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Planejamento Estratégico  da Unidade ou Órgão define  sua missão e suas estratégias  
 
 
    Requisitos para o cumprimento da missão e da estratégia:  
 

• Revisão dos processos de trabalho 
• Revisão das estruturas organizacionais 

 
 

                         
                                           Certificação da Estrutura  
 
 

 A certificação de um órgão define os processos de trabalho e, para dar efetividade 
 aos mesmos, estabelece o número de postos de trabalho e a estrutura gerencial. 

 Este processo deve, necessariamente, estar alinhado com o Planejamento Estratégico do 

 órgão  que por sua vez deve estar alinhado com o Planejamento Estratégico da Unicamp .  
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Deliberação CAD-A-001/2014, de 11/02/2014 
Reitor: José Tadeu Jorge 
Secretária Geral: Lêda Santos Ramos Fernandes 
 
Fixa Diretrizes para a Revisão da Certificação dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa 
2013- 2014. 
O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, na qualidade de Presidente da Câmara de 
Administração do Conselho Universitário, tendo em vista o decidido pela Câmara em sua 286ª Sessão 
Ordinária realizada em 11.02.14, e considerando a necessária revisão da certificação dos Centros e 
Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, fixa as seguintes diretrizes para a elaboração das propostas e 
análise pelos órgãos da administração: 
Artigo 1º – A revisão da certificação dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa incluirá 
ambas as carreiras profissionais: os técnicos-administrativos (carreira PAEPE) e a dos Pesquisadores. 
Artigo 2º – A proposta a ser apresentada pelo Centro ou Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa levará em 
consideração o quadro atual das duas carreiras e a estrutura gerencial certificada em 2003. 
§ 1º – No quadro certificado devem constar as vagas ocupadas, as vagas livres e as vagas reservadas, 
na data de apresentação da proposta. 
§ 2º – A ampliação do quadro dependerá da alocação de recursos a serem definidos no orçamento 
anual. 
§ 3º – A ampliação do quadro será entendida como alteração da certificação e todos os documentos 

pertinentes deverão integrar o processo de certificação.  
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Deliberação CAD-A-001/2014, de 11/02/2014 
 
Artigo 3º – Alterações na estrutura gerencial neste processo de revisão da certificação que produzam 
despesas adicionais serão possíveis apenas em casos excepcionais. 
Parágrafo único – alterações da estrutura gerencial que resultem em redução de despesas serão 
incorporadas ao orçamento de custeio ou de capital do respectivo Centro e Núcleo Interdisciplinar de 
Pesquisa. 
Artigo 4º – A proposta de revisão da Certificação do Centro ou Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa deverá 
conter descrições dos: 
I - principais processos de trabalhos sob sua responsabilidade com a indicação do nível de informatização 
dos processos desenvolvidos pelo mesmo; 
II - perfis dos profissionais alocados e vinculação dos mesmos aos processos de trabalho; 
III - tipos de postos gerenciais do órgão e dos principais processos de responsabilidade dos gerentes; 
IV - perfis dos profissionais que ocupam postos gerenciais com o respectivo número de subordinados; 
V - Perfil de tempo de serviço dos profissionais das carreiras PAEPE e de Pesquisador em atuação no 
órgão; 
VI - Qualquer expansão de quadro deverá ser justificada através dos processos de trabalho (no caso do 
quadro PAEPE) ou de áreas de pesquisas (no caso da carreira de Pesquisador). 
Artigo 5º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação. 
Publicada no D.O.E. em 15/02/2014. 

  
3 

http://www.prdu.unicamp.br/
http://www.unicamp.br/


 

Certificação dos Centros e Núcleos  
  

Este documento apresenta:  
 

 

 Critérios para elaboração do projeto de Certificação:   
 
 

• Otimização do uso de recursos, como um dos valores a serem 
perseguidos quanto às despesas com o quadro de pessoal e 
com os postos gerenciais.  

• Melhoria dos processos  administrativos reduzindo o tempo 
de tramitação, evitando retrabalho e informatizando 
processos revisados. 
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Este documento  apresenta:  
 

 Requisitos da proposta de Certificação:   
 

 • Descrição dos principais processos de trabalhos sob sua de 
responsabilidade exclusiva com a indicação do nível de informatização 
dos mesmos; 

• Descrição dos perfis dos profissionais alocados no C&N e vinculação dos 
mesmos aos processos de trabalho; 

• Descrição dos tipos de postos gerenciais do órgão e dos principais 
processos de exclusiva responsabilidade dos gerentes; 

• Descrição dos perfis dos profissionais que ocupam postos gerenciais com 
o respectivo número de subordinados; 

• Volume de trabalho efetivamente executado, baseado em indicadores 
objetivos e rastreáveis. 

