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RESUMO 

Este projeto propõe investigar o nível de percepção dos clientes internos 

(alunos) de uma Instituição Pública de Ensino Superior no que tange o modelo de 

gestão de processos do setor Secretaria Acadêmica. 

A fundamentação teórica foi realizada mediante revisão da literatura sobre 

gestão de processos, satisfação do cliente, comunicação e gestão acadêmica 

enfatizando a atuação da secretaria da escola. 

Um instrumento de pesquisa do tipo survey foi utilizado na coleta de dados 

com intuito de procurar identificar o nível de concordância dos clientes internos 

(alunos) considerando o grau de satisfação no que tange o atendimento, definição 

de processos, comunicação e agilidade na execução das atividades realizadas pela 

Secretaria Acadêmica da Instituição. Após análise in loco, partiu-se da hipótese de 

que os procedimentos de matrícula e acomodação de matrículas realizadas para o 

corpo discente se fazem de forma empírica. O resultado dos respondentes 

corroborou a hipótese proposta dentro do âmbito em que foi pesquisado.  Neste 

momento foi dada ênfase ao procedimento de matrícula podendo se estender 

posteriormente em trabalhos futuros para outros processos que envolvem a vida 

acadêmica dos alunos. 

INTRODUÇÃO 

Atualmente observa-se a utilização massiva das Tecnologias da Informação e 

da Comunicação (TIC´s) na sociedade moderna. A globalização da economia, a 

internacionalização dos meios de comunicação e o surgimento da Internet fizeram 

com que o mundo em que vivemos ficasse cada vez mais conectado. A análise 

dessas informações nos permite conhecer mais de perto o nosso próprio negócio, 

incluindo-se aqui o desempenho de nossos produtos e serviços em seus respectivos 

mercados, o perfil de nossos clientes, os preços e prazos praticados por nossos 

fornecedores, assim como a força da concorrência dentro e fora do país. 

As organizações empresariais, e aqui se inclui as Instituições de Ensino 

Superior (IES) possuem uma estrutura hierarquizada em diferentes setores que 

permitem o seu funcionamento. O nível de atuação desses setores permite que a 

Instituição tenha uma atuação sincronizada, organizada, integrada dependendo de 

como seus processos são definidos. Nos setores de direção verifica-se uma atuação 



estratégica; já no setor operacional identifica-se uma atuação na produção, 

atendimento ao cliente, prestação de serviços dentre outros. 

Toda IES possui uma secretaria acadêmica responsável pelos processos de 

recebimento de documentos, processamento, arquivamento e distribuição das 

informações referentes à vida acadêmica dos alunos, desde seu ingresso até a 

finalização do curso com a expedição de seu diploma. Este setor é responsável pelo 

arquivamento e preservação de todos os documentos acadêmicos que permitem o 

funcionamento legal e jurídico do discente junto aos órgãos superiores como 

Ministério da Educação e o Conselho Estadual de Educação.  

Além da secretaria acadêmica, outros setores fazem integração nas IES como 

as coordenações, congregação, corpo docente, recursos humanos e direção 

administrativa. Dependendo da estrutura proposta na organização, neste caso as 

IES, os setores são incumbidos de tarefas que quando integradas adequadamente e 

com processos bem definidos permitem o bom funcionamento da escola 

considerando a gestão administrativa como um todo. 

Dentre algumas tarefas dos setores mencionados cabe o arquivamento de 

notas e faltas, os diários de classe, projetos pedagógicos dos cursos, plano de 

desenvolvimento institucional, dentre outros. 

Na secretaria acadêmica, as atividades desempenhadas podem sofrer 

algumas alterações dependendo da estrutura organizacional e da IES em que 

estejam inseridas, porém, o seu objetivo final não muda, que é o pronto atendimento 

de qualquer pedido de informação ou esclarecimento acerca dos documentos que 

preserva. 

Neste projeto consideramos a secretaria acadêmica de uma IES pública a 

qual fazemos parte. Entende-se que a secretaria acadêmica funciona como o 

“coração” da escola tendo os demais setores da IES um grau de dependência deste 

núcleo considerando atividades como matrícula, emissão de listas de chamada, 

dados de aproveitamento de estudos dos alunos, realização de exames de 

proficiência, emissão de declarações, contratos de estágio, dentre outros. 

