de validação, foi a adaptação do SEI para o NGI Itaituba: o SEI foi projetado 

para funcionar por UCs isoladas, no qual os servidores têm acesso aos processos 

das Unidades em que estão lotados ou em exercício. No NGI, os servidores das 

equipes técnicas nem sempre trabalham diretamente com as unidades nas quais 

estão lotados, e sim com os temas finalísticos relacionados com os macroprocessos. 

Assim, a decisão tomada foi que o Suporte Operacional ou a Instância Gerencial 

tramitariam, no SEI, os processos para a UC na qual o Ponto Focal da equipe 

técnica está lotado ou em exercício; a partir daí, o Ponto Focal distribuiria os 

trabalhos e processos entre os membros da equipe. 

Outras dificuldades encontradas foram a comunicação falha muitas vezes 

observada entre instâncias e equipes, e problemas crônicos relacionados ao ICMBio 

e ao NGI, como falta de recursos financeiros e de material e equipamentos, e de 

servidores – principalmente na equipe de Suporte Operacional, que, apesar de 

trabalhar com a área administrativa, não tem um servidor dessa área, ou seja, as 

atividades são feitas pelos analistas e técnicos ambientais do núcleo. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

A modelagem do macroprocesso de Manejo Florestal e Licenciamento Ambiental 

do Núcleo de Gestão Integrada de Itaituba foi bastante rica e gerou informações 

importantes a serem aplicadas tanto no macroprocesso em voga, como no próprio 

NGI, que, apesar de implantado há mais de um ano, ainda está em fase de 

adaptação. A proposta seria, se houver tempo e disponibilidade, modelar os demais 

macroprocessos do núcleo, sempre com o objetivo de melhorar a gestão das UCs. 

Espera-se que as três sugestões apresentadas ao longo da atividade sejam 

colocadas em prática no NGI: padronização de arquivamento de documentos e 
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processos físicos gerados nas equipes técnicas, padronização de procedimentos 

entre chefias de blocos territoriais e construção de uma sala para o Suporte 

Operacional. A primeira já começou a ser implantada nas equipes técnicas, 

enquanto que a terceira, que altera de maneira significativa a sequência de 

atividades, dependeria de recursos financeiros. 

Por fim, outro destaque importante a ser mencionado é que a modelagem 

ultrapassou o macroprocesso inicialmente projetado para ser modelado, 

influenciando outros macroprocessos e, também, no funcionamento do NGI Itaituba. 
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Anexo 

 

Roteiro Entrevista ManReg 

 

* Apresentar motivos e objetivos da entrevista. 

 

1. Quem faz solicitação para a equipe? (Chefia, comunitários etc.) 

2. Quais os produtos da equipe? Quais são mais frequentes? 

3. Para quem vão os produtos? 

4. Quem participa do processo dentro do NGI? E fora dele (outros órgãos, 

instituições)? 

5. Existem responsáveis por determinada atividade? Existem funções 

específicas? 

6. Quais as atividades? Qual demanda mais tempo? (Buscar pontos de decisão) 

7. Quais das outras equipes participam do processo? 

8. Algum produto da equipe técnica MFLA vai para alguma outra equipe? 

9. Quem fornece insumos (informações)? 

10. Qual frequência de demanda para a equipe? Qual UC demanda mais? 

11. Existe monitoramento das atividades/produtos? Com que frequência? 

12. Existem formulários ou documentos de referência? 

13. Existem problemas ou pontos críticos já identificados? Algo a ser melhorado? 

14. Quais as tarefas (vistoria, análise de imagens de satélite)? 

15. Quais leis ou normativas regem o tema? 

16. Mais alguma informação relevante? 

 

* Na última semana de junho (primeira semana de julho), haverá validação com 

os participantes envolvidos, buscando melhorias para o processo. 

 

 