• Perfil de tempo de serviço dos profissionais das carreiras PAEPE e 
Pesquisadores  em atuação no órgão. 
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Metodologia -     Três Etapas: 
 

1. Diagnóstico da Arquitetura Organizacional 

• Objetivo: Nivelar o conhecimento do grupo de trabalho através da 
análise dos documentos que compõem a estrutura organizacional    

2. Modelagem e redesenho da Estrutura Organizacional 

• Objetivo: Desenvolver um desenho (uma arquitetura) que 
represente melhor ou mais adequadamente o C& N. 

3. Encaminhamento da Proposta  
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Etapa 1 – Diagnóstico da Estrutura Organizacional 
 
Foco nos 3 elementos: Processos, Pessoas e Organograma 
 
1.1-Processos:  
 
 
 
 
Ferramenta de apoio: formulário I – Principais Processos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

Analisar Mapa 
Genérico de 

Processos 

Identificar os 
processos 

existentes nos  
C & N 

Listar processos, 
volume de 

trabalho  e o 
nível de 

informatização 
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Etapa 1 – Diagnóstico da Estrutura Organizacional   
1.2- Pessoas: 

Analisar o formulário II  - Perfil dos atuais profissionais da carreira Paepe e de 
Pesquisadores  (fonte: sistema informatizado de certificação) 
                     Relacionar pessoa e processos  

                  Pessoa A   – processo 1 
                                      - processo 2 
                                      - processo 3.... 

  Ferramenta de apoio: formulário II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matrí
cula 

Nome Fun-
ção 

Perfil Escolarida-
de 

Formação Tempo de 
Serviço no 

órgão 

Processos Competên-
cias 

123 José da 
Silva 

Assun-
tos 
Admi-
nistra- 
tivos 

Técni-
co 
Admi-
nistra-
tivo 

Superior Administra-
ção 

10 anos P1.1 - Compras 
P1.2 - Almoxarifado 
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1.3 – Organograma:  - -> atual certificado em 2003  (disponível no  
sistema informatizado de certificação) 
 
 
 
 
A partir da reflexão dos elementos da estrutura organizacional:  
Processos, Pessoas e Organograma,  utilizar as questões da metodologia 
para auxiliar o diagnóstico da estrutura atual. (Item 1.3 da metodologia) 
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Questões para Reflexões  
  

 
 

• Considerando a missão do Centro ou Núcleo, as estratégias e documentos adicionais como Planes e 
Avaliação Institucional, deve-se destacar as questões estratégicas para a organização e analisar as 
que devem ser tratadas do ponto de vista da estrutura organizacional. Já existe alguma indicação de 
que a questão será melhor atendida se a estrutura organizacional for modificada? 
 

•  Avaliar se os processos essenciais estão alinhados a estratégias do Centro ou Núcleo.  
 

•  Identificar as demandas gerais para sistematização dos processos.     
 

•  Identificar nas demandas gerais os padrões, normas, procedimentos necessários para realização das 
atividades desses processos.  
 

•  Identificar as necessidades de melhoria nos fluxos desses processos, através da eliminação dos 
gargalos, e das redundâncias, considerando as possibilidades de juntar, reduzir ou eliminar tais 
processos e simplificar a estrutura organizacional. 
 

 
• Como se pode avaliar a quantidade de pessoas envolvidas nos processos essenciais? 

 
• Como se pode avaliar as competências das pessoas nos postos de trabalho? Estas competências 

atendem as necessidades do órgão? 
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• Existem pessoas com desempenho aquém do necessário ou subaproveitadas em atividades 

importantes? 
 

• O órgão possui uma estrutura verticalizada, centralizada e bastante hierárquica? Ou é mais flexível, 
horizontalizada, propiciando e exigindo estruturas matriciais para o desenvolvimento das atividades?  

•   
• A linha de autoridade (poder de decisão) está bem clara? Existem conflitos por que os papéis não 

estão claros? De que natureza são os conflitos, se existirem?   
 

• Existe duplicação ou sobreposição na estrutura gerencial, comprometendo a relação entre eficiência 
e custos incorridos? 
 

• Os mecanismos de comunicação são suficientes? Permitem clareza e ampla comunicação do 
dirigente com todos os níveis hierárquicos, dos níveis com seus pares e dos níveis com os 
subordinados? 
 

• Existe retrabalho na execução dos processos? 
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Etapa 2 – Modelagem e Redesenho da Estrutura Organizacional  
 
Para cada processo identificar:  
• Perfil dos profissionais necessários para  executar essas atividades.      
 