Assim sendo uma condição fundamental para atingir um nível de eficiência e 

segurança só é alcançado numa IES quando os processos são bem definidos e 

existem controles e registros na secretaria acadêmica. 

Neste trabalho o atendimento da secretaria acadêmica no que tange o 

processo de matrícula será verificado pela percepção dos clientes (alunos). Neste 



caso a instituição deve dispor de um conjunto de medidas e de indicadores conforme 

aponta Machado e Rotondaro (2003). Para termos padrões de referência a proposta 

neste projeto é mapear os processos de matrículas nos diversos cursos e após 

evidenciar se o processo foi atendido satisfatoriamente. 

Jesus (2009) entende que um serviço de qualidade deve ser constantemente 

avaliado com base nos relacionamentos entre clientes e o pessoal da linha de frente 

(atendimento da secretaria acadêmica). Mediante a observação das relações cliente-

colaborador (funcionário) é possível aferir se os processos são atendidos ou não, 

além de permitir à equipe gestora a necessidade de dedicar esforços no 

recrutamento, treinamento e motivação para estes colaboradores. 

Diretamente relacionada à qualidade do atendimento e do serviço destaca-se 

o atributo satisfação do cliente. Segundo Dantas (2001) para atender este requisito – 

satisfação – é preciso conhecer as expectativas e necessidades do cliente diante do 

produto e/ou serviço que se deseja oferecer. 

Visto que a secretaria acadêmica é o setor que centraliza os processos 

pertinentes aos alunos e faz a ponte com os demais departamentos/setores da IES, 

é necessário que a comunicação dos procedimentos operacionais bem como a 

disseminação/circulação das informações seja clara e objetiva no sentido de evitar 

ruídos na comunicação interna e contribuindo para a qualidade nos serviços 

prestados. 

Diante da realidade vivenciada na Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba 

pretende-se com este trabalho identificar qual a percepção do cliente (aluno) com 

relação aos serviços prestados pela secretaria acadêmica quanto ao modelo de 

gestão de seus processos. Entende-se que o tema explorado é de fundamental 

importância para a comunidade acadêmica, uma vez que a secretaria acadêmica 

tem um papel fundamental dentro de uma Instituição de Educação Superior. 

OBJETIVOS 

Estudar o atendimento aos clientes (alunos) da secretaria acadêmica da Fatec 

Carapicuíba em seus processos rotineiros, particularmente no processo de 

matrícula. 

Específicos 

 Analisar o cenário atual dos processos pertinentes à matrícula; 



 Detectar se existem procedimentos definidos para realização das tarefas da 

secretaria acadêmica no que tange o processo de matrícula; 

 Analisar se existem treinamentos efetivos para entendimento dos processos 

oferecidos aos funcionários da secretaria acadêmica; 

 Evidenciar através de pesquisa de campo se os processos estão sendo 

atendidos satisfatoriamente. 

METODOLOGIA 

A Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba iniciou suas atividades 

acadêmicas no 1º semestre de 2006 com a implantação do Curso Superior de 

Tecnologia em Logística ênfase Transportes, com 80 vagas semestrais sendo 40 

para o período matutino e 40 para o período noturno. A partir da expansão das 

unidades outros cursos foram implantados. Neste projeto dar-se-á foco na unidade 

Fatec Carapicuíba, uma vez que atuamos como alunas e/ou funcionárias nesta 

unidade de ensino. 

Este trabalho foi desenvolvido através de pesquisa descritiva, ou seja, permite 

a análise, observação e correlação de fatos sem modifica-los (Triviños, 1995). O 

propósito é mapear e descrever os fatos da forma como acontecem na realidade. 

Segundo Cervo e Bervian (2007) entre os objetivos da pesquisa descritiva 

estão a demonstração de um fenômeno, suas relações e características. Assim 

sendo, a pesquisa descritiva pode adotar várias formas como estudos exploratórios, 

estudos descritivos, pesquisa de opinião, pesquisa histórica, estudos de caso, 

pesquisa documental, estudos causais comparativos, experimentos, histórias e 

surveys, entre outros. 

DESENVOLVIMENTO 

Neste trabalho um instrumento de pesquisa do tipo survey foi utilizado na 

coleta de dados com intuito de procurar identificar o nível de concordância dos 

clientes internos (alunos) considerando o grau de satisfação no que tange o 

atendimento, definição de processos, comunicação e agilidade na execução das 

atividades realizadas pela Secretaria Acadêmica da Instituição.  

Entende-se neste trabalho que o propósito do survey é identificar situações, 

atitudes e/ou opiniões em uma população específica (alunos). Dado que o propósito 



é verificar se a percepção dos fatos está ou não de acordo com a realidade pode-se 

classificar esta pesquisa do tipo survey como descritiva (Cervo e Bervian, 2007). 

Neste momento dar-se-á ênfase ao procedimento de matrícula podendo se 

estender posteriormente para outros processos que envolvem a vida acadêmica dos 

alunos. Considerando neste projeto somente o processo relacionado à matrícula e 

acomodação das disciplinas dos alunos em situação regular, enfatizamos a 

descrição de como estes procedimentos acontecem atualmente na Instituição. 

 Matrícula 

Após o vestibular a FAT (Fundação de Apoio a Tecnologia) inclui no SIGA 

(Sistema Integrado de Gestão Acadêmica) o nome dos alunos aprovados. A 

Secretaria Acadêmica se encarrega de fazer a matricula conforme procedimento 

ilustrado na Figura 1. 

 

Figura 1: Processo de Matrícula 
Fonte: elaborado pelos autores 

 

 Acomodação de Matrícula 

O processo de acomodação de matrículas está previsto no Regulamento de 

Graduação das Fatec’s e para que este procedimento ocorra devem-se contemplar 

os passos conforme Figura 2. 



 
Figura 2: Processo de Acomodação de Matrícula 

Fonte: elaborado pelos autores 

Um problema recorrente detectado é que durante o prazo estipulado para a 

solicitação de acomodação de matrículas, alguns alunos preenchem um formulário e 

depois mudam de ideia por algum motivo. Um dos problemas críticos apontados diz 

respeito à mudança de horário para alocação de professores, fato este que leva o 

aluno a preencher outros formulários diferentes solicitando novas inclusões e 

exclusões de disciplinas. 

Diante deste cenário, no momento em que a funcionária da secretaria 

acadêmica vai fazer a acomodação da matrícula ela deve ficar atenta às datas dos 

vários formulários e considerar a solicitação com data mais atual. Outro problema 

detectado diz respeito aos formulários preenchidos à mão, pois não era possível 

entender o que o aluno escrevia em sua solicitação. 

Os alunos que possuem dependências (DP´s) e tem dúvidas de quais 

disciplinas deve cursar são encaminhados ao coordenador do seu curso, pois se 

trata da pessoa mais adequada e habilitada para orientar o aluno dado que conhece 

o projeto pedagógico. 

Para a execução do mapeamento dos processos da IES foram utilizados os 

dados apresentados pela Secretaria Acadêmica. Depois de realizada a identificação, 

o mapeamento dos processos pertinentes à matrícula foi descrito, e deu-se início a 



segunda etapa que foi a elaboração e a análise dos resultados com base no 

questionário aplicado. 

RESULTADOS           

O primeiro objetivo específico do trabalho alcançado foi fazer uma análise dos 

processos pertinentes à matrícula junto a Secretaria Acadêmica da Faculdade de 

Tecnologia de Carapicuíba. Os processos foram identificados e mapeados para 

melhor entendimento por parte das pessoas envolvidas neste trabalho. 

Um segundo objetivo específico alcançado foi a aplicação de um questionário 

com intuito de evidenciar o atendimento da Secretaria Acadêmica relacionado a 

alguns atributos como serviços prestados, tempo de atendimento, empatia e 

qualificação das atendentes, o horário de funcionamento, comunicação, 

assertividade nas informações prestadas bem como a solução dos problemas 

apresentados. Com a aplicação deste questionário, em um primeiro momento, 

conseguiu-se verificar se estes atributos estavam sendo atendidos satisfatoriamente. 

De forma geral, analisando os resultados da primeira pesquisa observou-se que a 

maioria das respostas obtidas foi “Regular” tendendo à “Insatisfação” conforme 

Figura 3. 