Exemplo:  
Apoio: formulário IV – Perfil e competência dos profissionais necessários para os 
processos de trabalho 
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Etapa 2 – Modelagem e Redesenho da estrutura organizacional  
    
Agrupar por processos:       Processo 1 + Processo 2   
                                                 Processo 3  
                                                 Processo 4 + Processo 5   
 
 
 
 
 
Agrupamento por processo de trabalho ou função  
  
• O trabalho pode ser agrupado por sua função básica na organização, tais como 

desenvolver pesquisa, administrar acervos bibliográficos, administrar infraestrutura 
geral etc.  

  
• Agrupar é um processo poderoso que organiza o desenho da estrutura na busca da 

racionalização dos recursos financeiros e materiais, norteado pelos princípios da 
eficácia e eficiência.      

Processo 1 + 
Processo 2 

Processo 4 + 
Processo 5 

Processo 3 
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Processo 1 + Processo 2  <- posto gerencial 1 <- pessoa X  
Quais postos gerenciais e quais as competências necessárias para executar essas 
atividades.       

 
• O número de postos gerenciais e suas gratificações (tabela de GR) 

dependerá do número de pessoas  supervisionadas, da complexidade 
dos processos a serem desenvolvidos e do nível de inter-relação entre 
as áreas internas e entre órgãos externos, e da quantidade de áreas 
que foram  agrupadas em níveis hierárquicos mais baixos. 
 

• Para a identificação do posto de trabalho gerencial é importante ter a 
clareza das competências necessárias para sua ocupação, a 
complexidade das tarefas e as habilidades requeridas.   
 

Definir os postos gerenciais e suas competências (item 2.2 da metodologia) 

Processo 1 + 

 Processo 2 

Posto 
Gerencial 1 

Pessoa X 

14 

http://www.prdu.unicamp.br/
http://www.unicamp.br/


 

Certificação dos Centros e Núcleos  
  

Formulário III – Tipos de postos gerenciais e a correlação dos mesmos com os principais processos 

       

Quais postos gerenciais e quais as competências necessárias para executar essas atividades.  

Definir os postos gerenciais e suas competências 

Processo 1 + 

 Processo 2 

Posto 
Gerencial 1 

Pessoa X 

Designação Posto 
Gerencial 

Principais 
Processos 

Servidor 
designado 

Perfil do Posto Gerencial Qtde 
 de 
subordina
-dos 

Formação Competências 

Diretor Diretor de 
compras 

P1.1 – 
Compras 
P1.2 - 
Patrimonio 

José da Silva Especializa-
ção em 
serviços 

Flexibilidade 
Negociação 
Liderança 
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Preparar Desenho do organograma 

Bibliografia sugerida sobre organograma: 
 http://dgi.unifesp.br/seplan/templates/docs/seplan-modelos_de_estruturas_organizacionais_material.pdf 
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Conselho 

Diretoria  
do C& N  

 
Área 1 

Processo 1 + 
Processo 2 

 

 
Área  2 

Processo 4 +  
Processo 5  

 

Célula X  
Processo 3  

Célula 1 b  

Célula 1 a 
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Etapa 2 – Modelagem e Redesenho da estrutura organizacional  
 
Preparar   Funcionograma 
 
Tem por objetivo demonstrar detalhadamente as principais atividades desempenhadas em cada 
subestrutura do organograma. É como se pudéssemos abrir cada um dos órgãos representados no 
organograma, visualizando como estão compostos em termos de colaboradores e quais atividades 
são desenvolvidas em cada uma delas. Portanto, é um gráfico derivativo do organograma. Não há 
funcionograma se não existir organograma. 

 
 
 
 

Código do local:  Nome do local: Número de 
servidores:  

Principais atividades desenvolvidas: 
 

Matrícula Servidor Regime Função  Função 
Gratificada 

Nível 
Salarial 

Carreira Obs 
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Etapa 3 – Encaminhamento da Proposta 

A proposta deverá conter:  
 
• Introdução contendo a caracterização do órgão e uma breve descrição da evolução 

histórica (mudanças) demonstrando a sua atividade principal e perfil do 
público/entidade atendidas e números que demonstrem o seu crescimento das 
atividades ao longo do período 2003-2013;  

• Justificativa das propostas de mudanças organizacionais demonstrando a ligação das 
mesmas com as situações encontradas na etapa de diagnóstico. Completar a 
justificativa com outras ações identificadas que devem ser desenvolvidas 
paralelamente à implantação do novo organograma; 