Assim sendo, com a análise das respostas obtidas na primeira fase, entende-

se que os processos internos da Secretaria Acadêmica podem ser organizados 

utilizando os conceitos da gestão de processos/serviços visando melhorar o 

desempenho. 

 

Figura 3: Resultado da primeira pesquisa referente à satisfação do discente com os serviços 
prestados pela secretaria acadêmica. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 



Dando continuidade a pesquisa foi aplicado um segundo questionário 

direcionado aos processos de matrícula e acomodação de matrícula. A pesquisa 

realizada totaliza 100 alunos dos diversos cursos por meio de questionário survey.  

Dentre alguns tópicos abordados, primeiramente questionou-se quanto ao 

acesso às informações para matrícula, tendo o aluno, a opção de responder mais de 

uma alternativa. Dos pesquisados, 91% alegaram usar a internet para obter 

informações sobre o processo de matrícula, conforme Figura 4 (a). Na Figura 4 (b) 

nota-se que 80% dos respondentes alegam que o SIGA (Sistema Integrado de 

Gestão Acadêmica) ainda não atende satisfatoriamente o aluno fornecendo 

informações adequadas. 

  

Figura 4: (a) uso comum de acesso às informações para matrícula. (b) SIGA não fornece informações 
adequadas. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Uma vez que o SIGA não atende satisfatoriamente o aluno, questionamos o 

grau de satisfação relacionado ao tempo de resolução das solicitações junto a 

secretaria acadêmica, Figura 5 (a). Na Figura 5 (b) é possível visualizar que a 

maioria dos respondentes (61%) informam que as informações ou acertos feitos 

junto a coordenação de curso neste processo são coerentes e 34% alegam atender 

parcialmente.  

Outra questão que mereceu destaque diz respeito ao SIGA disponibilizar 

informações para auxílio no processo de matrícula. Predominantemente 71% dos 

respondentes alegam que as informações são incoerentes e confusas e 56% 

possuem dificuldades em compreender os procedimentos necessários para a 

matrícula, conforme Figura 6 (a). Na Figura 6 (b) os resultados mostram que para o 

discente os procedimentos adotados para os processos de matrícula e acomodação 



realizadas pela Secretaria Acadêmica são diferentes do processo realizado pelo 

SIGA. 

  

Figura 5: (a) uso comum de acesso às informações para matrícula. (b) SIGA não fornece informações 
adequadas. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

  

Figura 6: (a) SIGA – disponibilidade de informações para auxílio no processo de matrícula. (b) 
Diferença nos procedimentos adotados para matrícula. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O problema de pesquisa apresentado no estudo mostra que há uma 

deficiência nos processos realizados pela secretaria acadêmica, pois não existe 

padronização para a execução dos mesmos. Também foi identificado que não 

existem treinamentos efetivos aos funcionários da secretaria acadêmica para o 

entendimento dos processos. 



Neste projeto foi possível concluir que o objetivo inicial foi mapear e descrever 

processos relacionados à matrícula e evidenciar se estão sendo atendidos de 

maneira satisfatória como apresentado nos questionários respondidos pelo corpo 

discente. Com a análise dos resultados é possível afirmar que os processos 

realizados pela secretaria acadêmica ocorrem de forma empírica. 

As pesquisas realizadas em momentos distintos mostra que não houve 

discrepância nos resultados, ou seja, ambas tiveram resultados parecidos revelando 

a insatisfação do aluno em vários aspectos. Assim sendo, concluiu-se que a 

ausência de padronização de processos dificulta o desenvolvimento das atividades 

resultando na percepção negativa por parte do aluno. É fundamental que ocorra a 

definição de procedimentos e a sistematização dos processos para que este objetivo 

seja alcançado (melhoria do desempenho). Só assim será possível obter indicadores 

para estabelecer medidas de controle e detectar se a prestação de serviços terá um 

valor agregado. 

A partir da análise realizada e dos resultados obtidos, é possível considerar 

que o presente trabalho contribuiu como um direcionador e como um modelo para as 

IES ou para prestadores de serviços, no sentido de implementar e/ou avaliar os seus 

processos, buscando melhores condições de trabalho e buscando um nível de 

satisfação do cliente (neste caso o aluno).  
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