• Organograma proposto (representação gráfica)  - Proposta justificada do 
detalhamento do organograma proposto destacando as competências de cada área e 
cargo da nova estrutura, respeitando os requisitos definidos na Deliberação CAD-A-
001/2014, de 11/02/2014. 
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• Formulário I – Principais processos categorizados por grandes áreas 
• Formulário II – Perfil dos atuais profissionais da carreira Paepe e Pesquisador 

Formulário III – Tipos de postos gerencias e correlação dos mesmos com os principais 
processos 
 

• Funcionograma: quadro de pessoal por  local, função, cargo, jornada e turno de 
trabalho, identificando as vagas não ocupadas (se existirem) e o extra-quadro 
(estagiários, bolsistas, colaboradores, FUNCAMP, etc);  
 

• Aprovação do órgão colegiado. 
 

 Juntar toda a documentação (proposta de certificação 2014 ) no processo  atual (capa 
azul) de Certificação e encaminhar para PRDU. 
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Etapa 1 
Diagnóstico 

Etapa 2  

Redesenho e 
Modelagem 

Etapa 3 

Encaminhamento 
da Proposta 

PESSOAS 
Formulário II      
e III 

ESTRUTURA 

- Analisar mapa 
genérico 

- Identificar processos 
faltantes 

- Identificar postos de 
trabalho necessários 
nos processos 

- APOIO: Formulário IV 

- Formulário I 

- Analisar  Quadro 
de servidores 

- Analisar Quadro de 
designações 

- Relacionar pessoas e 
processos de trabalho 

- Relacionar postos 
gerenciais e processos 

- Formulário II 
- Formulário III 

- Analisar 
organograma 

- Redesenhar 
organograma: agrupar 
por processos 

- Organograma 
- Funcionograma 

PROCESSOS 
Formulário I 

Mapa geral da Metodologia  
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O que está disponível no Sistema de  Certificação: 
 
 Menu de documentos – material para leitura 
• Metodologia 
• Apresentação  
• Mapa genérico de processos 
• Delib. CAD-A-001/2014 de 11/02/2014 
• Organograma do C&N 
• Estruturas organizacionais - 

http://dgi.unifesp.br/seplan/templates/docs/seplan-
modelos_de_estruturas_organizacionais_material.pdf 

 Menu Formulários de Apoio  
• Formulário I – Principais Processos  
• Formulário II- Perfil dos Profissionais PAEPE e 

Pesquisador  
• Formulário III – Tipos de postos gerenciais e principais 

processos 
• Formulário IV - Perfil  e competência dos Profissionais 

necessários para os processos de trabalho 
• Funcionograma 

 
 
 Menu de indicadores ( S-Integra) 
• Servidores por Função / Ocupação 
• Docentes e Pesquisadores por 

nacionalidade 
• Servidores ativos – evolução mensal por  

Categoria e Regime 
• Técnicos Administrativos - Escolaridade 

 
 

 Para cada C&N (módulo restrito): 
• Distribuição dos servidores por carreira, 

cargo e nível salarial 
• Cargos gratificados ocupados 
• Produção Bibliográfica – fonte: anuário 

de pesquisa (2013) 
 

 

Obs: Quem pode acessar: todos os servidores com cargos gratificados dos C&N  21 
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 Informes: 

 
• O sistema de Certificação estará disponível na página da PRDU 

 
• Senha para o sistema de Certificação ->  todos os servidores com cargos de 

gratificação tem acesso ao Sistema. O username/senha para o acesso ao sistema é o 
mesmo utilizado no sistema de Avaliação de Desempenho /DGRH. 
 

• Vamos trabalhar com plantões de dúvidas, agendado através do email :   
        certificação@reitoria.unicamp.br 
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• Cronograma de trabalho   

 
• Workshop – 26/03/2014 
• Plantão de Dúvidas –    de 01/04/2014 até 29/05/2014 
• Entrega da Proposta –  de 01/04/2014 até 02/06/2014 
• Análise das propostas - de 02/04/2014 até 11/06/2014 
• Encaminhamento para a CVND a medida que a análise  PRDU e DGRH forem 

concluindo. 
 

• Aprovação da CVND  / CVD 
            obs:  lembrando a agenda de reuniões da CVND – 1º semestre 10/04; 15/05; 18/06 
           obs:  lembrando a agenda de reuniões da CVD    – 1º semestre 14/04; 12/05; 09/06 

 
• Encaminhamento para a CAD / CEPE 
         obs:  lembrando a agenda das próximas  reuniões da CAD – 06/05; 03/06; 24/06; 12/08 
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